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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2006. évi LIX.
tör vény

az államháztartás egyensúlyát javító
különadóról és járadékról*

A költ ség ve tés egyen sú lyá nak ja ví tá sa ér de ké ben az ál -
ta lá nos adó fi ze té si kö te le zett sé get meg ha la dó köz te her vi -
se lés re ké pes adó fi ze tõk szo li da ri tá sá ra ala poz va, a kü lön -
adó- és já ra dék fi ze té si kö te le zett ség rõl az Or szág gyû lés a
kö vet ke zõ tör vényt al kot ja.

Általános rendelkezések

1.  § (1) A 2–3.  § ren del ke zé sei sze rint meg ha tá ro zott
sze mély az e tör vény ben elõ írt adó alap után kü lön adó, a
4.  §-ban meg ha tá ro zott sze mély já ra dék fi ze té sé re kö te le -
zett.

(2) A kü lön adó ból és a já ra dék ból szár ma zó be vé tel a
köz pon ti költ ség ve tést il le ti meg.

(3) Az (1) be kez dés ben em lí tett já ra dék adó nak mi nõ -
sül. Az e tör vény ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben az
adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény (Art.) ren -
del ke zé sei az irány adók.

A magánszemély adókötelezettsége

2.  § (1) Az egyé ni vál lal ko zói te vé keny sé get nem foly -
ta tó ma gán sze mély nek a kü lön adót a sze mé lyi jö ve de lem -
adó be val lá sá ban be val lott vagy az adó ha tó ság adat szol -
gál ta tás alap ján tör té nõ adó meg ál la pí tá sa alap ján meg ál la -
pí tott össze vont adó alap nak a já ru lék fi ze tés fel sõ ha tár át
meg ha la dó rész e (kü lön adó-alap) után kell meg fi zet nie.
Ezt a ren del ke zést kell al kal maz nia az egy sze rû sí tett vál -
lal ko zói adó (eva)-alany egyé ni vál lal ko zó nak is az eva -
alapba nem tar to zó, a sze mé lyi jö ve de lem adó be val lá sá -
ban be val lott össze vont adó alap nak a já ru lék fi ze tés fel sõ
ha tár át meg ha la dó rész e (kü lön adó-alap) után.

(2) Az egyé ni vál lal ko zói te vé keny sé get vagy azt is
foly ta tó – az (1) be kez dés ben nem em lí tett – ma gán sze -
mély a kü lön adót

a) a sze mé lyi jö ve de lem adó adó be val lá sá ban be val lott
össze vont adó alap nak a já ru lék fi ze tés fel sõ ha tár át meg ha -
la dó rész e, és

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. jú li us 10-i ülés nap ján fo gad ta el.

b) vál lal ko zói jö ve de lem adó zás ese tén a ka pott tá mo -
ga tás (ide ért ve kü lö nö sen az egy sé ges te rü let ala pú tá mo -
ga tást is) nél kül szá mí tott vál lal ko zói be vé te lek össze gé -
bõl a vál lal ko zói költ sé ge ket meg ha la dó rész, áta lány adó -
zás ese tén az áta lány adó-alap
együt tes össze ge (kü lön adó-alap) után fi ze ti.

(3) Ha az egyé ni vál lal ko zó kül föl dön is ren del ke zik te -
lep hellyel (ál lan dó bá zis sal), ak kor a kü lön adó-alap
(2) be kez dés b) pont sze rin ti ré szét a sze mé lyi jö ve de lem -
adó ról  szóló 1995. évi CXVII. tör vény (a továb biak ban:
Szja tv.) 49/B.  § (15) be kez dé sé nek vagy 55.  §-ának ér te -
lem sze rû al kal ma zá sá val úgy mó do sít ja, hogy az ne tar tal -
maz za a kül föl di te lep hely nek be tud ha tó adó ala pot, ha
nem zet kö zi szer zõ dés így ren del ke zik.

(4) Az e § sze rint fi ze ten dõ kü lön adó mér té ke 4 szá za -
lék.

(5) Az (1)–(4) be kez dés sze rin ti kü lön adó ra adó elõ le get 
(kü lön adó-elõ leg) kell fi zet ni a kö vet ke zõk sze rint:

a) A ki fi ze tõ a ma gán sze mély nek fi ze tett (jut ta tott) be -
vé tel kü lön adó-elõ le gét a sze mé lyi jö ve de lem adó elõ leg -
gel együtt ál la pít ja meg, de el kü lö nít ve iga zol ja az Szja tv.
46–48.  §-ának ren del ke zé sei sze rint, ha

aa) olyan rend sze res be vé telt jut tat, amely alap ján vár -
ha tó a (2) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott összeg ha -
tár túl lé pé se, vagy

ab) ugyan azon ma gán sze mély nek az adó év ele jé tõl
szá mít va a (2) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott
összeg ha tárt meg ha la dó be vé telt jut tat, vagy

ac) a ma gán sze mély leg ké sõbb a ki fi ze tés (a jut ta tás)
idõ pont já ban, nyi lat ko zat ban kéri a kü lön adó-elõ leg le vo -
ná sát.

b) A ma gán sze mély – a (2) be kez dés a) pont já ban meg -
ha tá ro zott összeg ha tár túl lé pé sét köve tõen, és/vagy a
(2) be kez dés b) pont ja sze rin ti kü lön adó-fi ze té si kö te le -
zett sé ge ese tén az adó év ele jé tõl szá mí tott kü lön adó-alap
azon rész e után, amely után nem tör tént különadó-elõleg -
fizetés, az Szja tv. 49.  §-a ren del ke zé se i nek ér te lem sze rû
al kal ma zá sá val fi zet kü lön adó-elõ le get.

(6) Az e § sze rin ti kü lön adó val kap cso la tos egyéb kö te -
le zett sé ge ket, el já rá si ren det (be val lás, adó ha tó sá gi adó -
meg ál la pí tás, be fi ze tés, vissza té rí tés) a ki fi ze tõ, a ma gán -
sze mély, ille tõ leg az adó ha tó ság az Szja tv. és az Art. ren -
del ke zé se i nek ér te lem sze rû al kal ma zá sá val tel je sí ti az zal,
hogy az adó be val lá si kö te le zett ség nek a sze mé lyi jö ve de -
lem adó be val lás ban, a sze mé lyi jö ve de lem adó tól el kü lö -
nít ve kell ele get ten ni.

(7) Az egyé ni vál lal ko zó a kü lön adót a jö ve de lem meg -
ál la pí tá sa kor költ ség ként nem ve he ti figye lembe.

A társas vállalkozás adókötelezettsége

3.  § (1) A tár sas vál lal ko zás – az elõ tár sa ság ki vé te lé -
vel – 4 szá za lék mér ték kel kü lön adót ál la pít meg és fi zet
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az adó évi be szá mo ló ban ki mu ta tott adó zás elõt ti ered mé -
nyé nek a (2) be kez dés ben fel so rolt té te lek kel nö velt, a
(3) be kez dés ben fel so rolt té te lek kel csök ken tett – ha nem -
zet kö zi szer zõ dés így ren del ke zik – a kül föl di fi ók te lep,
te lep hely út ján vég zett te vé keny ség ré vén ke let ke zett, a te -
lep hely nek, fi ók te lep nek be tud ha tó, kül föl dön adóz tat ha -
tó, e tör vény sze rin ti kü lön adó-alap nak meg fe le lõ tar tal mú 
jö ve del met nem tar tal ma zó po zi tív össze ge (különadó-
 alap) után.

(2) Nö ve lõ té te lek:
a) a jö ve de lem re te kin tet tel kül föl dön meg fi ze tett

(fize tendõ), rá for dí tás ként el szá molt adó,
b) az adó évi adó zás elõt ti ered mény ter hé re el szá molt

vissza fi ze té si kö te le zett ség nél kül adott tá mo ga tás, jut ta -
tás, vég le ge sen át adott pénz esz köz és té rí tés nél kül át adott
esz köz könyv sze rin ti ér té ke, és az ezzel össze füg gés ben
el szá molt, az át ve võ ál tal meg nem té rí tett ál ta lá nos for gal -
mi adó,

c) az ellen ér ték nél kül át vál lalt kö te le zett ség nek az
adó évi adó zás elõt ti ered mény ter hé re el szá molt össze ge,

d) az adó év ben té rí tés nél kül nyúj tott szol gál ta tás be -
ke rü lé si ér té ke.

(3) Csök ken tõ té te lek:
a) az adó zás elõt ti ered mény ja vá ra el szá molt ka pott

(járó) osz ta lék, az el len õr zött kül föl di tár sa ság tól ka pott
osz ta lék ki vé te lé vel,

b) az adó zás elõt ti ered mény ja vá ra el szá molt vissza fi -
ze té si kö te le zett ség nél kül ka pott tá mo ga tás, jut ta tás, vég -
le ge sen át vett pénz esz köz és té rí tés nél kül át vett esz köz
könyv sze rin ti ér té ke,

c) az ellen ér ték nél kül át vál lalt tar to zás nak az adó évi
adó zás elõt ti ered mény ja vá ra el szá molt össze ge,

d) az adó év ben té rí tés nél kül ka pott szol gál ta tás adó évi 
adó zás elõt ti ered mény ja vá ra el szá molt össze ge.

(4) Az (1) be kez dés sze rint meg ál la pí tott kü lön adó be -
val lá sá val egy ide jû leg az adó fi ze tés re kö te le zett az adó be -
val lás ese dé kes sé gét kö ve tõ má so dik nap tá ri hó nap elsõ
nap já val kez dõ dõ 12 hó na pos idõ szak ra adó elõ le get vall
be az ese dé kes sé gi idõ re esõ összeg fel tün te té sé vel. Nem
le het adó elõ le get be val la ni arra a nap tá ri hó nap ra, ne gyed -
év re, a ne gyed év azon nap tá ri hó nap já ra, amely re az adó zó 
már val lott be adó elõ le get.

(5) Az adó elõ leg
a) az adó évet meg elõ zõ adó év fi ze ten dõ kü lön adó já -

nak össze ge, ha az adó évet meg elõ zõ adó év idõ tar ta ma
12 hó nap volt,

b) az adó évet meg elõ zõ adó év fi ze ten dõ kü lön adó já -
nak a mû kö dés nap tá ri nap jai alap ján 12 hó nap ra szá mí tott 
össze ge min den más eset ben.

(6) Át ala ku lás ese tén az át ala ku lás nap já tól szá mí tott
30 na pon be lül a jog utód kö te les a jog elõd ál tal be val lott
adó elõ leg bõl szá mí tott (az át ala ku lás for má já tól füg gõ en
az zal egye zõ, össze sí tett, meg osz tott) adó elõ le get be val la -
ni, és en nek alap ján kö te les a be val lás ese dé kes sé gé nek

nap já tól az adó évet kö ve tõ ha to dik hó nap utol só nap já ig
adó elõ le get fi zet ni. Ki vá lás ese tén a fenn ma ra dó gaz da sá -
gi tár sa ság és a rész le ge sen át ala ku ló szö vet ke zet e ren del -
ke zés al kal ma zá sá ban jog utód nak is mi nõ sül. Az át ala ku -
lás nap ját kö ve tõ elsõ adó be val lá sá ban nem vall be adó -
elõ le get ki vá lás ese tén a fenn ma ra dó, be ol va dás ese tén az
át ve võ tár sas vál lal ko zás (ide ért ve a rész le ge sen át ala ku ló
szö vet ke ze tet is), ha az át ala ku lás nap ja az elõ zõ adó évi
adó be val lás be nyúj tá sát meg elõ zi.

(7) Az adó kö te le zett sé ge ke let ke zé sé nek nap ját kö ve tõ
má so dik nap tá ri hó nap elsõ nap já tól kez dõ dõ 12 hó na pos
idõ szak ra 30 na pon be lül kö te les adó elõ le get be val la ni a
kül föl di vál lal ko zó ál tal be val lott adó elõ leg gel egye zõ en a 
te vé keny sé gét foly ta tó euró pai rész vény tár sa ság, illetve az 
euró pai rész vény tár sa ság ál tal be val lott adó elõ leg gel
egye zõ en a te vé keny sé gét foly ta tó kül föl di vál lal ko zó.

(8) A könyv ve ze tés pénz ne mé nek év köz ben tör té nõ
vál toz ta tá sa a be val lott adó elõ le get nem érin ti.

(9) Az adó elõ leg há rom ha von ta (ne gyed éven te), a me -
zõ gaz da sá gi és er dõ gaz dál ko dá si ága zat ba, a ha lá sza ti
ágba so rolt adó zó nál a har ma dik és ne gye dik ne gyed év -
ben, egyen lõ rész le tek ben, ezen idõ sza kot kö ve tõ hó nap
20. nap já ig, az utol só ne gyed évi adó elõ leg az adó év utol só 
hó nap já nak 20. nap já ig ese dé kes.

A hitelintézet adókötelezettsége

4.  § (1) A hi tel in té zet az adó év ben a kü lön jog sza bály
sze rin ti ál lam i ka mat tá mo ga tás sal, ka mat ki egyen lí tés sel
köz vet le nül vagy köz ve tet ten érin tett hi tel ál lo má nya alap -
ján ka mat és ka mat jel le gû be vé tel cí mén be folyt összeg
után 5 szá za lé kos mér ték kel já ra dé kot ál la pít meg és fi zet.

(2) A hi tel in té zet az (1) be kez dés sze rin ti kö te le zett ség
meg ál la pí tá sá hoz el kü lö ní tett nyil ván tar tást ve zet.

(3) A hi tel in té zet a já ra dék elõ le get ne gyed éven te, a ne -
gye dé vet kö ve tõ hó nap 12-éig, az utol só ne gyed évi adó -
elõ le get az adó év utol só hó nap já nak 20. nap já ig fi ze ti meg
az adott ne gyed év ben ka mat és ka mat jel le gû be vé tel cí -
mén be folyt összeg után.

Vegyes rendelkezések

5.  § (1) A 3.  § sze rin ti kö te le zett sé get a kül föl di vál lal -
ko zó ki zá ró lag a bel föl di te lep he lye út ján vég zett te vé -
keny sé ge alap ján ál la pít ja meg.

(2) A 4.  § alap ján meg ál la pí tott já ra dé kot az adó zás elõt -
ti ered mény ter hé re, a 3.  § sze rin ti kü lön adót a tár sa sá gi
adó val azo no san kell el szá mol ni.

(3) A nap tá ri év tõl el té rõ üz le ti (adó) évet al kal ma zó tár -
sas vál lal ko zás, illetve hi tel in té zet a kü lön adó kö te le zett -
sé get az adó éve elsõ nap ján ha tá lyos sza bá lyok sze rint tel -
je sí ti.
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6.  § (1) Ha nem zet kö zi szer zõ dés a kül föl dön fi ze tett  (fi -
ze ten dõ) adó be szá mí tá sá ról ren del ke zik, a 3.  § alap ján
meg ál la pí tott kü lön adó ból adó vissza tar tás for má já ban le -
von ha tó a kül föl dön fi ze tett (fi ze ten dõ) adó, de a be szá mí -
tott összeg az adó év re fi ze ten dõ más jö ve de lem- vagy va -
gyon adó csök ken té se ként nem ér vé nye sít he tõ.

(2) A fi ze ten dõ kü lön adó a 3.  § sze rint meg ál la pí tott kü -
lön adó csök kent ve az (1) be kez dés sze rint be szá mí tott
összeg gel.

(3) A 3.  § sze rint fi ze ten dõ kü lön adó vár ha tó össze gé -
nek a már meg fi ze tett elõ leg gel csök ken tett kü lön bö ze tét,
valamint a 4.  § sze rin ti já ra dék vár ha tó össze gé nek a már
meg fi ze tett já ra dék elõ leg gel csök ken tett kü lön bö ze tét az
adó év utol só hó nap já nak 20. nap já ig kell meg fi zet ni.

(4) A fi ze ten dõ kü lön adót és a 4.  § sze rin ti já ra dé kot az
adó év re vo nat ko zó be szá mo ló el ké szí té sé re elõ írt ha tár -
idõ ig – be szá mo ló ké szí té si kö te le zett ség hi á nyá ban az
adó év utol só nap ját kö ve tõ 150. na pig, illetve az adó év ben
a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló
tör vény ha tá lya alól ki ke rü lõ hi tel in té zet a 4.  § sze rin ti já -
ra dé kot a ki ke rü lést kö ve tõ 90. na pig – kell meg ál la pí ta ni,
be val la ni és meg fi zet ni, illetve et tõl az idõ pont tól le het
vissza igé nyel ni.

Fogalmak

7.  § E tör vény al kal ma zá sá ban
1. össze vont adó alap: az Szja tv. VI. fe je ze te sze rint

meg ál la pí tott adó alap;
2. já ru lék fi ze tés fel sõ ha tá ra: a Ma gyar Köz tár sa ság költ -

ség ve té sé rõl  szóló tör vény ben az egy nap tá ri nap ra meg ha tá -
ro zott összeg tel jes nap tá ri évre szá mí tott össze ge;

3. tár sas vál lal ko zás: a tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék -
adó ról  szóló 1996. évi LXXXI. tör vény (a továb biak ban:
Tao. tv.) ha tá lya alá tar to zó adó zó, ki vé ve a Mun ka vál la lói 
Rész tu laj do no si Prog ram szer ve ze tét, a köz hasz nú tár sa -
sá got, a köz hasz nú, ki e mel ke dõ en köz hasz nú jog ál lás sal
ren del ke zõ non pro fit gaz da sá gi tár sa sá got, a ví zi tár su la -
tot, az ala pít ványt, a köz ala pít ványt, a tár sa dal mi szer ve -
ze tet, a köz tes tü le tet, az egy ház at (ide ért ve e szer ve ze tek
alap sza bá lyá ban, illetve ala pí tó ok ira tá ban jogi sze mé lyi -
ség gel fel ru há zott szer ve ze ti egy sé ge ket is), a la kás szö vet -
ke ze tet, az is ko lai szö vet ke ze tet, a szo ciá lis szö vet ke ze tet,
az ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tá rat és a fel sõ ok ta tá si 
in téz ményt (ide ért ve az ál ta la lét re ho zott in téz ményt is),
to váb bá a di ák ott hont;

4. hi tel in té zet: a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal -
ko zá sok ról  szóló tör vény ha tá lya alá tar to zó hi tel in té zet;

5. be szá mo ló: a szám vi tel rõl  szóló tör vény sza bá lyai
sze rint ké szí tett be szá mo ló, ide nem ért ve a kon szo li dált
be szá mo lót; az adó év rõl be szá mo ló ké szí té sé re nem kö te -
le zett ese té ben a szám vi tel rõl  szóló tör vény ket tõs könyv -
vi telt ve ze tõk re vo nat ko zó elõ írásai sze rint ké szí tett nyil -
ván tar tást;

6. te lep hely: az adó alany te vé keny sé ge gya kor lá sá nak
a szék hely tõl kü lön bö zõ he lyen lévõ, a cég jegy zék ben fel -

tün te tett he lye, a kül föl dön lévõ te lep hely, illetve kül föl di
szék he lyû adó alany ese té ben a nem zet kö zi szer zõ dés ben
meg ha tá ro zott bel föl dön lévõ te lep hely;

7. el len õr zött kül föl di tár sa ság: a Tao. tv. 4.  § 11. pont -
já ban meg ha tá ro zott fo ga lom;

8. köz vet le nül érin tett hi tel ál lo mány: azon köl csön ügy -
le tek összes sé ge, ame lyek te kin te té ben a hi tel in té zet a köl -
csön ügy let adó sa ré szé re a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott ked vez mé nyes ügy le ti ka mat- és díj mér té ket ér vé -
nye sí ti és ezen ügy le tek te kin te té ben az ál lam i ka mat tá mo -
ga tást a hi tel in té zet köz vet len mó don – az erre vo nat ko zó
kü lön sza bá lyok sze rint – a Ma gyar Ál lam mal el szá mol ja;

9. köz ve tet ten érin tett hi tel ál lo mány: azon köl csön ügy -
le tek összes sé ge, ame lyek te kin te té ben a hi tel in té zet a fi -
nan szí ro zó for rást jel zá log-hi tel in té zet tõl ön ál ló jel zá log -
jog el adá sa és egy ide jû vissza vá sár lá sa út ján biz to sít ja, és
erre te kin tet tel a köl csön ügy let adó sa ré szé re a kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott ked vez mé nyes ügy le ti ka mat-
és díj mér té ket ér vé nye sí ti.

Hatályba léptetõ és átmeneti rendelkezések

8.  § (1) E tör vény – a (2)–(8) be kez dés figye lembe véte -
lével – 2006. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény 2.  §-a (1) be kez dé se és (2) be kez dé sé nek
a) pont ja, to váb bá (5) be kez dé se, 4.  §-a, 7.  §-ának 1–2., 4.
és 7–8. pont ja, valamint az 5.  §-a (2)–(3) be kez dé sé nek, a
6.  §-a (3)–(4) be kez dé sé nek a 4.  §-a sze rin ti já ra dé kot érin -
tõ ren del ke zé sei 2007. ja nu ár 1-jén lép nek ha tály ba.

(3) Az egyé ni vál lal ko zó a 2006. évi adó kö te le zett sé ge
meg ál la pí tá sá hoz a kü lön adó-ala pot, vá lasz tá sa sze rint

a) a 2006. év egé szé re a 2.  § b) pont ja sze rint meg ál la -
pí tott összeg har mad ré sze, a te vé keny sé gét 2006-ban meg -
kez dõ vagy meg szün te tõ egyé ni vál lal ko zó az így meg ha -
tá ro zott kü lön adó-alap nak a te vé keny ség 2006. au gusz tus
31-ét kö ve tõ nap tá ri nap ja i nak a 2006. év ben foly ta tott te -
vé keny ség nap tá ri nap ja i hoz vi szo nyí tott ará nyá val szá -
mít va, vagy

b) 2006. szep tem ber 1-je és de cem ber 31-e kö zött meg -
szer zett vál lal ko zói be vé tel, vál lal ko zói költ ség gel csök -
ken tett össze ge ként, áta lány adó zás ese tén, az ugyan ezen
idõ szak ban meg szer zett be vé tel bõl szá mí tott áta lány adó
alap ként
ha tá roz za meg.

(4) Ha az egyé ni vál lal ko zó 2006. évi adó kö te le zett ség
meg ál la pí tá sá hoz a (3) be kez dés b) pont ja sze rin ti mód -
szert vá laszt ja, ak kor nyil ván tar tá si kö te le zett sé gét úgy
kö te les tel je sí te ni, hogy az adó kö te le zett sé ge tel je sí té sé -
hez és az el len õr zés hez szük sé ges ada tok ren del ke zés re
áll ja nak.

(5) A tár sas vál lal ko zás a 2006. évi adó kö te le zett sé ge
meg ál la pí tá sá hoz a kü lön adó-ala pot, vá lasz tá sa sze rint

a) a 2006. adó év egé szé re meg ál la pí tott kü lön -
adó-alap nak a szep tem ber 1-jé tõl az adó éve utol só nap já ig
szá mí tott na pok nak a mû kö dé se nap tá ri nap jai ará nyá val
szá mít va, vagy
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b) a 2006. adó évé rõl ké szí tett be szá mo ló ban ki mu ta tott 
adó zás elõt ti ered mény (és az azt alá tá masz tó nyil ván tar -
tás) ada ta i ból a 2006. au gusz tus 31-ére ké szí tett köz ben sõ
mér leg (és az azt alá tá masz tó nyil ván tar tás) meg fe le lõ
ada ta i nak le vo ná sá val ha tá roz za meg.

(6) Az (5) be kez dés b) pont ja sze rin ti kü lön adó-alap vá -
lasz tá sa ese tén a tár sas vál lal ko zás 2006. au gusz tus 31-ére
kö te les köz ben sõ mér le get ké szí te ni, és azt a kü lön adó
meg ál la pí tá sá hoz való jog el évü lé sé ig meg õriz ni. E köz -
ben sõ mér leg re nem vo nat ko zik a tár sas vál lal ko zás ra kü -
lön jog sza bály ban elõ írt könyv vizs gá la ti kö te le zett ség.

(7) A tár sas vál lal ko zás a 2006. adó évé ben vár ha tó kü -
lön adó össze gét az adó éve utol só hó nap já nak 20. nap já ig
kö te les meg fi zet ni.

(8) A tár sas vál lal ko zás a 2006. adó évi adó be val lá sá ban
a kü lön adó-elõ le get – a 3.  §-ban fog lal tak tól el té rõ en – a
2006. adó évi kö te le zett sé ge éve sí tett össze ge alap ján vall -
ja be.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2006. évi LX.
tör vény

a házipénztár adóról*

A kész pénz for ga lom vissza szo rí tá sa ér de ké ben az
 Országgyûlés a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja.

Általános rendelkezések

1.  § (1) A 2.  § ren del ke zé sei sze rint meg ha tá ro zott sze -
mély (adó alany) e tör vény ben elõ írt adó alap után kü lön -
adó fi ze té sé re kö te le zett, ha az adó év ben az át la gos napi
kész pénz zá ró e gyen le ge az el is mert pénz kész le tet meg ha -
lad ja.

(2) A kü lön adó ból szár ma zó be vé tel a köz pon ti költ ség -
ve tést il le ti meg.

(3) Az az adó alany, amely nek az adó éve el tér a nap tá ri
év tõl, az adó kö te le zett sé get az adó év elsõ nap ján ha tá lyos
sza bá lyok sze rint tel je sí ti.

(4) Az e tör vény ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben ér te -
lem sze rû en al kal maz ni kell az adó zás rend jé rõl  szóló
2003. évi XCII. tör vény ren del ke zé se it.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. jú li us 10-i ülés nap ján fo gad ta el.

A há zi pénz tár ral össze füg gõ adó kö te le zett ség

2.  § (1) A tár sas vál lal ko zás 20 szá za lék mér ték kel kü -
lön adót ál la pít meg és fi zet az adó évi könyv vi te li nyil ván -
tar tá sa alap ján a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint
meg ál la pí tott adó alap után.

(2) Az adó alap ja az át la gos napi kész pénz zá ró e gyen leg 
el is mert pénz kész let tel csök ken tett po zi tív össze ge.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti adót az adó év utol só nap ját
kö ve tõ 150. na pon kell meg fi zet ni és a tár sa sá gi adó be val -
lás ban be val la ni.

Fogalmak

3.  § E tör vény al kal ma zá sá ban
1. tár sas vál lal ko zás: a tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék -

adó ról  szóló 1996. évi LXXXI. tör vény ha tá lya alá tar to zó
adó zó, ki vé ve a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá -
sok ról  szóló 1996. évi CXII. tör vény ha tá lya alá tar to zó hi -
tel in té ze tet és pénz ügyi vál lal ko zást, a Mun ka vál la lói
Rész tu laj do no si Prog ram szer ve ze tét, a köz hasz nú tár sa -
sá got, a köz hasz nú, ki e mel ke dõ en köz hasz nú jog ál lás sal
ren del ke zõ non pro fit gaz da sá gi tár sa sá got, a ví zi tár su la -
tot, az ala pít ványt, a köz ala pít ványt, a tár sa dal mi szer ve -
ze tet, a köz tes tü le tet, az egy ház at (ide ért ve e szer ve ze tek
alap sza bá lyá ban, illetve ala pí tó ok ira tá ban jogi sze mé lyi -
ség gel fel ru há zott szer ve ze ti egy sé ge ket is), a la kás szö vet -
ke ze tet, az is ko lai szö vet ke ze tet, a szo ciá lis szö vet ke ze tet,
az ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tá rat és a fel sõ ok ta tá si 
in téz ményt (ide ért ve az ál ta la lét re ho zott in téz ményt is),
to váb bá a di ák ott hont;

2. át la gos napi kész pénz zá ró e gyen leg: a há zi pénz tár
napi zá ró e gyen le gei együt tes össze gé nek és a napi záró -
egyenlegek szá mí tá sá nál figye lembe vett na pok (ki vé ve
azo kat a na po kat, ame lye ken pénz tá ri for ga lom nem volt)
szá má nak a há nya do sa, az zal, hogy az át la gos napi kész -
pénz zá ró e gyen leg meg ha tá ro zá sá nál a napi zá ró e gyen leg
csök kent he tõ a sze ren cse já ték szer ve zé si te vé keny ség cél -
já ból tar tott pénz kész let tel;

3. el is mert pénz kész let: az adó alany adó évi el szá molt
éves összes be vé te lé nek 0,8 szá za lé ka, de leg alább
300 000 fo rint;

4. el szá molt éves összes be vé tel: az adó év re vo nat ko zó
be szá mo ló ban – ide nem ért ve az össze vont (kon szo li dált)
be szá mo lót – ki mu ta tott (en nek hi á nyá ban az adó év utol só 
nap já ra vo nat ko zó könyv vi te li zár lat alap ján meg ál la pí -
tott) összes be vé tel.

Hatályba léptetõ és átmeneti rendelkezések

4.  § E tör vény 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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2006. évi LXI.
tör vény

egyes pénzügyi tárgyú tör vények módosításáról*

ELSÕ RÉSZ

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, A TÁRSASÁGI
ADÓT ÉS AZ OSZTALÉKADÓT,

VALAMINT AZ EGYSZERÛSÍTETT VÁLLALKOZÓI
ADÓT ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK

I. Fejezet

A személyi jövedelemadóról  szóló
1995. évi CXVII. tör vény módosítása

1.  § (1) A sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi
CXVII. tör vény (a továb biak ban: Szja tv.) 3.  §-a a kö vet -
ke zõ 24. pont tal egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban az egyes fo gal mak je len té se 
a kö vet ke zõ:]

„24. Ka mat: e tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban az
adós ál tal a köl csön nyúj tó nak (be té tel he lye zõ nek) vagy az
igény be vett köl csö n (el fo ga dott be tét) hasz ná la tá ért, koc -
ká za tá ért idõ ará nyo san fi ze tett (jut ta tott), a ma gán sze -
mélyt ter he lõ, il le tõ leg meg il le tõ pénz összeg és/vagy
egyéb ho za dék (ide ért ve a nye re mény be tét ese té ben jut ta -
tott nye re ményt is).”

(2) Az Szja tv. 3.  §-ának 32. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban az egyes fo gal mak je len té se 
a kö vet ke zõ:]

„32. Ér ték nö ve lõ be ru há zás:
a szo ká sos pi a ci ér té ket nö ve lõ rá for dí tás, az zal, hogy

szo ká sos pi a ci ér té ket nö ve lõ rá for dí tás nak mi nõ sül az az
iga zolt ki adás, amely

a) az ingó do log át ru há zá sa ese tén annak ere de ti hasz -
nál ha tó sá gát nö ve li, ja vít ja és/vagy az át ru há zást meg elõ -
zõ 12 hó na pon be lül és az át ru há zás ról  szóló szer zõ dés
sze rin ti be vé tel nek az 5 szá za lé kát meg ha la dó mér ték ben
az ere de ti hasz nál ha tó sá gá nak meg õr zé se, hely re ál lí tá sa
cél já ból tör tént;

b) in gat lan át ru há zá sa ese té ben a la kás cé lú ál lam i tá -
mo ga tá sok ról  szóló kor mány ren de let sze rint meg ha tá ro -
zott kor sze rû sí tés cél já ból tör tént, és/vagy az át ru há zást
meg elõ zõ 24 hó na pon be lül és az át ru há zás ról  szóló szer -
zõ dés sze rin ti be vé tel nek az 5 szá za lé kát meg ha la dó mér -
ték ben az in gat lan ál lag meg óvá sa cél já ból tör tént.”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. jú li us 10-i ülés nap ján fo gad ta el.

(3) Az Szja tv. 3.  §-a 72. pont já nak a)–b) pont jai he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[E tör vény al kal ma zá sá ban az egyes fo gal mak je len té se 
a kö vet ke zõ:]

[Adó ter het nem vi se lõ já ran dó ság:]

„a) a nyug díj, a nyug díj ban ré sze sü lõ ma gán sze mélyt
meg il le tõ bal ese ti já ra dék;

b) a csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló tör vény ben meg ha -
tá ro zott gyer mek gon do zá si se gély és gyer mek ne ve lé si tá -
mo ga tás, valamint a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi 
igaz ga tás ról  szóló tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott
kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott ne ve lõ szü lõi díj;”

(4) Az Szja tv. 3.  §-ának 72. pont ja a kö vet ke zõ s) pont -
tal egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban az egyes fo gal mak je len té se 
a kö vet ke zõ:]

[Adó ter het nem vi se lõ já ran dó ság:]

„s) a kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott Ma gyar Ál la -
mi Eöt vös Ösz tön díj, to váb bá az ok ta tá si és kul tu rá lis mi -
nisz ter ál tal ado má nyo zott – a kor mány ren de let ben meg -
ha tá ro zott – Deák Fe renc Ösz tön díj, valamint a Kor mány
ren de le té vel ala pí tott fel sõ ok ta tá si ösz tön díj.”

(5) Az Szja tv. 3.  §-ának 76. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban az egyes fo gal mak je len té se 
a kö vet ke zõ:]

„76. Nyug díj-elõ ta ka ré kos sá gi szám la: a nyug díj-elõ ta -
ka ré kos sá gi szám lák ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott
szám la ve ze tõ ál tal ve ze tett, az em lí tett tör vény sze rin ti
szám lák együt te se, fel té ve, hogy a ma gán sze mély nyi lat -
ko za ta alap ján a szám la ve ze tõ a nyug díj-elõ ta ka ré kos sá gi
szám lá kon, to váb bá a ve lük kap cso la tos, e tör vény ren del -
ke zé se i nek al kal ma zá sá hoz elõ írt bi zony la to kon
„NYESZ-R” meg kü lön böz te tõ jel zést al kal maz.”

2.  § Az Szja tv. 7.  §-a (1) be kez dé sé nek k) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A jö ve de lem ki szá mí tá sá nál nem kell figye lembe ven ni
a kö vet ke zõ be vé te le ket:]

„k) azt az össze get, ame lyet a ma gán nyug díj ról és a ma -
gánnyug díj pénz tá rak ról  szóló tör vény ren del ke zé sei sze -
rint tag díj fi ze té sé re kö tött tá mo ga tá si meg álla po dás alap -
ján a ma gán sze mély he lyett más fi zet meg, valamint ame -
lyet a mun kál ta tó a ma gán nyug díj ról és a ma gánnyug díj -
pénz tá rak ról  szóló tör vény ren del ke zé sei sze rint a ma gán -
sze mély tag dí já nak ki egé szí té se ként egy ol da lú kö te le zett -
ség vál la lás alap ján a ma gánnyug díj pénz tár ba fi zet, to váb -
bá a ma gán sze mély ja vá ra mun kál ta tói hoz zá já ru lás ként
ön kén tes köl csö nös nyug díj pénz tár(ak)ba tör té nõ be fi ze -
tés ese tén együt te sen leg fel jebb a tárgy hó nap elsõ nap ján
ér vé nyes havi mi ni mál bér 50 szá za lé kát meg nem hala -
dóan fi ze tett össze get, és/vagy ön kén tes köl csö nös egész -
ség pénzt ár(ak)/ön se gé lye zõ pénz tár(ak)ba tör té nõ be fi ze -
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tés ese tén együt te sen leg fel jebb a tárgy hó nap elsõ nap ján
ér vé nyes havi mi ni mál bér 20 szá za lé kát meg nem hala -
dóan fi ze tett össze get;”

3.  § (1) Az Szja tv. 11.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ma gán sze mély – a (2)–(6) be kez dés ren del ke zé -
se i nek, valamint az ál ta la meg fi ze tett adó elõ leg be val lá sá -
ra vo nat ko zó ren del ke zés figye lembe véte lével – az adó zás 
rend jé rõl  szóló tör vény sze rint, adó éven ként adó be val lás
adá sá ra kö te les, ki vé ve, ha nyi lat ko za tot ad az adó ha tó sá gi 
adó meg ál la pí tás ra. Az adó év rõl adott be val lás ban a ma -
gán sze mély – el té rõ ren del ke zés hi á nyá ban – be vall ja az
adó év ben meg szer zett összes jö ve del mét, meg ál la pít ja
annak adó ját, valamint a ki fi ze tõ(k) és az ál ta la meg ál la pí -
tott, meg fi ze tett adó, adó elõ leg be szá mí tá sá val annak be fi -
ze ten dõ vagy vissza já ró kü lön bö ze tét.

(2) Fi gye lem mel a (3) be kez dés ren del ke zé se i re is, az
egyes kü lön adó zó jö ve del mek kö zül annak a jö ve de lem -
nek az adó ját, amely nem ki fi ze tõ tõl szár ma zik vagy
amely adó já nak meg ál la pí tá sá ra maga kö te les – ha az nem
tar to zik az adó elõ leg re irány adó sza bá lyok ha tá lya alá – a
ma gán sze mély az éves adó be val lá sá ban az adó fi ze té si kö -
te le zett ség gya ko ri sá gá nak meg fe le lõ (havi, ne gyed éves)
bon tás ban vall ja be, az zal, hogy a ne gyed éves gya ko ri sá gú 
adó fi ze té si kö te le zett ség ese té ben a kö te le zett sé get a ne -
gyed év utol só hó nap já nak kö te le zett sé ge ként kell beval -
lani.”

(2) Az Szja tv. 11.  §-a (3) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ma gán sze mély – az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té -
rõ en – nem kö te les be val la ni:]

„e) a ka mat jö ve del met, ha ab ból a ki fi ze tõ az adót le -
von ta;”

4.  § Az Szja tv. a kö vet ke zõ 12.  §-sal és a § elõt ti cím mel 
egé szül ki:

„Adóhatósági adómegállapítás

12.  § (1) A ma gán sze mély ál tal az adó év re – a
(2)–(4) be kez dés ben fog lal tak figye lembe véte lével – az
adó zás rend jé rõl  szóló tör vény ren del ke zé sei sze rint tett
be je len tés és nyi lat ko za tok (a továb biak ban: nyi lat ko zat)
alap ján az ál la mi adó ha tó ság a ma gán sze mély jö ve del mét
és az azt ter he lõ adót meg ál la pít ja. Az adó ha tó ság az adó -
meg ál la pí tás so rán figye lembe ve szi a ma gán sze mély ál tal
az adó év ben meg szer zett összes olyan be vé telt, ame lyet a
ma gán sze mély e nyi lat ko zat hi á nyá ban kö te les len ne be -
val la ni.

(2) A ma gán sze mély az (1) be kez dés sze rin ti nyi lat ko -
zat meg té te lé re ak kor jo go sult, ha

a) az adó év ben ki zá ró lag mun kál ta tó(k)tól, a he lyi ön -
kor mány zat net tó fi nan szí ro zá si kö ré be tar to zó ki fi ze -
tõ(k)tõl szer zett olyan be vé telt, ame lyet a nyi lat ko zat hi á -

nyá ban kö te les len ne be val la ni, ide ért ve az ön kén tes köl -
csö nös biz to sí tó pénz tár ál tal jó vá írt tá mo ga tói ado mányt
is, ha azt ki zá ró lag a ma gán sze mély mun kál ta tó ja fi zet te
be, fel té ve, hogy va la mennyi mun kál ta tó, il let ve szám fej -
tõ, va la mint az em lí tett ado mányt iga zo ló pénz tár adó szá -
mát a nyi lat ko zat ban fel tün te ti;

b) tár sas vál lal ko zás, pol gá ri jogi tár sa ság tag ja, és az
adó év ben ki zá ró lag a tár sas vál lal ko zás tól, a pol gá ri jogi
tár sa ság tól szer zett olyan be vé telt, ame lyet a nyi lat ko zat
hi á nyá ban kö te les len ne be val la ni, fel té ve, hogy a be vé telt
jut ta tó ki fi ze tõ(k) adó szá mát az adó meg ál la pí tást kérõ
nyi lat ko zat ban fel tün te ti.

(3) Nem zár ja ki az (1) be kez dés sze rin ti nyi lat ko zat
meg té te lét, ha a té te les költ ség el szá mo lást al kal ma zó me -
zõ gaz da sá gi kis ter me lõ a nyi lat ko zat ki egé szí té se ként
e tör vény ren del ke zé sei sze rin ti egy sze rû sí tett be val lá si
nyi lat ko za tot tesz.

(4) A ma gán sze mély – a (2)–(3) be kez dés ben fog lal tak -
tól füg get le nül – nem te het az (1) be kez dés sze rint nyi lat -
ko za tot, ha az adó év ben

a) egyé ni vál lal ko zó volt;
b) me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ volt, és e te vé keny sé gé bõl 

szár ma zó be vé te le az adó men tes ség ér ték ha tá rát (23.  §)
meg ha lad ta, ki vé ve, ha a nyi lat ko zat ki egé szí té se ként
e tör vény ren del ke zé sei sze rint egy sze rû sí tett be val lá si
nyi lat ko za tot tett;

c) meg szer zett bár mely be vé te lét ter he lõ adó elõ leg
meg ál la pí tá sa kor a ki fi ze tõ nek (a mun kál ta tó nak) tett nyi -
lat ko za tá ban költ ség le vo ná sát kér te, ide nem ért ve az
e tör vény sze rint iga zo lás nél kül el szá mol ha tó költ ség (el -
is mert költ ség) le vo ná sá ra vo nat ko zó nyi lat ko za tot;

d) tõzs dei ügy let bõl szár ma zó jö ve del met szer zett, va -
la mint olyan ár fo lyam nye re ség bõl szár ma zó jö ve del met
vagy vál lal ko zás ból ki vont jö ve del met szer zett, amellyel
kap cso lat ban e tör vény sze rint be val lá si kö te le zett ség ter -
he li;

e) az adó év ben ter mõ föld nek nem mi nõ sü lõ in gat lan
bér be adá sá ból szár ma zó be vé telt szer zett;

f) a ki fi ze tõ tõl (a mun kál ta tó tól) olyan be vé telt szer -
zett, amellyel össze füg gés ben adó- vagy adó elõ leg-fi ze té -
si kö te le zett ség ter he li;

g) olyan adó kö te les be vé te le volt, amely alap ján a jö ve -
de lem kül föl dön (is) adóz tat ha tó, vagy amely a jö ve de lem -
szer zés he lye sze rint nem bel föld rõl szár ma zott;

h) al kal mi mun ka vál la lói könyv vel tör té nõ fog lal koz -
ta tá sa ré vén be vé telt szer zett;

i) nem bel föl di il le tõ sé gû ma gán sze mély;
va la mint, ha az adó év re

j) adó ked vez ményt kí ván ér vé nye sí te ni
ja) fel sõ ok ta tá si tan díj ha lasz tott ked vez mé nye,
jb) fel nõtt kép zés dí já nak ked vez mé nye, ha lasz tott ked -

vez mé nye,
jc) szá mí tó gép ked vez mé nye,
jd) al kal mi fog lal koz ta tás ked vez mé nye

cí mén;
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k) nyug díj-elõ ta ka ré kos sá gi nyi lat ko zat alap ján adó já -
nak át uta lá sá ról ren del ke zik;

l) la kás ön kor mány zat nak tör té nõ bér be adá sá val össze -
füg gés ben a szer zõ dés meg szû né se  miatt adó fi ze té si kö te -
le zett sé ge van;

m) fi ze tõ ven dég lá tó te vé keny sé gé re té te les áta lány -
adó zást vá lasz tott;

n) az adó elõ leg-fi ze tés re vo nat ko zó sza bá lyok sze rint
adó elõ leg-kü lön bö zet alap ján meg ha tá ro zott adó fi ze té sé -
re kö te les;

o) tar tós ado má nyo zás kü lön ked vez mé nyé vel össze -
füg gõ vissza fi ze té si kö te le zett sé ge ke let ke zett;

p) a la kás célú ked vez mény  miatt le vont adó nö velt
össze gû be val lá sá ra és meg fi ze té sé re kö te les;

q) a biz to sí tá sok ked vez mé nye  miatt le vont adó nö velt
össze gû be val lá sá ra és meg fi ze té sé re kö te les;

r) az ön kén tes köl csö nös egész ség pénzt ári egyé ni
szám lá ján le kö tött összeg adó ked vez mé nye  miatt le vont
adó nö velt össze gû be val lá sá ra és meg fi ze té sé re kö te le -
zett;
to váb bá

s) az adó év elsõ nap ján e tör vény kü lön ren del ke zé se
alap ján ked vez mé nye zett ré sze se dés cse re ré vén meg szer -
zett ér ték pa pírt tart nyil ván;

t) az a)–s) pont ban nem em lí tett ese tek ben is, ak kor, ha
tör vény elõ írása alap ján sze mé lyi jö ve de lem adó be val lás
be nyúj tá sá ra kö te le zett.

(5) Az adó ha tó sá gi adó meg ál la pí tás so rán a jö ve de lem
meg ha tá ro zá sa kor té te les költ ség el szá mo lás nak, ide nem
ért ve az e tör vény sze rint iga zo lás nél kül el szá mol ha tó
költ ség (el is mert költ ség) figye lembevételét, nincs he lye.

(6) Az adó ha tó ság adó meg ál la pí tá sa so rán a ma gán sze -
mélyt meg il le tõ adó ked vez mé nye ket a ma gán sze mély nyi -
lat ko za tá ban meg je lölt sor rend ben ér vé nye sí ti.”

5.  § (1) Az Szja tv. 28.  §-a (1) be kez dé sé nek d) és
e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Egyéb jö ve de lem kü lö nö sen:]
„d) az ön kén tes köl csö nös nyug díj pénz tár ál tal a tag ré -

szé re tel je sí tett, e tör vény sze rint adó men tes nek nem mi -
nõ sü lõ nyug díj szol gál ta tás,

e) a d) pont ban nem em lí tett ön kén tes köl csö nös biz to -
sí tó pénz tár ál tal nyúj tott szol gál ta tás (ki fi ze tés, jut ta tás),
ki vé ve, ha az tör vény ben meg ha tá ro zott szol gál ta tá si kö -
ré ben és fel té te lek kel jog sze rû en nyúj tott, e tör vény sze -
rint adó men tes szol gál ta tás,”

(2) Az Szja tv. 28.  §-ának (17) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(17) A nyug díj-elõ ta ka ré kos sá gi szám lák ról  szóló tör -
vény sze rint nyug díj szol gál ta tás nak nem mi nõ sü lõ ki fi ze -
tés (jut ta tás), át uta lás, át ve ze tés (a továb biak ban együtt:
nem-nyug díj szol gál ta tás) ese tén egyéb jö ve de lem a nyug -
díj-elõ ta ka ré kos sá gi szám lán lévõ, e szol gál ta tás ér té ké -
nek le vo ná sa nél kül, szo ká sos pi a ci ér té ken szá mí tott kö -

ve te lés (a továb biak ban: szá mí tott kö ve te lés) azon rész e,
amely meg ha lad ja a szám la tu laj do nos ál tal (nyil ván tar tott
adó zott kö ve te lés ál lo mány ese tén annak nyil ván tar tás ba
vé te lét köve tõen) tel je sí tett be fi ze té sek, osz ta lék ból szár -
ma zó jö ve de lem ként jó vá írt, nyug díj-elõ ta ka ré kos sá gi
nyi lat ko zat alap ján át utalt össze gek, valamint a már nyil -
ván tar tott adó zott kö ve te lés ál lo mány együt tes össze gét,
az zal, hogy

a) e jö ve de lem szer zé si idõ pont já nak azt az idõ pon tot
kell te kin te ni, ami kor a szám la tu laj do nos nem-nyug díj
szol gál ta tás ról ren del ke zik;

b) e jö ve de lem után adó elõ le get nem kell fi zet ni, az
adót a szám la tu laj do nos ma gán sze mély az ön adó zás ra vo -
nat ko zó ren del ke zé sek sze rint ál la pít ja meg, vall ja be és fi -
ze ti meg;

c) e jö ve de lem meg szer zé sé rõl a nyug díj-elõ ta ka ré kos -
sá gi szám la ve ze tõ je az adó zás rend jé rõl  szóló tör vény
ren del ke zé sei sze rint a ma gán sze mély nek iga zo lást ad;

d) adó zott kö ve te lés ál lo mány alatt a szá mí tott kö ve te -
lés bõl a nem-nyug díj szol gál ta tás sal csök ken tett ér ték részt 
kell ér te ni, ame lyet a szám la ve ze tõ nek a továb biak ban ek -
ként kell nyil ván tar ta nia és min den újabb nem-nyug díj
szol gál ta tás al kal má val újra meg kell ál la pí ta nia.”

6.  § Az Szja tv. 36.  §-ának (1)–(3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az össze vont adó alap adó ját csök ken ti a fel sõ ok ta -
tá si tör vény sze rin ti hall ga tói jog vi szony alap ján a (3) be -
kez dés ben em lí tett ma gán sze mély ál tal az adó év ben meg -
fi ze tett kép zé si költ ség (tan díj, költ ség té rí tés, egyéb té rí -
tés) iga zolt össze gé nek 30 szá za lé ka, de leg fel jebb évi
60 e zer fo rint a be fi ze tés rõl a hall ga tó és a be fi ze tõ ma gán -
sze mély ne vé re ki ál lí tott iga zo lás alap ján.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett iga zo lást a fel sõ ok ta tá si 
in téz mény a be fi ze tés évét kö ve tõ év ja nu ár 31-éig adja ki
a hall ga tó nak, fel té ve, hogy a be fi ze tés rõl ki ál lí tott, költ -
ség el szá mo lás ra al kal mas bi zony la ton, szám lán az iga zo -
lás ki adá sá nak té nyét fel tün tet te.

(3) Az (1) be kez dés ben em lí tett le vo ná si le he tõ ség
ugyan azon adó év ben, ugyan azon hall ga tó ese té ben egy
iga zo lás alap ján a hall ga tót vagy a hall ga tó szü lõ je (ide ért -
ve az örök be fo ga dó, a mos to ha- és a ne ve lõ szü lõt is),
nagy szü lõ je, há zas tár sa, test vé re egyi két, kö zü lük azt a
sze mélyt il le ti meg, akit a hall ga tó ké ré sé re az (1) be kez -
dés ben em lí tett iga zo lá son be fi ze tõ ként fel tün tet tek.”

7.  § Az Szja tv. 44.  §-ának (2)–(4) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a kö vet ke zõ új
(5) be kez dés sel egé szül ki:

„(2) Amennyi ben a ma gán sze mély adó be val lá sá ban be -
val lott, vagy az adó ha tó sá gi adó meg ál la pí tás so rán el szá -
molt éves összes jö ve del me a 3 400 000 fo rin tot nem ha -
lad ja meg, a 35.  §, a 36.  §, a 41–42.  §-ok alap ján adó ked -
vez ményt az ezen §-ok ban meg ha tá ro zot tak sze rint ki szá -
mí tott – de össze sen leg fel jebb évi 100 ezer fo rint –
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összeg ben ér vé nye sít het. Ha a ma gán sze mély adó be val lá -
sá ban be val lott, vagy az adó ha tó sá gi adó meg ál la pí tás so -
rán el szá molt éves összes jö ve del me a 3 400 000 fo rin tot
meg ha lad ja, a 35.  §, a 36.  §, a 41–42.  §-ok alap ján adó ked -
vez ményt az ezen §-ok ban meg ha tá ro zot tak sze rint ki szá -
mí tott – de össze sen leg fel jebb évi 100 ezer fo rint nak a
3 400 000 fo rint fe let ti összes jö ve de lem 20 szá za lé kát
meg ha la dó ré szé nek meg fe le lõ – összeg ben ér vé nye sít het. 
A 3 900 000 fo rin tot meg ha la dó éves összes jö ve de lem
ese tén a 35.  §, a 36.  §, a 41–42.  §-ok alap ján ked vez mény
nem ér vé nye sít he tõ.

(3) Ha a ma gán sze mély a 39.  § alap ján adó ked vez ményt 
ér vé nye sít és adó be val lá sá ban be val lott, vagy az adó ha tó -
sá gi adó meg ál la pí tás so rán el szá molt éves összes jö ve del -
me a 6 000 000 fo rin tot nem ha lad ja meg, az ér vé nye sít he -
tõ ked vez mény az em lí tett §-ban meg ha tá ro zot tak sze rint
ki szá mí tott összeg. Ha azon ban a ma gán sze mély éves
összes jö ve del me a 6 000 000 fo rin tot meg ha lad ja, a 39.  §
alap ján ér vé nye sít he tõ ked vez mény az em lí tett §-ban meg -
ha tá ro zot tak sze rint ki szá mí tott összeg nek a 6 000 000 fo -
rint fe let ti összes jö ve de lem 20 szá za lé kát meg ha la dó ré -
sze. A ma gán sze mély a 39.  § alap ján adó ked vez ményt
nem ér vé nye sít het, ha adó be val lá sá ban be val lott, vagy az
adó ha tó sá gi adó meg ál la pí tás so rán el szá molt éves összes
jö ve del me a 6 500 000 fo rin tot el éri vagy meg ha lad ja.

(4) A (2)–(3) be kez dés sze rint meg ha tá ro zott ked vez -
mé nyek együt tes össze ge a 100 ezer fo rin tot nem ha lad hat -
ja meg.

(5) A 35–43.  § ren del ke zé se i ben em lí tett csök ken tõ té -
te lek – fi gye lem mel az (1)–(4) be kez dé sek ben fog lalt ren -
del ke zé sek re is – együt tes össze ge leg fel jebb az össze vont
adó alap adó já nak össze gé ig ter jed het.”

8.  § (1) Az Szja tv. 44/A.  §-ának (2)–(3) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az ön kén tes köl csö nös pénz tá ri nyi lat ko zat ban a
ma gán sze mély ál tal meg ha tá ro zott összeg(ek) át uta lá sát
az adó ha tó ság – ha a ma gán sze mély nek nincs az ál la mi
adó ha tó ság nál nyil ván tar tott adó tar to zá sa, és az adó be val -
lá sa, adó ha tó sá gi adó meg ál la pí tá sa alap ján fi ze ten dõ adó -
ját meg fi zet te, az adó zás rend jé rõl  szóló tör vénynek a
vissza té rí ten dõ jö ve de lem adó ra vo nat ko zó ren del ke zé sei
sze rint, egyéb ként az adó tar to zás, il le tõ leg az adó be val lás, 
adó ha tó sá gi adó meg ál la pí tás sze rin ti adó meg fi ze té sét kö -
ve tõ 30 na pon be lül – a (6) be kez dés ben em lí tett ese tet ki -
vé ve, a ma gán sze mély ál tal meg je lölt olyan, ön kén tes köl -
csö nös biz to sí tó pénz tár nál ve ze tett egyé ni szám lá ja ja vá -
ra tel je sí ti, amely re (ame lyen) a pénz tár iga zo lá sa sze rint
tör tént az adó év ben a ren del ke zé si jo go sult sá got meg ala -
po zó be fi ze tés, jó vá írás, le kö tés, il let ve, amely nek ter hé re
tör tént ren del ke zé si jo go sult sá got meg ala po zó szol gál ta -
tás igény be vé te le. Több ilyen szám la ese tén is csak egy
szám la je löl he tõ meg. Amennyi ben a meg je lölt szám lát
ve ze tõ pénz tár nak a ma gán sze mély a tel je sí tés kor már
nem tag ja, a be folyt össze get a pénz tár a ma gán sze mély

a) más pénz tár ba tör té nõ át lé pé se ese tén a be fo ga dó
pénz tár hoz to vább utal ja;

b) tag sá gi jog vi szo nyá nak nyug díj szol gál ta tás  miatti
meg szû né se ese tén min den to váb bi ren del ke zés nél kül a
ma gán sze mély nek ki utal ja;

c) ha lá la ese tén min den to váb bi ren del ke zés nél kül a
ked vez mé nye zett(ek) ré szé re ki utal ja, il le tõ leg ked vez mé -
nye zett vagy örö kös hi á nyá ban – az zal, hogy az összeg a
pénz tár ra száll – az Ön kén tes Köl csö nös Biz to sí tó Pénz tá -
rak ról  szóló tör vény sza bá lyai sze rint a ta gok egyé ni szám -
lái ja vá ra fel oszt ja;

d) az a)–c) pont ban nem em lí tett eset ben az adó ha tó -
ság nak vissza utal ja, az zal, hogy a vissza utalt összeg re a
ma gán sze mély az adó ha tó ság hoz be nyúj tott ké rel me alap -
ján ak kor tart hat igényt, ha iga zol ja, hogy tag sá gi jog vi -
szo nya neki fel nem ró ha tó ok ból szûnt meg.

(3) Az ön kén tes köl csö nös pénz tá ri nyi lat ko za tot a ma -
gán sze mély a mun kál ta tói hoz zá já ru lás adó kö te les ré szé -
rõl a mun kál ta tó ál tal, il le tõ leg a mun kál ta tói és más tá mo -
ga tói ado má nyok, egyéb jó vá írá sok, va la mint a ma gán sze -
mély be fi ze té sei te kin te té ben az ön kén tes köl csö nös biz to -
sí tó pénz tár ál tal – az adó zás rend jé rõl  szóló tör vénynek az
adó ked vez mény re jo go sí tó iga zo lás ki ál lí tá sá ra vo nat ko zó 
elõ írásai sze rint – ki adott iga zo lás alap ján te he ti meg,
amely – jog cí mek sze rint meg bont va – tar tal maz za a ren -
del ke zé si jo go sult ság alap já ul szol gá ló össze get és a jo go -
sult sá gi összeg meg ha tá ro zá sá hoz al kal maz ha tó szá za lé -
kos mér té ket is. Ezen iga zo lás alap ján ve szi figye lembe
adó be val lá sá ban a ma gán sze mély, il let ve ezen iga zo lás ról
 szóló adat szol gál ta tás alap ján az adó ha tó sá gi adó meg ál la -
pí tás so rán az adó ha tó ság az adó kö te les jó vá írá sok össze -
gét. A mun kál ta tó, az ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tár
a ki adott iga zo lás ról, az ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz -
tár az (1) be kez dés ca) pont já ban em lí tett le kö tött összeg -
nek a le kö tés tõl szá mí tott 24 hó nap el tel te elõt ti fel tö ré sé -
rõl – az adó zás rend jé rõl  szóló tör vény ben az adó ked vez -
mény re jo go sí tó iga zo lás adat szol gál ta tá sá ra elõ írt ha tár -
idõ ig – ada tot szol gál tat az adó ha tó ság nak.”

(2) Az Szja tv. 44/A.  §-a a kö vet ke zõ új (5) és (6) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(5) Az (1)–(4) be kez dés sze rint jo go sult – fel té ve, hogy 
an nak egyéb tör vényi fel té te lei fenn áll nak – az ön kén tes
köl csö nös nyug díj pénz tár(ak) ál tal ki adott iga zo lás alap -
ján nyi lat ko zat meg té te lé re az a ma gán sze mély is, aki e jog 
gya kor lá sá nak idõ pont já ban ön kén tes köl csö nös nyug díj -
pénz tár nak a nyug díj szol gál ta tás igény lé se  miatt már nem
tag ja. Az e nyi lat ko zat sze rin ti össze get az adó ha tó ság – ha 
a ma gán sze mély nek nincs az ál la mi adó ha tó ság nál nyil -
ván tar tott adó tar to zá sa, és az adó be val lá sa, adó ha tó sá gi
adó meg ál la pí tá sa alap ján fi ze ten dõ adó ját meg fi zet te – az
adó zás rend jé rõl  szóló tör vénynek a vissza té rí ten dõ jö ve -
de lem adó ra vo nat ko zó ren del ke zé sei sze rint, egyéb ként az 
adó tar to zás, il le tõ leg az adó be val lás, adó ha tó sá gi adó -
meg ál la pí tás sze rin ti adó meg fi ze té sét kö ve tõ 30 na pon
be lül – a ma gán sze mély ál tal meg je lölt cím re (szám lá ra)
utal ja.
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(6) Az (5) be kez dés ben em lí tett eset ki vé te lé vel nem te -
het ön kén tes köl csö nös pénz tá ri nyi lat ko za tot az a ma gán -
sze mély, aki a nyi lat ko zat té tel idõ pont já ban ön kén tes
pénz tár nak nem tag ja.”

9.  § (1) Az Szja tv. 44/B.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A nyug díj-elõ ta ka ré kos sá gi nyi lat ko zat ban meg ha -
tá ro zott összeg át uta lá sát az adó ha tó ság – ha a ma gán sze -
mély nek az ál la mi adó ha tó ság nál nincs nyil ván tar tott adó -
tar to zá sa, és az adó be val lá sa alap ján fi ze ten dõ adó ját meg -
fi zet te, az adó zás rend jé rõl  szóló tör vénynek a vissza té rí -
ten dõ jö ve de lem adó ra vo nat ko zó ren del ke zé sei sze rint,
egyéb ként az adó tar to zás, il le tõ leg az adó be val lás sze rin ti
adó meg fi ze té sét kö ve tõ 30 na pon be lül – a ma gán sze mély 
nyug díj-elõ ta ka ré kos sá gi szám lá ja ja vá ra tel je sí ti.”

(2) Az Szja tv. 44/B.  §-a a kö vet ke zõ új (4)–(11) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(4) Ha az adó év ben a ma gán sze mély nyug díj-elõ ta ka -
ré kos sá gi szám lá ja ter hé re nem-nyug díj szol gál ta tás ról
ren del ke zett,

a) az erre az adó év re vo nat ko zó adó be val lá sá ban nem
te he ti meg az (1) be kez dés sze rin ti nyi lat ko za tot, va la mint

b) a nyug díj-elõ ta ka ré kos sá gi nyi lat ko zat(ok) alap ján
már át utalt (nyil ván tar tott adó zott kö ve te lés ál lo mány ese -
tén a nyil ván tar tás ba vé telt köve tõen át utalt) össze ge(ke)t
kö te les húsz szá za lék kal nö vel ten az erre az adó év re vo -
nat ko zó adó be val lá sá ban be val la ni, va la mint az adó be val -
lás be nyúj tá sá ra elõ írt ha tár idõ ig meg fi zet ni.

(5) A nyug díj-elõ ta ka ré kos sá gi szám la ve ze tõ je a ma -
gán sze mély nek iga zo lást ad a (4) be kez dés b) pont ja sze -
rin ti be fi ze té si kö te le zett ség rõl.

(6) Nem kell a (4)–(5) be kez dés ren del ke zé sét al kal -
maz ni, to váb bá nem kell a szá mí tott kö ve te lés bõl egyéb
jö ve del met meg ál la pí ta ni, ha a ma gán sze mély a nyug -
díj-elõ ta ka ré kos sá gi szám la meg szün te té se kor a szám -
lán nyil ván tar tott kö ve te lé sét hi ány ta la nul más szám la -
ve ze tõ nél ve ze tett nyug díj-elõ ta ka ré kos sá gi szám lá já ra
he lye zi át.

(7) A (6) be kez dés ren del ke zé sé ben fog lal tak fel té te le,
hogy a meg szün te tett szám la ve ze tõ je a nyil ván tar tá sa
alap ján jog cím sze rin ti bon tás ban iga zol ja a má sik szám la -
ve ze tõ szá má ra

a) az adó zott kö ve te lés ál lo mány (amennyi ben az a
nyil ván tar tá sá ban sze re pel),

b) a ma gán sze mély ál tal tel je sí tett be fi ze té sek,
c) az osz ta lék jó vá írá sok,
d) a nyug díj-elõ ta ka ré kos sá gi nyi lat ko zat alap ján át -

utalt jó vá írá sok
hal mo zott össze gét, az zal, hogy adó zott kö ve te lés ál lo -
mány fel tün te té se ese tén csak an nak nyil ván tar tás ba vé te -
lét köve tõen jó vá írt té te le ket kell sze re pel tet ni a b)–d) pont 
sze rin ti hal mo zott össze gek ben.

(8) A szám la ve ze tõ az adó évet kö ve tõ év ja nu ár 31-éig
ada tot szol gál tat az ál la mi adó ha tó ság nak

a) a ma gán sze mély „NYESZ-R” meg kü lön böz te tõ jel -
zés re vo nat ko zó nyi lat ko za tá ról a nyi lat ko zat kel té nek fel -
tün te té sé vel;

b) a nyug díj-elõ ta ka ré kos sá gi nyi lat ko zat hoz a (3) be -
kez dés sze rint ki adott iga zo lás tar tal má ról;

c) nem-nyug díj szol gál ta tás ese tén an nak té nyé rõl, a
ma gán sze mély szá má ra iga zolt meg ál la pí tott egyéb jö ve -
de lem rõl és a (4) be kez dés b) pont ja sze rin ti fi ze té si kö te -
le zett ség rõl;

d) a (6) be kez dés sze rint meg szün te tett szám lá ról és a
(7) be kez dés sze rint ki adott iga zo lás tar tal má ról.

(9) A szám la ve ze tõ nek a nyug díj-elõ ta ka ré kos sá gi
szám lá ra vo nat ko zó an olyan nyil ván tar tá si rend szert kell
ki ala kí ta nia és mû köd tet nie, hogy ab ból az e §-ban fog lalt
ren del ke zé sek vég re haj tá sá hoz, va la mint nem-nyug díj
szol gál ta tás ese tén az egyéb jö ve de lem meg ál la pí tá sá hoz
szük sé ges ada tok ren del ke zés re áll ja nak.

(10) Ha a ma gán sze mély egy ide jû leg több ér vé nyes meg -
ál la po dás sal is ren del ke zik nyug díj-elõ ta ka ré kos sá gi szám -
lák ve ze té sé re, e tör vény al kal ma zá sá ban csak egy – az el sõ -
ként adott – nyi lat ko zat alap ján jel zett nyug díj-elõ ta ka ré kos -
sá gi szám lák mi nõ sül nek nyug díj-elõ ta ka ré kos sá gi szám lá -
nak mind ad dig, amíg az így jel zett szám la ve ze té sé re kö tött
meg ál la po dás fenn áll. Az azo nos kel te zés sel adott több nyi -
lat ko zat ese té ben egyik sem ér vé nyes.

(11) Ha a „NYESZ-R” jel zés sel el lá tott szám lá ról az
adó ha tó ság a (8) be kez dés a) pont ja sze rin ti adat szol gál ta -
tás, va la mint a (9) be kez dés alap ján meg ál la pít ja a jel zés
jog ta lan hasz ná la tát, az e miatt mu tat ko zó adó hi ányt és an -
nak ké se del mi pót lé kát a ma gán sze mély nek az adó ha tó ság 
ha tá ro za ta alap ján kell meg fi zet nie.”

10.  § (1) Az Szja tv. 48.  §-ának (17) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(17) Ha a tör vény ben meg ha tá ro zott mér té kû vég ki elé -
gí tés, to váb bá az ál la mi vég ki elé gí tés meg osz tá sá nak sza -
bá lyát kell al kal maz ni, mert a ma gán sze mély a ki fi ze tést
meg elõ zõ en nem tett írás ban nyi lat ko za tot a mun kál ta tó -
nak a meg osz tás mel lõ zé sé rõl, az em lí tett vég ki elé gí tés
össze gé bõl – az (1)–(16) be kez dés ben fog lal tak tól elté -
rõen – 18 szá za lék adó elõ le get kell le von ni.”

(2) Az Szja tv. 48.  §-a a kö vet ke zõ új (21) be kez dés sel
egé szül ki:

„(21) Az e § ren del ke zé sei sze rint meg ál la pí tott adó elõ -
le get az adó zás rend jé rõl  szóló tör vénynek a sze mé lyi jö -
ve de lem adó-elõ leg mun kál ta tó ra vo nat ko zó ren del ke zé se
sze rint kell meg fi zet ni, az zal, hogy a ren del ke zés al kal ma -
zá sá ban el szá molt adó elõ leg ként a ma gán sze mély ál tal a
be fi ze tés re nyit va álló ha tár idõ ig meg szer zett be vé telt ter -
he lõ adó elõ leg ve he tõ figye lembe.”

11.  § Az Szja tv. 49.  §-ának (17) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(17) A ma gán sze mély az adó be val lá sá ban ne gyed éves
bon tás ban – a ne gyed év utol só hó nap já nak kö te le zett sé ge -
ként – vall ja be azt az adó elõ le get, amely nek meg fi ze té sé -
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re a (15)–(16) be kez dés ren del ke zé sei sze rint a ne gyed év -
ben maga kö te les.”

12.  § (1) Az Szja tv. 49/B.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) A vál lal ko zói adó alap
a) az (1)–(7) be kez dés sze rint meg ál la pí tott jö ve de lem, 

de leg alább
b) az adó év ben az el adás ra be szer zett áruk be szer zé si

ér té ké vel csök ken tett, az (1) be kez dés ben em lí tett vál lal -
ko zói be vé tel 2 szá za lé ka.

Ha az egyé ni vál lal ko zó kül föl dön is ren del ke zik te lep -
hellyel (ál lan dó bá zis sal), ak kor a vál lal ko zói adó ala pot
– fi gye lem mel a (15) be kez dés ren del ke zé sé re – úgy mó -
do sít ja, hogy az ne tar tal maz za a kül föl di te lep hely nek be -
tud ha tó vál lal ko zói adó ala pot, ha nem zet kö zi szer zõ dés
így ren del ke zik.”

(2) Az Szja tv. 49/B.  §-a a kö vet ke zõ új (20) be kez dés -
sel egé szül ki:

„(20) Nem kell a (8) be kez dés b) pont ját al kal maz ni a
vál lal ko zói adó alap meg ál la pí tá sá ra

a) a te vé keny ség meg kez dé se évé ben és az azt kö ve tõ
év ben, ha a te vé keny ség meg kez dé sét meg elõ zõ 36 hó nap -
ban a ma gán sze mély egyé ni vál lal ko zói te vé keny sé get
nem foly ta tott;

b) ab ban az adó év ben, ami kor az egyé ni vál lal ko zó
éve sí tett vál lal ko zói be vé te le a meg elõ zõ adó év éve sí tett
vál lal ko zói be vé te lé hez vi szo nyít va nem éri el a 75 szá za -
lé kot;

c) az egyé ni vál lal ko zó te vé keny sé gi kö rét érin tõ en az
adó év ben és/vagy a meg elõ zõ adó év ben ele mi kár kö vet -
ke zett be.”

13.  § Az Szja tv. 53.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az (1) be kez dés d) pont já ban em lí tett üz le tek a kö -
vet ke zõk:

üz let kö ri jel zõ szám

a) élel mi szer jel le gû ve gyes kis ke res-
ke de lem 1111–1114.

b) zöld ség- és gyü mölcs üz let 1210.
c) hús, hús ké szít mény, ba rom fi üz let 1220.
d) hal és hal ké szít mény üz let 1230.
e) ke nyér- és pék áru üz let 1240.
f) gyógy ha tá sú ké szít mé nyek szak üz le te 1290.
g) fes té kek és lak kok üz le te 1362.
h) ve gyi áruk üz le te 1410.
i) me zõ gaz da sá gi, mé hé sze ti üzlet 1607.”

14.  § Az Szja tv. 65.  §-a és a § elõt ti cím he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Kamatjövedelem

65.  § (1) Ka mat jö ve de lem nek mi nõ sül – fi gye lem mel az 
(5) be kez dés ren del ke zé se i re is –

a) bár mely hi tel in té ze ti be tét (ta ka rék be tét), fo lyó -
szám la, bank szám la kö ve te lés-egyen le ge ese té ben a ma -
gán sze mély és a hi tel in té zet kö zött fenn ál ló nyil vá no san
meg hir de tett fel té te lek kel kö tött szer zõ dés (ide ért ve az üz -
let sza bály za tot, ka mat fel té te le ket is) alap ján jó vá írt
és/vagy tõ ké sí tett ka mat;

b) a nyil vá no san for ga lom ba ho zott és for gal ma zott, a
tõ ke pi ac ról  szóló tör vény ben ilyen ként meg ha tá ro zott hi -
tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír, be fek te té si jegy ese té -
ben – fi gye lem mel az (5) be kez dés ren del ke zé se i re is –

ba) a ma gán sze mély tu laj do nos nak ka mat és/vagy ho -
zam cí mén fi ze tett – a bb) pont ban nem em lí tett – be vé tel,

bb) a be vál tás kor, a vissza vál tás kor, az át ru há zás kor
 elért be vé tel bõl az ár fo lyam nye re ség re irány adó ren del ke -
zé sek sze rint meg ál la pí tott rész;

c) az a)–b) pont ren del ke zé se i tõl el té rõ en, ha az
a)–b) pont sze rint meg ál la pí tott ka mat jö ve de lem olyan va -
gyo ni ér ték (pl. a nye re mény be tét re ki sor solt tárgy nye re -
mény, az ér ték pa pír), amely bõl az adó le vo ná sa nem le het -
sé ges, az az összeg, amely bõl a (2) be kez dés sze rin ti adó
le vo ná sa utá ni rész a va gyo ni ér ték szo ká sos pi a ci ér té ké -
vel (a nye re mény alap pal) egye zik meg;

d) a biz to sí tá si szer zõ dés hez fû zõ dõ ma ra dék jog ból,
vagy a tíz év nél rö vi debb le já ra tú élet biz to sí tás egy össze -
gû le já ra ti szol gál ta tá sa cí men, vagy a há rom év nél rö vi -
debb le já ra tú nyug díj biz to sí tás egy össze gû le já ra ti szol -
gál ta tá sa cí men ke let ke zõ be vé tel bõl az a rész mi nõ sül ka -
mat jö ve de lem nek, amely meg ha lad ja a ma gán sze mély,
vagy ja vá ra más ma gán sze mély ál tal fi ze tett biz to sí tá si díj
(ki vé ve, ha azt a ma gán sze mély, vagy a más ma gán sze -
mély költ ség ként el szá mol ta) össze gét, vagy az adó kö te les 
biz to sí tá si díj össze gét. Nem te kint he tõ azon ban az em lí -
tett be vé tel rész ka mat nak, ha a biz to sí tás ra be fi ze tett
díj(ak) akár csak egy ré sze e tör vény sze rint adó men tes nek 
mi nõ sült.

(2) A ka mat jö ve de lem után az adó mér té ke 20 szá za lék,
en nek meg fele lõen az (1) be kez dés c) pont já ban em lí tett
eset ben az adó a va gyo ni ér ték szo ká sos pi a ci ér té ké nek
(nye re mény be tét ese té ben a nye re mény alap) egy ne gye de.
Az adót – amennyi ben a ka mat jö ve de lem

a) ki fi ze tõ tõl [e § al kal ma zá sá ban az (1) be kez dés
a)–c) pont ja sze rin ti eset ben ide ért ve a ki fi ze tõ he lyett a
ka mat jö ve del met ki fi ze tõ/jut ta tó hi tel in té ze tet, be fek te té si 
szol gál ta tót is] szár ma zik – a meg szer zés idõ pont já ra a ki -
fi ze tõ ál la pít ja meg, von ja le, fi ze ti meg és vall ja be;

b) nem ki fi ze tõ tõl szár ma zik – a ma gán sze mély a meg -
szer zés idõ pont já nak ne gye dé vét kö ve tõ hó nap 12-éig ál -
la pít ja meg és fi ze ti meg, to váb bá az ön adó zás ra vo nat ko -
zó ren del ke zé sek sze rint vall ja be
a (3)–(4) be kez dé sek ren del ke zé sei, va la mint az adó zás
rend jé rõl  szóló tör vénynek a kül föl di sze mé lyek egyes jö -
ve del mei adó zá sá nak kü lö nös sza bá lyai figye lembe véte -
lével.

(3) A kül föl di pénz nem ben meg szer zett ka mat jö ve de -
lem bõl az adót ugyan azon kül föl di pénz nem ben kell meg -
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ál la pí ta ni, le von ni és az MNB hi va ta los, a meg szer zés idõ -
pont já ban ér vé nyes de vi za ár fo lya mán fo rint ra át szá mít va
kell meg fi zet ni. Az olyan kül föl di pénz nem ese té ben,
amely nem sze re pel az MNB hi va ta los devizaár -
folyam-lapján, az MNB ál tal köz zé tett, eu ró ban meg adott
ár fo lya mot kell az elõ zõ ek nek a fo rint ra tör té nõ át szá mí tá -
sá hoz figye lembe ven ni.

(4) A ka mat jö ve de lem meg szer zé sé nek idõ pont ja:
a) az (1) be kez dés a) pont já ban em lí tett ka mat ese té ben 

az a nap, ami kor a ma gán sze mély és a hi tel in té zet kö zött
fenn ál ló szer zõ dés sze rint vál lalt fel té te lek tel je sü lé se
alap ján a jó vá írás és/vagy a tõ ké sí tés meg tör tént,

b) nye re mény be tét ese té ben a nye re mény be tét-szám -
lán tör té nõ jó vá írás nap ja,

c) az a)–b) pont alá nem tar to zó eset ben az át uta lás
vagy a pos tá ra adás vagy a ma gán sze mély szá má ra, ja vá ra
tör té nõ bir tok ba adás nap ja.

(5) Nem kell figye lembe ven ni

a) ka mat jö ve de lem ként az egyé ni vál lal ko zó ilyen ként
be je len tett pénz for gal mi bank szám lá ján jó vá írt és/vagy
tõ ké sí tett, egyéb ként az (1) be kez dés a) pont já ban em lí tett, 
egyé ni vál lal ko zói be vé tel ként el szá molt ka ma tot,

to váb bá
b) jö ve de lem ként azt a be vé telt, amellyel össze füg gés -

ben az adó zás rend jé rõl  szóló tör vény 7. szá mú mel lék le te
adat szol gál ta tá si kö te le zett sé get ír elõ,

c) azt – a nye re mény ala pot meg nem ha la dó – össze get, 
ame lyet a ki fi ze tõ a nye re mény be tét-szám lán jó vá írt nye -
re mény meg vál tá sa ként a ma gán sze mély nek jó vá ír, ki -
fizet,

az zal, hogy a b)–c) pont sze rin ti ki fi ze tés sel, jó vá írás sal
össze füg gés ben sem a ki fi ze tõt, sem a ma gán sze mélyt to -
váb bi adó kö te le zett ség (adó meg ál la pí tá si, -be val lá si,
meg fi ze té si kötelezettség) nem terheli.

(6) Az (1) be kez dés ba) al pont já ban em lí tett be vé tel bõl
– ha az az ér ték pa pír meg szer zé sét köve tõen el sõ ként meg -
szer zett ka mat és/vagy ho zam – le von ha tó az ér ték pa pír
meg szer zé sé re for dí tott ki adás ré sze ként az ér ték pa pír vé -
tel árá ban az ér ték pa pír szer zé sé ig meg fi ze tett, az ér ték pa -
pír fel té te lei sze rint meg ha tá ro zott, ki szá mí tott fel hal mo -
zó dott ka mat és/vagy ho zam az zal, hogy az így le vont
összeg az (1) be kez dés bb) al pont já ban em lí tett eset ben az
ér ték pa pír át ru há zá sa kor, be vál tá sa kor, vissza vál tá sa kor
az ér ték pa pír meg szer zé sé re for dí tott ér ték ként nem ve he -
tõ figye lembe.

(7) Az ér ték pa pír-át ru há zás, -be vál tás, -vissza vál tás,
va la mint a ka mat és/vagy ho zam fi ze tés, -jó vá írás, -tõ ké sí -
tés nyil ván tar tá si rend sze rét úgy kell ki ala kí ta ni és mû köd -
tet ni, hogy ab ból a (6) be kez dés ren del ke zé sé nek vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges min den adat – a de ma te ri a li zált ér -
ték pa pír ki fi ze tõk kö zöt ti át he lye zé se ese té ben kö te le zõ en
köz len dõ adat ként – ren del ke zés re áll jon.

(8) Ha a (7) be kez dés sze rint ki ala kí tott és mû köd te tett
rend szer be nem tar to zó ki fi ze tõ nél ren del ke zés re álló ada -

tok ból nem ál la pít ha tó meg és a ma gán sze mély sem iga -
zol ja, hogy az ér ték pa pír meg szer zé sét köve tõen

a) ka mat és/vagy ho zam cí mén be vé telt nem szer zett,
vagy

b) az el sõ ként meg szer zett ka mat és/vagy ho zam cí mén 
szer zett be vé te lé bõl a (6) be kez dés sze rint mi lyen össze gû
le vo nás tör tént,
a ki fi ze tõ a ka mat jö ve de lem meg ál la pí tá sá hoz az ér ték pa -
pír meg szer zés re for dí tott ér té ke ként an nak név ér té két ve -
szi figye lembe.”

15.  § Az Szja tv. a 67.  §-t köve tõen új 67/A.  §-sal és a §
elõt ti cím mel egé szül ki:

„Tõzsdei ügyletbõl származó jövedelem

67/A.  § (1) Tõzs dei ügy let bõl szár ma zó jö ve de lem a tõ ke -
pi ac ról  szóló tör vény sze rin ti tõzs dén, va la mint az Eu ró pai
Unió bár mely más tag ál la má ban, to váb bá a Gaz da sá gi
Együtt mû kö dé si és Fej lesz té si Szer ve zet (OECD) tag ál la -
má ban mû kö dõ tõzs dén a ma gán sze mély ál tal 2006. au gusz -
tus 31. nap ját köve tõen kö tött ügy let ben az adó év ben

a) át ru há zott ér ték pa pír ár fo lyam nye re sé ge, ha az nem
mi nõ sül ka mat nak;

b) össze tett ügy let vagy szár maz ta tott ügy let el szá molt
nye re sé ge.

(2) Az (1) be kez dés ren del ke zé sé tõl el té rõ en ár fo lyam -
nye re ség nek mi nõ sül – az ér ték pa pír nak az (1) be kez dés -
ben em lí tett ügy let ben tör té nõ át ru há zá sa ese tén – az ér -
ték pa pír név ér té ké bõl, leg fel jebb azon ban az el ért be vé tel -
bõl az a va gyo ni ér ték, amely az át ru há zó ma gán sze mély -
nél a 77/A.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja, va la mint – az
(5) be kez dé sé ben em lí tett ese tek ki vé te lé vel – c) pont ja
alap ján nem mi nõ sült be vé tel nek, csök kent ve az ér ték pa -
pír meg szer zé sé re for dí tott ér ték és az ér ték pa pír hoz kap -
cso ló dó já ru lé kos költ sé gek össze gé vel.

(3) A tõzs dei ügy let bõl szár ma zó jö ve del met – leg fel -
jebb an nak mér té ké ig – csök ken ti az (1) be kez dés ben em -
lí tett tõzs dén a ma gán sze mély ál tal 2006. au gusz tus 31.
nap ját köve tõen kö tött – az (1) be kez dés ben em lí tett –
ügy let ben az adó év ben

a) át ru há zott ér ték pa pír nak a meg szer zé sé re for dí tott
ér té ke és az ér ték pa pír hoz kap cso ló dó já ru lé kos költ sé gek
együt tes össze gé bõl az a rész, amely meg ha lad ja az át ru há -
zás el le né ben ka pott be vé telt (ár fo lyam vesz te ség),

b) össze tett ügy le ten vagy szár maz ta tott ügy le ten el -
szá molt vesz te ség,

c) az adó évet (elsõ íz ben a 2007. évet) meg elõ zõ év ben
vagy az adó évet (elsõ íz ben a 2008. évet) meg elõ zõ két év -
ben az a)–b) pont sze rin ti összeg nek az adott év ben a tõzs -
dei ügy let bõl szár ma zó jö ve del met meg ha la dó – az adott
évi be val lás ban fel tün te tett – ré sze (el ha tá rolt tõzs dei ügy -
let bõl szár ma zó vesz te ség) a ma gán sze mély dön té se sze -
rin ti meg osz tás ban 
(a továb biak ban együtt: tõzs dei ügy let bõl szár ma zó adó -
alap).

(4) A tõzs dei ügy let bõl szár ma zó adó alap után az adó
mér té ke 20 szá za lék.
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(5) Az adó év ben az (1) be kez dés ben em lí tett ügy let ben
be vé telt szer zõ ma gán sze mély kö te les az adó év re be val -
lást be nyúj ta ni. Az adót a ma gán sze mély az ál ta la ve ze tett
nyil ván tar tás alap ján a tõzs dei ügy let rõl a be fek te té si szol -
gál ta tó ál tal ki ál lí tott bi zony la tok sze rint ál la pít ja meg. A
nyil ván tar tás nak az e tör vény sze rint az ér ték pa pí rok ra, ér -
ték pa pír ra vo nat ko zó jo gok ra elõ írt ren del ke zé sei ér te lem -
sze rû al kal ma zá sá val ügy le ten ként tar tal maz nia kell kü lö -
nö sen az ügy le tek ben meg szer zett be vé te le ket, az ügy le -
tek hez kap cso ló dó já ru lé kos költ sé ge ket, az át ru há zott ér -
ték pa pí rok meg szer zés re for dí tott ér té két, az el szá molt
ügy le ti nye re sé get (vesz te sé get).

(6) A tõzs dei ügy let rõl ki ál lí tott bi zony la ton a kül föl di
pénz nem ben fel tün te tett ada to kat az MNB hi va ta los, a tel -
je sí tés idõ pont já ban ér vé nyes de vi za ár fo lya mán kell fo -
rint ra át szá mí ta ni. Az olyan kül föl di pénz nem ese té ben,
amely nem sze re pel az MNB hi va ta los de vi za ár fo -
lyam-lap ján, az MNB ál tal köz zé tett, eu ró ban meg adott ár -
fo lya mot kell az elõ zõ ek nek a fo rint ra tör té nõ át szá mí tá sá -
hoz figye lembe ven ni. A ki fi ze tõ a fo rint ra át szá mí tott
ada to kat a bi zony la ton fel tün te ti.

(7) E § al kal ma zá sá ban
a) össze tett ügy let: olyan – a ma gán sze mély ál tal nem

egyé ni vál lal ko zó ként kö tött – tõzs dei ügy let, ame lyet
több tõzs dei ügy let (a rész ügy le tek) össze sí tett ered mé -
nyé re köt nek;

b) szár maz ta tott ügy let: olyan tõzs dei ter mék re – a ma -
gán sze mély ál tal nem egyé ni vál lal ko zó ként – kö tött tõzs -
dei ügy let, amely nek ér té ke va la mely más tõzs dei ter mék
(így kü lö nö sen áru, rész vény, köt vény, rész vény in dex, de -
vi za) ár fo lya má tól függ;

c) ügy le ten el szá molt nye re ség: tõzs dei össze tett ügy let 
ese té ben az ügy let egé sze vagy az ügy le tet al ko tó egyes
rész ügy le tek alap ján, tõzs dei szár maz ta tott ügy let ese té -
ben az ügy let alap ján a ma gán sze mélyt a meg ál la pí tás idõ -
pont já ban meg il le tõ be vé te lek (a továb biak ban: ügy le ti
be vé te lek) együt tes össze gé bõl az a rész, amely meg ha lad -
ja az ügy let, az ügy le tet al ko tó egyes rész ügy le tek alap ján
vagy az ügy let tel je sí té se ér de ké ben fel me rült, a ma gán -
sze mélyt ter he lõ, iga zolt ki adá sok – (ide ért ve az ügy let tel,
az ügy le tet al ko tó egyes rész ügy le tek kel össze füg gés ben
nyúj tott be fek te té si szol gál ta tás el len ér té két is) – (a továb -
biak ban: ügy le ti költ sé gek) együt tes össze gét;

d) ügy le ten el szá molt vesz te ség: az ügy le ti költ sé gek
együt tes össze gé bõl az a rész, amely meg ha lad ja a ma gán -
sze mélyt a meg ál la pí tás idõ pont já ban meg il le tõ ügy le ti
be vé te lek együt tes össze gét;

e) az ügy le ten el szá molt nye re ség (vesz te ség) meg ál la -
pí tá sá nak idõ pont ja: az ügy let meg szû né sé nek (le zá rá sá -
nak) a nap ja, az zal, hogy ha a tõzs dei össze tett ügy le tet al -
ko tó va la mely rész ügy let úgy szû nik meg (zá rul le), hogy
en nek kö vet kez té ben a tõzs dei össze tett ügy let is meg szû -
nik (le zá rul), ak kor a tõzs dei össze tett ügy let te kin te té ben
a jö ve de lem szer zés idõ pont ja a rész ügy let meg szû né sé nek 

(le zá rá sá nak) a nap ja, és a le nem zárt rész ügy le tet et tõl az
idõ pont tól kezd ve ön ál ló ügy let nek kell te kin te ni.

(8) Az ár fo lyam nye re ség, az ér ték pa pír meg szer zé sé re
for dí tott ér ték, az ér ték pa pír hoz kap cso ló dó já ru lé kos
költ ség és egye bek te kin te té ben ér te lem sze rû en az ár fo -
lyam nye re ség bõl szár ma zó jö ve de lem re vo nat ko zó ren -
del ke zé sek, va la mint a tõzs de mû kö dé si rend jét meg ha tá -
ro zó sza bá lyo zá sok az irány adó ak.

(9) A ki fi ze tõ (be fek te té si szol gál ta tó) az adó évet kö ve -
tõ ja nu ár 31-éig ada tot szol gál tat az ál la mi adó ha tó ság hoz
a tõzs dei ügy le tek rõl a ma gán sze mély ré szé re ki ál lí tott bi -
zony lat tar tal má ról. Az adat szol gál ta tás nak tar tal maz nia
kell a ma gán sze mély ne vét, adó azo no sí tó szá mát, va la -
mint a ma gán sze mély ré szé re az adó év ben ál ta la ki ál lí tott
bi zony lat ban fel tün te tett össze sí tett ada to kat.

(10) E § ren del ke zé sei he lyett az árut át ru há zó ma gán -
sze mély ál tal a tõzs dei ügy let ré vén meg szer zett be vé tel
adó kö te le zett sé gé re az ön ál ló te vé keny ség bõl szár ma zó
jö ve de lem re vo nat ko zó ren del ke zé se ket kell al kal maz ni,
ha a tõzs dei ügy let (rész ügy let) áru val tör té nõ tel je sí tés sel
szû nik meg.”

16.  § (1) Az Szja tv. 69.  §-a (1) be kez dé sé nek m) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ter mé szet be ni jut ta tás:]
„m) a ki fi ze tõt
ma) út hasz ná lat ra jo go sí tó bér let, jegy jut ta tás,
mb) he lyi és tá vol sá gi táv be szé lõ-szol gál ta tás

(SZJ 64.20.11 és 64.20.12), mo bil te le fon-szol gál ta tás
(SZJ 64.20.13), to váb bá az In ter net-pro to kollt al kal ma zó
be széd cé lú adat át vi tel (SZJ 64.20.16-ból) szol gál ta tás
(az e lõb bi szol gál ta tá sok együtt: te le fon szol gál ta tás)
ma gán cé lú hasz ná la ta  miatt – fi gye lem mel a (12) be kez dés 
ren del ke zé sé re is – ke let ke zõ adó kö te les be vé tel;”

(2) Az Szja tv. 69.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az adó kö te les ter mé szet be ni jut ta tás adó ja a (2) be -
kez dés sze rint szá mí tott adó alap 54 szá za lé ka.”

(3) Az Szja tv. 69.  §-a a kö vet ke zõ új (12) be kez dés sel
egé szül ki:

„(12) Az (1) be kez dés m) pont já ban em lí tett adó kö te les
be vé tel a ki fi ze tõt a jut ta tás, szol gál ta tás  miatt ter he lõ ki -
adás ból a ma gán cé lú hasz ná lat ér té ké nek a ma gán sze mély
ál tal meg nem té rí tett ré sze, az zal, hogy a ma gán cé lú hasz ná -
lat ér té ke a ki fi ze tõt az em lí tett jut ta tás, szol gál ta tás  miatt
ter he lõ ki adás ból út hasz ná lat ra jo go sí tó bér let, jegy ese té ben 
a díj kö te les út sza ka szon meg tett út hosszá ból a ma gán cé lú
uta zás ará nyá val, te le fon szol gál ta tás ese té ben a for ga lom -
ará nyos ki adás(ok)nak a té te les el kü lö ní té sé vel és a nem for -
ga lom ará nyos ki adá sok nak a for ga lom ará nyos ki adá sok ma -
gán cé lú há nya da ér té ké vel ha tá roz ha tó meg; az elõb bi ek he -
lyett vá laszt ha tó, hogy a szám la ér ték bõl út hasz ná lat ra jo go -
sí tó bér let, jegy ese té ben 50 szá za lék, te le fon szol gál ta tás
ese té ben 20 szá za lék szá mít adó kö te les be vé tel nek.”

17.  § Az Szja tv. 71.  §-ának (4)–(5) be kez dé se he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

2006/86. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 6171



„(4) A mun kál ta tó nál adó kö te les bé ren kí vü li jut ta tás adó -
ja az (1) be kez dés sze rint szá mí tott adó alap 54 szá za lé ka.

(5) A mun kál ta tó nál adó kö te les bé ren kí vü li jut ta tás
után az adót a mun kál ta tó az (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ér ték ha tár túl lé pé sét köve tõen az em lí tett jut ta tás nap -
já ra – a mun ka vi szony év köz ben tör té nõ meg szû né se kor
az (1) be kez dés sze rin ti ará nyo sí tott ér ték ha tár túl lé pé se
ese tén a mun ka vi szony meg szû né se nap já ra – ál la pít ja
meg, és az adó zás rend jé rõl  szóló tör vénynek a ki fi ze tõ re
irány adó ren del ke zé sei sze rint fi ze ti meg és vall ja be.”

18.  § Az Szja tv. 77/C.  §-ának (18) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(18) Ha a ma gán sze mély ál tal az el is mert prog ram ke -
re té ben össze sen meg szer zett

a) az adó év ben le tét be he lye zett összes ér ték pa pír nak a 
le tét be he lye zés idõ pont já ra és/vagy

b) az (1) be kez dés c) pont ja sze rint vé te li, jegy zé si
vagy más ha son ló jog gya kor lá sa ré vén meg szer zett ér ték -
pa pír(ok) ese té ben a jog gya kor lá sá nak nap já ra
meg ál la pí tott – ha a ma gán sze mély az ér ték pa pírt nem in -
gye ne sen sze rez te, ak kor az ér ték pa pír meg szer zé sé re for -
dí tott ér ték kel csök ken tett – együt tes szo ká sos pi a ci ér té ke 
meg ha lad ja az 500 ezer fo rin tot, az adó zó az (1)–(17) be -
kez dés ben fog lal ta kat csak azok ra az ér ték pa pí rok ra al kal -
maz za, ame lyek nek – a le tét be he lye zés, il le tõ leg a jog -
gya kor lás sor rend jé ben – össze sí tett együt tes (csök ken -
tett) szo ká sos pi a ci ér té ke nem ha lad ja meg az em lí tett
össze get. A ma gán sze mély ál tal el is mert prog ram ke re té -
ben meg szer zett töb bi ér ték pa pír ra a 77/A.  § ren del ke zé sei 
az irány adók. Ha a ma gán sze mély az adó év ben több el is -
mert prog ram ke re té ben sze rez ér ték pa pírt, az em lí tett
összeg ha tár el éré sé rõl ha la dék ta la nul kö te les tá jé koz tat ni
va la mennyi prog ram szer ve zõ jét.”

19.  § Az Szja tv. 81.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel
egé szül ki:

„(4) Fel ha tal ma zást kap a szo ci á lis és mun ka ügyi mi -
nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter, hogy ren de let ben ha tá roz za
meg az 1. szá mú mel lék let 8.3. pont já ban em lí tett, az üdü -
lés cél já ból igény be vett szál lás hoz kap cso ló dó, üdü lé si
csekk fel hasz ná lá sá val adó men te sen igény be ve he tõ szol -
gál ta tá sok kö rét.”

20.  § Az Szja tv. 1. szá mú mel lék le te az e tör vény 1. szá -
mú mel lék le te sze rint mó do sul.

II. Fejezet

A társasági adóról és az osztalékadóról  szóló
1996. évi LXXXI. tör vény módosítása

21.  § A tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék adó ról  szóló 1996. 
évi LXXXI. tör vény (a továb biak ban: Tao.) 1.  §-ának
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a jö ve de lem- és va gyon -
szer zés re irá nyu ló, vagy azt ered mé nye zõ gaz da sá gi te vé -
keny ség (a továb biak ban: vál lal ko zá si te vé keny ség) alap -
ján e tör vény ben meg ha tá ro zott tár sa sá gi adó kö te le zett -
ség nek – a köz ki adá sok hoz való hoz zá já ru lás al kot má nyos 
elõ írására te kin tet tel – e tör vény ren del ke zé sei sze rint kell
ele get ten ni, fi gye lem mel az adó zás rend jé rõl  szóló tör -
vény ben fog lal tak ra is.”

22.  § A Tao. 2.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) Kül föl di il le tõ sé gû adó zó a kül föl di sze mély, ha
bel föl di te lep he lyen vé gez vál lal ko zá si te vé keny sé get, fel -
té ve, hogy az üz let ve ze té sé nek he lyé re te kin tet tel nem te -
kint he tõ bel föl di il le tõ sé gû adó zó nak (a továb biak ban:
kül föl di vál lal ko zó).”

23.  § A Tao. 4.  §-a a kö vet ke zõ 5. pont tal egé szül ki:
[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„5. be je len tett ré sze se dés: a bel föl di jog sza bá lyok alap -

ján lét re jött jogi sze mély ben, jogi sze mé lyi ség gel nem ren -
del ke zõ tár sas cég ben és kül föl di sze mély ben szer zett ré -
sze se dés, fel té ve, hogy össze ge el éri leg alább a jegy zett
tõke 30 szá za lé kát és az adó zó a ré sze se dés meg szer zé sét
– a szer zés re vo nat ko zó szer zõ dés csa to lá sá val – a szer zést 
kö ve tõ 30 na pon be lül be je len ti az adó ha tó ság nak; a ha tár -
idõ el mu lasz tá sa ese tén iga zo lá si ké re lem elõ ter jesz -
tésének nincs he lye;”

24.  § (1) A Tao. 5.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) E tör vénynek a jog utód ra vo nat ko zó ren del ke zé -
se it a ki vá lás sal (ide ért ve azt is, ha a tár sa ság tól meg -
váló tag a tár sa sá gi va gyon egy ré szé vel más, már mû kö -
dõ tár sa ság hoz, mint át ve võ tár sa ság hoz csat la ko zik) és
a rész le ges át ala ku lás sal lét re jö võ adó zó nak, a jog elõd -
re vo nat ko zó ren del ke zé se it ki vá lás ese tén a fenn ma ra -
dó adó zó nak és a rész le ge sen át ala ku ló szö vet ke zet nek
is al kal maz nia kell.”

(2) A Tao. 5.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) Az ala pít vány, a köz ala pít vány, a tár sa dal mi szer ve -
zet, a köz tes tü let, a fel sõ ok ta tá si in téz mény, a köz hasz nú tár -
sa ság és a szo ci á lis szö vet ke zet a köz hasz nú szer ve zet re, ki -
e mel ke dõ en köz hasz nú szer ve zet re vo nat ko zó ren del ke zé -
se ket elõ ször ab ban az adó év ben al kal maz hat ja, amely év -
ben ilyen szer ve zet ként be so ro lást nyert. Az adó zó nem al -
kal maz hat ja a köz hasz nú szer ve zet re, ki emelkedõen köz -
hasz nú szer ve zet re vo nat ko zó ren del ke zé se ket – ki vé ve a
tör lés nap já ig az iga zo lás ki adá sát – ab ban az adó év ben,
amely ben a köz hasz nú sá gi nyil ván tar tás ból tö röl ték. A köz -
hasz nú be so ro lás adó éven be lü li vál to zá sa ese tén – ki vé ve
az át so ro lás nap já ig az iga zo lás ki adá sát – az adó év utol só
nap ján ér vé nyes be so ro lás nak meg fe le lõ ren del ke zé se ket
kell az adó év egé szé re al kal maz ni.”
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25.  § A Tao. 6.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ (5)–(6) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(4) Az ala pít vány, a köz ala pít vány, a tár sa dal mi szer -
ve zet, a köz tes tü let, az egy ház, a la kás szö vet ke zet, az ön -
kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tár, a cél szer ve zet, az
MRP, a köz hasz nú tár sa ság, a köz hasz nú, a ki e mel ke dõ en
köz hasz nú szer ve zet ként be so rolt fel sõ ok ta tá si in téz mény, 
a szo ci á lis szö vet ke zet, to váb bá a ví zi tár su lat és a kül föl di
vál lal ko zó az (1)–(2) be kez dés ren del ke zé se it a 9–14.  §-ok 
figye lembe véte lével al kal maz za.

(5) Ha az adó zó (1) be kez dés sze rin ti adó alap ja nem éri
el az adó év ben az el adott áruk be szer zé si ér té ké vel és a
kül föl di te lep hely be vé te lé vel csök ken tett összes be vé te le
2 szá za lé kát, ak kor az adó alap ez utób bi összeg.

(6) Nem kell az (5) be kez dés ren del ke zé sét al kal maz ni
az adó zó nak

a) az elõ tár sa sá gi adó év ben és az azt kö ve tõ adó év ben,
vagy

b) ha a 2.  § (2) be kez dé sé nek e)–h) pont ja, vagy a
(3) be kez dé se alap ján adó alany, il let ve, ha szo ci á lis szö -
vet ke zet, is ko la szö vet ke zet vagy köz hasz nú, kiemel -
kedõen köz hasz nú non pro fit gaz da sá gi tár sa ság, vagy

c) ha az adó év ben az éve sí tett ár be vé te le a meg elõ zõ
adó év éve sí tett ár be vé te lé nek a 75 szá za lé kát nem éri el,
vagy

d) ha az adó év ben vagy a meg elõ zõ adó év ben ele mi kár 
súj tot ta.”

26.  § (1) A Tao. 7.  §-a (1) be kez dé sé nek gy) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az adó zás elõt ti ered ményt csök ken ti:]
„gy) a tag nál (rész vé nyes nél, üz let rész-tu laj do nos nál) a 

ki ve ze tett (rész ben ki ve ze tett) ré sze se dés nek – ide ért ve az
elõ tár sa ság gal szem ben a va gyo ni hoz zá já ru lás alap ján ki -
mu ta tott kö ve te lést is, de ide nem ért ve az el len õr zött kül -
föl di tár sa ság ban lévõ ré sze se dést – a (10) be kez dés sze -
rin ti ér té két meg ha la dó an a ki ve ze tés  miatt az adó év ben
el szá molt be vé tel, ha

a) a tu laj do ni ré sze se dést je len tõ be fek te tés jog utód
nél kü li meg szû nés, jegy zett tõke tõ ke ki vo nás út ján
tör té nõ le szál lí tá sa vagy ked vez mé nye zett át ala ku -
lás kö vet kez té ben szûnt meg, il let ve csök kent,

b) a be je len tett ré sze se dés ki ve ze té se ér té ke sí tés
 miatt kö vet ke zett be, fel té ve, hogy a ré sze se dést
az adó zó az ér té ke sí tést meg elõ zõ en leg alább két
éven át fo lya ma to san bir to kol ta,”

(2) A Tao. 7.  §-a (8) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az (1) be kez dés ly) pont ja al kal ma zá sa kor:]
„c) az adó zó nem csök kent he ti adó zás elõt ti ered mé nyét 

a jog sza bály vagy nem zet kö zi szer zõ dés alap ján ka pott tá -
mo ga tás, jut ta tás, té rí tés nél kü li esz köz át vé tel (ki vé ve az
ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör vény sze rin ti áru min -
tát), el en ge dett kö te le zett ség és át vál lalt tar to zás ese té ben,
a szer zõ dé sen ala pu ló – konk rét ter mék hez, anyag hoz,

áru hoz, szol gál ta tás nyúj tás hoz köz vet ve kap cso ló dó, nem
szám lá zott – utó lag ka pott en ged mény szer zõ dés sze rin ti
össze gé vel, va la mint a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott fi ze té -
si ha tár idõn (ese dé kes sé gen) be lül tör tént pénz ügyi ren de -
zés ese tén ka pott – leg fel jebb a ké se del mi ka mat tal ará -
nyos, nem szám lá zott – en ged mény össze gé vel;”

(3) A Tao. 7.  §-ának (10) be kez dé se a kö vet ke zõ c) al -
pont tal egé szül ki:

[Az (1) be kez dés gy) pont já nak al kal ma zá sa kor a ki ve -
ze tett ré sze se dés ér té ke]

„c) a ré sze se dés könyv sze rin ti ér té ke, ha a be je len tett
ré sze se dés ki ve ze té se ér té ke sí tés  miatt kö vet ke zett be.”

(4) A Tao. 7.  §-ának (12) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(12) Az (1) be kez dés zs) pont ja sze rin ti összeg nem ha -
lad hat ja meg az adó zás elõt ti ered ményt, és nem le het több
30 mil lió fo rint nál. En nek az összeg nek a 19.  § (1) be kez -
dé se sze rin ti adó kulccsal szá mí tott ér té ke az ál la mi tá mo -
ga tá sok ra vo nat ko zó ren del ke zé sek al kal ma zá sá ban, az
adó zó vá lasz tá sa sze rint

a) az adó év ben igény be vett cse kély össze gû (de mi ni -
mis) tá mo ga tás nak, vagy

b) az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a kis- és kö zép -
vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás ra tör té nõ al -
kal ma zá sá ról  szóló 70/2001/EK ren de let 4. cik ké ben fog -
lalt tá mo ga tás nak
mi nõ sül.”

27.  § (1) A Tao. 8.  §-a (1) be kez dé sé nek m) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az adó zás elõt ti ered ményt nö ve li:]
„m) az adó zó nál

a) az el len õr zött kül föl di tár sa ság ban lévõ ré sze se -
dés re az adó év ben rá for dí tás ként el szá molt ér ték -
vesz tés, ár fo lyam vesz te ség, va la mint e ré sze se -
dés bár mely jog cí men tör té nõ ki ve ze té se kö vet -
kez té ben el szá molt rá for dí tás nak az el szá molt be -
vé telt meg ha la dó ré sze, vagy

b) a be je len tett ré sze se dés hez kap cso ló dó, az adó év -
ben rá for dí tás ként el szá molt ér ték vesz tés, ár fo -
lyam vesz te ség, a ré sze se dés bár mely jog cí men tör -
té nõ ki ve ze té se (ide nem ért ve az át ala ku lás  miatti
el szá mo lást) kö vet kez té ben el szá molt rá for dí tás nak 
az el szá molt be vé telt meg ha la dó ré sze,”

(2) A Tao. 8.  §-a (1) be kez dé sé nek n) pont já nak fel ve ze -
tõ ren del ke zé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az adó zás elõt ti ered ményt nö ve li:]
„n) az adó év ben vissza fi ze té si kö te le zett ség nél kül

adott tá mo ga tás, jut ta tás, vég le ge sen át adott pénz esz -
köz és té rí tés nél kül át adott esz köz könyv sze rin ti ér té ke 
(ki vé ve az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör vény sze -
rin ti áru min tát), az át ve võ ál tal meg nem té rí tett ál ta lá -
nos for gal mi adó, va la mint az adó zó ál tal át vál lalt kö te -
le zett ség nek az adó évi adó zás elõt ti ered mény ter hé re
el szá molt össze ge, az adó év ben té rí tés nél kül nyúj tott
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szol gál ta tás be ke rü lé si ér té ke, fi gye lem mel a (4) be kez -
dés ben fog lal tak ra, ki vé ve, ha”

28.  § (1) A Tao. 9.  §-ának címe he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:
„Az ala pít vány, a köz ala pít vány, a tár sa dal mi szer ve zet,
a köz tes tü let, az egy ház, a la kás szö vet ke zet, az ön kén tes
köl csö nös biz to sí tó pénz tár, a köz hasz nú, ki e mel ke dõ en

köz hasz nú szer ve zet ként be so rolt fel sõ ok ta tá si in téz mény
adó alap já nak meg ál la pí tá sa”

(2) A Tao. 9.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Csök ken te ni kell az adó zás elõt ti ered ményt]
„b) a köz hasz nú szer ve zet ként, a ki e mel ke dõ en köz -

hasz nú szer ve zet ként be so rolt ala pít vány nak, köz ala pít -
vány nak, tár sa dal mi szer ve zet nek, köz tes tü let nek és fel sõ -
ok ta tá si in téz mény nek vál lal ko zá si te vé keny sé ge adó zás
elõt ti nye re sé gé nek 20 szá za lé ká val;”

(3) A Tao. 9.  §-a (3) be kez dé se c) pont já nak fel ve ze tõ
ren del ke zé se és ca) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[Nö vel ni kell az adó zás elõt ti ered ményt]
„c) az ala pít vány nak, a köz ala pít vány nak, a tár sa dal mi

szer ve zet nek, a köz tes tü let nek és a köz hasz nú, ki e mel ke -
dõ en köz hasz nú szer ve zet ként be so rolt fel sõ ok ta tá si in téz -
mény nek az ál ta la ki ál lí tott – az adó zó ré szé re az adó zás
elõt ti ered mény csök ken té sé re, a ma gán sze mély ré szé re
adó ked vez mény re – jo go sí tó iga zo lás ban fel tün te tett ka -
pott ado mány nak a

ca) tel jes össze gé vel, ha az adó év utol só nap ján az ál la -
mi vagy ön kor mány za ti adó ha tó ság nál nyil ván tar tott adó -
tar to zá sa van,”

29.  § A Tao. 10.  §-a elõt ti cím és a 10.  §-a he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az iskolaszövetkezet adóalapja

10.  § (1) Az is ko la szö vet ke zet adó alap ja az adó év re jó -
vá ha gyott osz ta lék, ré sze se dés, to váb bá a (6) be kez dés
sze rint nyil ván tar tott, adó men te sen kép zõ dött ered mény -
tar ta lék ból osz ta lék, ré sze se dés cí men jó vá ha gyott összeg, 
va la mint a jegy zett tõke le szál lí tá sa, a tagi jog vi szony
meg szû né se kö vet kez té ben az adó év ben ke let ke zett kö te -
le zett sé gek együt tes össze ge (a továb biak ban: meg ál la pí -
tott osz ta lék), mó do sít va a (2)–(5) be kez dés ben, to váb bá a
18. és 28.  §-ok ban, va la mint – fi gye lem mel a (2)–(3) be -
kez dés re – a VII. fe je zet ben fog lal tak kal.

(2) A meg ál la pí tott osz ta lé kot csök ken ti a 7.  § (1) be -
kez dé sé nek r) és t) pont já ban meg ha tá ro zott összeg, to -
váb bá az ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tár ré szé re tör -
tént köz ér de kû kö te le zett ség vál la lás alap ján a 7.  § (1) be -
kez dé sé nek z) pont ja és 7.  § (5) be kez dé sé nek a) pont ja
sze rint meg ál la pí tott ér ték.

(3) A meg ál la pí tott osz ta lé kot nö ve li a 8.  § (1) be kez dé -
sé nek d), e), j), m) és n) pont ja és a 8.  § (4)–(5) be kez dé se

alap ján meg ha tá ro zott összeg, va la mint a be hajt ha tat lan
kö ve te lés nek nem mi nõ sü lõ el en ge dett kö ve te lés.

(4) Az is ko la szö vet ke zet jog utód nél kü li meg szû né se
ese tén az adó alap ja a 6.  § (1) be kez dé se sze rint meg ha tá -
ro zott összeg, nö vel ve a (6) be kez dés sze rint nyil ván tar -
tott, adó men te sen kép zõ dött ered mény tar ta lék össze gé vel.

(5) Az is ko la szö vet ke zet át ala ku lá sa ese tén a jog utód -
nak – ha nem mi nõ sül is ko la szö vet ke zet nek – meg kell nö -
vel nie az adó alap ját a jog elõd nél adó men te sen kép zõ dött
ered mény tar ta lék össze gé vel.

(6) Az is ko la szö vet ke zet nek az adó zot tan és az adó -
men te sen kép zõ dött ered mény tar ta lék ról kü lön nyil ván -
tar tást kell ve zet nie. En nek so rán adó zot tan kép zõ dött
ered mény tar ta lék nak kell te kin te ni a 2004. évi nyi tó mér -
leg ben sze rep lõ ered mény tar ta lé kot, to váb bá azt az ered -
mény tar ta lé kot, amely ab ban az adó év ben kép zõ dött,
amely ben az adó zó nem mi nõ sült is ko la szö vet ke zet nek.
Az ered mény tar ta lék ál lo má nyá nak csök ke né sét a meg -
elõ zõ évi nyil ván tar tás alap ján szá mí tott arányt figye -
lembe véve kell meg osz ta ni az adó zot tan és adó men te sen
kép zett ered mény tar ta lék kö zött. Tõ ke le szál lí tás kor, a tagi 
jog vi szony meg szû né se kor a tag ré szé re ki adott va gyon
ér té két az adó zot tan kép zett ered mény tar ta lék csök ken té -
se ként, ha az arra nem nyújt fe de ze tet, ak kor a fenn ma ra dó
részt az adó men te sen kép zett ered mény tar ta lék ter hé re
kell el szá mol ni.

(7) Is ko la szö vet ke ze tek egye sü lé se, szét vá lá sa ese tén 
a (6) be kez dés sze rint nyil ván tar tott ered mény tar ta lé kot 
– az át ala ku lás for má já tól füg gõ en – össze sí tés sel, il let -
ve meg osz tás sal kell meg ál la pí ta ni, majd ezt az ér té ket
csök ken te ni kell az át ala ku lás sal lét re jött tár sa ság ban
részt ven ni nem kí vá nó tag ré szé re ki adás ra ke rü lõ esz -
kö zök és kö te le zett sé gek ér té ké nek kü lön bö ze té vel.
A csök ken tést elõ ször az adó zot tan kép zett ered mény -
tar ta lék ter hé re kell el szá mol ni úgy, hogy az ne vál jon
ne ga tív vá, a fenn ma ra dó rész az adó men te sen kép zett
ered mény tar ta lé kot csök ken ti.

(8) E § al kal ma zá sá ban az ered mény tar ta lék kal esik egy 
te kin tet alá a jegy zett tõ ké nek az a ré sze is, amely az ered -
mény tar ta lék ter hé re tör té nõ fel eme lé sé bõl szár ma zik, va -
la mint a tõ ke tar ta lék nak a po zi tív össze vont át ér té ke lé si
kü lön bö zet bõl szár ma zó ré sze. Ha az adó zó a jegy zett tõ -
két le szál lít ja, azt kell fel té te lez ni, hogy a tõ ke le szál lí tás
– az ered mény tar ta lék ból meg va ló sí tott tõ ke eme lés össze -
gé ig – jegy zett tõ ké nek az ered mény tar ta lék ból szár ma zó
ré szé bõl tör tént.”

30.  § A Tao. 13.  §-a a kö vet ke zõ (6)–(7) be kez dés sel
egé szül ki:

„(6) Ha a köz hasz nú tár sa ság cél szer ve zet nek mi nõ sü lõ
adó zó jog utód ja, ak kor az adó men te sen kép zõ dött sa ját
tõke ja vá ra szá mol ja el az át ala ku lást meg elõ zõ adó év
utol só nap ján a cél szer ve zet nél adó men te sen nyil ván tar -
tott ered mény tar ta lék össze gét.

(7) A szo ci á lis szö vet ke zet az adó ala pot az (1)–(5) be -
kez dés meg fe le lõ al kal ma zá sá val ál la pít ja meg az zal,
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hogy adó zot tan kép zõ dött sa ját tõ ké nek kell te kin te nie a
szo ci á lis szö vet ke ze ti mû kö dé sé nek meg kez dé sét meg elõ -
zõ na pon ki mu ta tott sa ját tõ két.”

31.  § A Tao. a kö vet ke zõ cím mel és 13/A.  §-sal egé szül
ki:

„A közhasznú, a kiemelkedõen közhasznú nonprofit
gazdasági társaság és a szociális szövetkezet adóalapja

13/A.  § (1) A köz hasz nú, a ki e mel ke dõ en köz hasz nú
jog ál lás sal ren del ke zõ non pro fit gaz da sá gi tár sa ság adó -
alap ja az adó zás elõt ti ered mény, csök kent ve a 7.  § (1) be -
kez dé sé nek a), b), c), cs), d), g), gy), i), j), l), ly), m), n), o),
p), r), t), u) és v) pont ja i ban és a 7.  § (3), (8), (10), (18) be -
kez dé sé ben fog lal tak kal, va la mint az ön kén tes köl csö nös
biz to sí tó pénz tár ré szé re tör tént köz ér de kû kö te le zett ség -
vál la lás alap ján a 7.  § (1) be kez dé sé nek z) pont ja és 7.  §
(5) be kez dé sé nek a) pont ja sze rint meg ál la pí tott ér ték kel,
nö vel ve a 8.  § (1) be kez dé sé nek a), b), d), e), gy), h), j), m),
n), o), p) és r) pont ja i ban, va la mint a 8.  § (4)–(5) be kez dé -
sé ben fog lal tak kal, to váb bá az elõ zõ e ket figye lembe véve
al kal maz za a 16., 18. és a 28.  §-ok, va la mint a VII. fe je zet
ren del ke zé se it.

(2) A köz hasz nú, a ki e mel ke dõ en köz hasz nú non pro fit
gaz da sá gi tár sa ság nak az (1) be kez dés ben fog lal tak mel -
lett nö vel nie kell az adó zás elõt ti ered mé nyét

a) jog utód nél kü li meg szû né se ese tén, a tag sá gi vi -
szony meg szû né se kor, vagy a jegy zett tõke le szál lí tá sa kor
a tár sa ság tag ja ré szé re ki adott va gyon nak a (3) be kez dés
sze rin ti nyil ván tar tás ban adó zott sa ját tõ ke ként ki mu ta tott
ér té ket meg ha la dó ré szé vel,

b) egye sü lé se, szét vá lá sa ese tén a jog utód nál – ak kor,
ha az át ala ku lás  miatt a jog elõd bár mely tag já val szem ben
va gyon há nyad-ki adá si kö te le zett sé ge ke let ke zik – az
(5) be kez dés sze rint az adó men te sen kép zett sa ját tõke
csök ken té se ként el szá molt összeg gel,

c) a köz hasz nú, a ki e mel ke dõ en köz hasz nú jog ál lá sá -
nak meg szû né se adó évé ben, il let ve a jog utód nak, ha nem
ren del ke zik köz hasz nú, ki e mel ke dõ en köz hasz nú be so ro -
lás sal, elsõ adó évé ben a (3) be kez dés sze rint nyil ván tar tott 
adó men te sen kép zett sa ját tõke össze gé vel,

d) az adó zó ré szé re adó zás elõt ti ered mény csök ken té -
sé re, a ma gán sze mély ré szé re adó ked vez mény re jo go sí tó
iga zo lás ban fel tün te tett ka pott ado mány össze gé vel, ha az
adó év utol só nap ján az ál la mi vagy ön kor mány za ti adó ha -
tó ság nál nyil ván tar tott adó tar to zá sa van.

(3) A (2) be kez dés a) pont já nak al kal ma zá sá hoz a köz -
hasz nú, a ki e mel ke dõ en köz hasz nú non pro fit gaz da sá gi
tár sa ság (ér té ke lé si tar ta lék nél kü li) sa ját tõ ké jé nek az
éven kén ti vál to zá sát kö te les meg bon ta ni adó zott és adó -
men te sen kép zett ré szek re, és en nek figye lembe véte lével
meg ha tá roz ni az adó évi (ér té ke lé si tar ta lék nél kü li) sa ját
tõke záró ál lo má nyá nak az adó zot tan és az adó men te sen
kép zett ré szét. Az adó évi vál to zás ból az adó men te sen kép -

zõ dött rész ja vá ra (ter hé re) jutó ér té ket az adó évi ked vez -
mé nye zett te vé keny ség be vé te lé nek az összes be vé tel hez
vi szo nyí tott ará nyá val szá mít va kell meg ha tá roz ni. Az
éven kén ti vál to zás meg bon tá sa kor fi gyel men kí vül kell
hagy ni a jegy zett tõ ké nek, a tõ ke tar ta lék nak, az ered mény -
tar ta lék nak ala pí tás, tõ ke eme lés vagy tõ ke le szál lí tás  miatti 
vál to zá sát, ugyan ak kor a jog utód nak az át ala ku lást kö ve tõ
elsõ adó év ben figye lembe kell ven nie az össze vont át ér té -
ke lé si kü lön bö zet ér té két. Az ala pí tás és a tõ ke eme lés so -
rán a jegy zett tõke és a tõ ke tar ta lék nö ve ke dé se ként meg -
je le nõ tagi hoz zá já ru lást az adó zot tan kép zett sa ját tõke ja -
vá ra kell el szá mol ni. A tõ ke le szál lí tás kor a tár sa ság tag ja
ré szé re ki adott va gyon ér té két az adó zot tan kép zett sa ját
tõke csök ken té se ként, ha az arra nem nyújt fe de ze tet, ak -
kor a fenn ma ra dó részt az adó men te sen kép zett sa ját tõke
ter hé re kell el szá mol ni. Ha a gaz da sá gi tár sa ság köz hasz -
nú, ki e mel ke dõ en köz hasz nú non pro fit gaz da sá gi tár sa -
ság ként foly tat ja te vé keny sé gét, ak kor a köz hasz nú nyil -
ván tar tás ba vé te le nap ját meg elõ zõ na pon ki mu ta tott sa ját
tõ két – az össze vont át ér té ke lé si kü lön bö zet ki vé te lé vel –
az adó zot tan kép zett sa ját tõke ja vá ra kell el szá mol ni, ki -
vé ve az e tör vény va la mely ren del ke zé se alap ján adó men -
te sen kép zett ered mény tar ta lé kot, vagy adó men te sen kép -
zett sa ját tõ két, ame lyet to vább ra is adó men te sen nyil ván -
tar tott sa ját tõ ke ként kell ki mu tat ni.

(4) Köz hasz nú, ki e mel ke dõ en köz hasz nú non pro fit gaz -
da sá gi tár sa sá gok egye sü lé se, szét vá lá sa ese tén a (3) be -
kez dés sze rint nyil ván tar tott adó zot tan kép zõ dött sa ját tõ -
két – az át ala ku lás for má já tól füg gõ en – össze sí tés sel, il -
let ve meg osz tás sal kell meg ál la pí ta ni, majd ezt az ér té ket

a) nö vel ni kell az át ala ku lás sal egy ide jû leg be lé põ új
(kül sõ) tag va gyo ni hoz zá já ru lá sá val, vagy a meg lé võ tag
pót ló la go san tel je sí ten dõ va gyo ni hoz zá já ru lá sa  miatti sa -
ját tõke nö ve ke dés ér té ké vel,

b) csök ken te ni kell az át ala ku lás sal lét re jött tár sa ság -
ban részt ven ni nem kí vá nó tag ré szé re ki adás ra ke rü lõ
esz kö zök és kö te le zett sé gek ér té ké nek kü lön bö ze te  miatti
sa ját tõke csök ke nés sel, azon ban e csök ken tés  miatt a nyil -
ván tar tott ér ték nem le het ne ga tív.

(5) Köz hasz nú, ki e mel ke dõ en köz hasz nú non pro fit gaz -
da sá gi tár sa sá gok egye sü lé se, szét vá lá sa ese tén a (3) be -
kez dés sze rint nyil ván tar tott adó men te sen kép zõ dött sa ját
tõ két – az át ala ku lás for má já tól füg gõ en – össze sí tés sel, il -
let ve meg osz tás sal kell meg ál la pí ta ni, majd ezt az ér té ket
csök ken te ni kell az át ala ku lás sal lét re jött tár sa ság ban részt 
ven ni nem kí vá nó tag ré szé re ki adás ra ke rü lõ esz kö zök és
kö te le zett sé gek ér té ké nek kü lönb sé ge  miatti sa ját tõke
csök ke nés ér té ké nek a (4) be kez dés b) pont ja sze rint figye -
lembe nem vett ré szé vel.

(6) A szo ci á lis szö vet ke zet az adó ala pot az (1)–(5) be -
kez dés meg fe le lõ al kal ma zá sá val ál la pít ja meg az zal,
hogy adó zot tan kép zõ dött sa ját tõ ké nek kell te kin te nie a
szo ci á lis szö vet ke ze ti mû kö dé sé nek meg kez dé sét meg elõ -
zõ na pon ki mu ta tott sa ját tõ két.”
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32.  § (1) A Tao. 16.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja a kö -
vet ke zõ ci)–ck) pon tok kal egé szül ki:

[Az adó zó
c) jog utód nél kü li meg szû né se kor]
„ci) az adó zás elõt ti ered ményt mó do sít ja a 7.  § (1) be -

kez dés dzs) és a 8.  § (1) be kez dés dzs) pont ja sze rint még el 
nem szá molt adó zás elõt ti ered ményt csök ken tõ, nö ve lõ
té tel,

cj) az adó zás elõt ti ered ményt mó do sít ja a (11) és
(14) be kez dés alap ján vál lalt kö te le zett ség azon ré szé vel,
ame lyet az adó zás elõt ti ered mény nél még nem vett figye -
lembe,

ck) az adó zás elõt ti ered ményt mó do sít ja a 18.  § elõ írása 
alap ján meg ál la pí tott összeg nek az a ré sze, ame lyet az
adó zó még nem vett figye lembe az adó zás elõt ti ered mé -
nyé nek mó do sí tá sa kor.”

(2) A Tao. 16.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az adó zó át ala ku lá sa kor]
„a) a jog elõd nél – ha az át ala ku lás nem mi nõ sül ked vez -

mé nye zett át ala ku lás nak – az adó zás elõt ti ered ményt
csök ken ti az az összeg, amellyel az im ma te ri á lis ja vak és a
tár gyi esz kö zök együt tes szá mí tott nyil ván tar tá si ér té ke
meg ha lad ja együt tes könyv sze rin ti ér té kü ket, nö ve li az az
összeg, amellyel az együt tes könyv sze rin ti ér ték az együt -
tes szá mí tott nyil ván tar tá si ér té ket meg ha lad ja; ki vá lás és
rész le ges át ala ku lás ese tén a jog elõd e ren del ke zé se ket az
át ala ku lás adó évé ben és csak a jog utód ré szé re a vég le ges
va gyon mér leg alap ján át adott esz kö zök re al kal maz za;”

33.  § A Tao. 17.  §-a a kö vet ke zõ (12) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(12) Amennyi ben az adó zó adó kö te le zett sé ge a fel szá -
mo lá si el já rás (an nak meg fe le lõ más el já rás) be fe je zé sét
kö ve tõ na pon foly ta tó dik, az adó zó az (1)–(3) be kez dés -
ben, il let ve a VII. fe je zet ben fog lal ta kat al kal maz za a fel -
szá mo lás kez dõ nap ját meg elõ zõ na pig ke let ke zett, és az
adó zás elõt ti ered mény csök ken té se ként még nem ér vé -
nye sí tett el ha tá rolt vesz te ség re, az zal, hogy a fel szá mo lá si
idõ szak egy adó év nek mi nõ sül.”

34.  § (1) A Tao. 20.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Nem kell az adót meg fi zet nie]
„b) a köz hasz nú tár sa ság nak és a szo ci á lis szö vet ke zet -

nek az (5) be kez dés ben fog lal tak sze rin ti adó alap ra szá mí -
tott adó nak olyan ré sze után, ame lyet a 6. szá mú mel lék let
C) fe je ze te alap ján meg ál la pí tott ked vez mé nye zett te vé -
keny ség bõl el ért be vé tel kép vi sel az összes be vé te len
 belül,”

(2) A Tao. 20.  §-a (1) be kez dé se a kö vet ke zõ d) és
e) pont tal egé szül ki:

[Nem kell az adót meg fi zet nie]
„d) a ví zi tár su lat nak az (5) be kez dés ben – 2009. jú li us

1-jé tõl a (6) be kez dés ben – fog lal tak sze rin ti adó alap ra

szá mí tott adó nak olyan ré sze után, ame lyet a köz fel adat -
ként vég zett te vé keny ség bõl el ért be vé te le kép vi sel az
összes be vé te len be lül,

e) a köz hasz nú, a ki e mel ke dõ en köz hasz nú non pro fit
gaz da sá gi tár sa ság nak és a szo ci á lis szö vet ke zet nek a
(6) be kez dés ben fog lal tak sze rin ti adó alap ra szá mí tott
adó nak olyan ré sze után, ame lyet a 6. szá mú mel léklet
E) fe je ze te alap ján meg ál la pí tott ked vez mé nye zett te vé -
keny ség bõl el ért be vé te le kép vi sel az összes be vé te len be -
lül.”

(3) A Tao. 20.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A köz hasz nú tár sa ság, a szo ci á lis szö vet ke zet és a
ví zi tár su lat az adó ked vez mé nye ket az adó men tes ség gel
csök ken tett adó ará nyá ban ér vé nye sít he ti.”

(4) A Tao. 20.  §-a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) Az (1) be kez dés e) pont ja és – 2009. jú li us 1-jé tõl –

a d) pont ja al kal ma zá sá ban adó alap a 13/A.  § sze rint meg -
ál la pí tott adó alap, csök kent ve a 8.  § (1) be kez dés n) pont ja
és a 13/A.  § (1) be kez dés a)–b) és d) pont já ban meg ha tá ro -
zott összeg gel, nö vel ve az ön kén tes köl csö nös biz to sí tó
pénz tár ré szé re tör tént köz ér de kû kö te le zett ség vál la lás
alap ján a 7.  § (1) be kez dé sé nek z) pont ja és a 7.  § (5) be -
kez dé sé nek a) pont ja sze rint meg ál la pí tott ér ték kel.”

35.  § A Tao. 22/A.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az e § alap ján igény be vett adó ked vez mény adó -
éven ként nem ha lad hat ja meg a 6 mil lió fo rin tot. Az adó zó
ál tal igény be vett adó ked vez mény össze ge az ál la mi tá mo -
ga tá sok ra vo nat ko zó ren del ke zé sek al kal ma zá sá ban az
adó zó vá lasz tá sa sze rint

a) az adó év ben igény be vett cse kély össze gû (de mi ni -
mis) tá mo ga tás nak, vagy

b) az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a kis- és kö zép -
vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás ra tör té nõ al -
kal ma zá sá ról  szóló 70/2001/EK ren de let 4. cik ké ben fog -
lalt tá mo ga tás nak
mi nõ sül.”

36.  § (1) A Tao. 22/B.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont ját
kö ve tõ ren del ke zé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az adó zó adó ked vez ményt ve het igény be a]
„üzem be he lye zé se és a kor mány ren de let ben fog lal tak

sze rin ti üze mel te té se ese tén, fel té ve, hogy a be ru há zás új
lé te sít mény lét re ho za ta lát, meg lé võ lé te sít mény bõ ví té sét
vagy – az alap ku ta tást, al kal ma zott ku ta tást vagy kí sér le ti
fej lesz tést szol gá ló be ru há zást ki vé ve – az elõ ál lí tott ter -
mék, a nyúj tott szol gál ta tás, il let ve a ter me lé si, szol gál ta -
tá si fo lya mat alap ve tõ vál to zá sát ered mé nye zi;”

(2) A Tao. 22/B.  §-a (2) be kez dése he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az adó ked vez ményt az adó zó e tör vény és a kor -
mány ren de let elõ írása alap ján maga ál la pít ja meg. A kor -
mány ren de let ben meg ha tá ro zott idõ tar tam alatt össze -
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vonandó, je len ér té ken 100 mil lió eu ró nak meg fe le lõ fo -
rint össze get meg ha la dó – kor mány ren de let ben meg ha tá -
ro zott – el szá mol ha tó költ ség ese tén az adó zó az adó ked -
vez ményt a Pénz ügy mi nisz té ri um hoz be nyúj tott ké re lem -
re ho zott ha tá ro zat alap ján ve he ti igény be.”

(3) A Tao. 22/B. §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az adó ked vez mény igény be vé te lé nek fel té te le, hogy az
adó zó a be ru há zás meg kez dé se elõtt]

„b) az adó ked vez mény irán ti ké rel met a kor mány ren de -
let ben meg ha tá ro zott tar ta lom mal és for má ban be nyújt ja a
Pénz ügy mi nisz té ri um hoz, ha az adó ked vez mény a Pénz -
ügy mi nisz té ri um ha tá ro za ta alap ján ve he tõ igény be.”

(4) A Tao. 22/B. §-a (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(8) Az adó zó ál tal igény be vett adó ked vez mény, va la -
mint a vissza fi ze té si kö te le zett ség nél kül ka pott (járó), a
kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott más ál la mi tá mo ga tás
együt tes össze ge je len ér té ken nem ha lad hat ja meg a be je -
len tett, en ge dély ese tén a ha tá ro zat ban meg ál la pí tott, de
leg fel jebb je len ér té ken a tény le ge sen fel me rült, el szá mol -
ha tó költ ség össze gé re ve tí tett, a kor mány ren de let ben
meg ha tá ro zott aránnyal szá mí tott ér té ket.”

(5) A Tao. 22/B. §-a (9) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az (1) be kez dés a)–b) pont ja sze rin ti be ru há zás ese tén
az adó ked vez mény igény be vé te lé nek to váb bi fel té te le,
hogy az adó ked vez mény elsõ igény be vé te lé nek adó évét kö -
ve tõ négy adó év ben]

„a) az adó zó ál tal fog lal koz ta tot tak át la gos ál lo má nyi
lét szá ma leg alább 150 fõ vel – ha az adó zó a be ru há zást a
kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott ked vez mé nye zett te -
le pü lé si ön kor mány zat köz igaz ga tá si te rü le tén he lye zi
üzem be és üze mel te ti, leg alább 75 fõ vel – meg ha lad ja a
be ru há zás meg kez dé sét meg elõ zõ adó év ben fog lal koz ta -
tot tak át la gos ál lo má nyi lét szá mát, vagy”

(6) A Tao. 22/B. §-a (12) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az (1) be kez dés h) pont ja sze rin ti mun ka hely te rem tést
szol gá ló be ru há zás ese tén az adó ked vez mény igény be vé te -
lé nek to váb bi fel té te le, hogy az adó ked vez mény elsõ igény -
be vé te lé nek adó évét kö ve tõ har ma dik adó év ben és az azt
kö ve tõ négy adó év ben]

„b) a fog lal koz ta tot tak át la gos ál lo má nyi lét szá ma a be -
ru há zás meg kez dé sét meg elõ zõ adó év ben fog lal koz ta tot -
tak át la gos ál lo má nyi lét szá mát, ha

ba) az adó zó a be ru há zást a kor mány ren de let ben meg -
ha tá ro zott ked vez mé nye zett te le pü lé si ön kor mány zat köz -
igaz ga tá si te rü le tén he lye zi üzem be és üze mel te ti, ak kor
nagy vál lal ko zás nál 150 fõ vel, kö zép vál lal ko zás nál 75 fõ -
vel, kis vál lal ko zás nál 15 fõ vel,

bb) az adó zó a be ru há zást a kor mány ren de let ben meg -
ha tá ro zott leg hát rá nyo sabb 48 kis tér ség te le pü lé si ön kor -
mány za tá nak köz igaz ga tá si te rü le tén he lye zi üzem be és

üze mel te ti, ak kor nagy vál lal ko zás nál 20 fõ vel, kis- és kö -
zép vál lal ko zás nál 5 fõ vel,

bc) a ba)–bb) pont ban meg ne ve zet ten kí vü li te le pü lé si
ön kor mány zat köz igaz ga tá si te rü le tén he lye zi üzem be és
üze mel te ti, ak kor nagy vál lal ko zás nál 300 fõ vel, kö zép vál -
lal ko zás nál 150 fõ vel, kis vál lal ko zás nál 30 fõ vel,

ha lad ja meg, az zal, hogy a ren del ke zé sek al kal ma zá sá ban
a vál lal ko zás mé re tét a be je len tés, il let ve a ké re lem be -
nyúj tá sát meg elõ zõ hó nap utol só nap ján ér vé nyes be so ro -
lás szerint kell figye lembe venni.”

(7) A Tao. 22/B. §-a (13) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(13) Me zõ gaz da sá gi ter mé kek fel dol go zá sát és for gal -
ma zá sát szol gá ló, az (1) be kez dés a)–c), va la mint h) pont -
ja sze rin ti be ru há zás ese tén az adó ked vez mény igény be vé -
te lé nek to váb bi fel té te le it a kor mány ren de let tar tal maz za.”

(8) A Tao. 22/B. §-a (17) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(17) Az adó zó a kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott
ada to kat tár sa sá gi adó be val lá sá ban be ru há zá son ként fel -
tün te ti.”

(9) A Tao. 22/B. §-a (19) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(19) Ha a Pénz ügy mi nisz té ri um ha tá ro zat ban en ge dé -
lye zi az adó ked vez ményt, azt az ille té kes mi nisz té ri um vé -
le mé nyét figye lembe véve hoz za meg. Az en ge dély ki adá -
sa elõtt – ha szük sé ges – meg ké ri az Eu ró pai Bi zott ság
hoz zá já ru lá sát. A ha tá ro za tot a be nyúj tá sát, hi ány pót lá si
fel hí vás ese tén a hi ány pót lást kö ve tõ 60 na pon be lül kell
meg hoz ni. A ha tár idõ egy al ka lom mal, leg fel jebb 60 nap -
pal meg hosszab bít ha tó.”

37.  § A Tao. 26.  §-ának (10)–(11) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(10) A ket tõs könyv vi telt ve ze tõ bel föl di il le tõ sé gû
adó zó nak és a kül föl di vál lal ko zó nak az adó elõ le get az
adó év ben az adó évi vár ha tó fi ze ten dõ adó össze gé re ki
kell egé szí te nie, az zal, hogy a vár ha tó fi ze ten dõ adó – ha
az adó zó az Eu ró pai Uni ó tól és/vagy a költ ség ve tés bõl tá -
mo ga tást kap – e tá mo ga tá sok  miatt el szá molt adó évi be -
vé tel bõl az adó év utol só hó nap já nak 15. nap já ig meg nem
ka pott összeg figye lembevétele nél kül szá mí tott adó alap
alap ján meg ál la pí tott adó össze gé vel azo nos. E ren del ke -
zés nem vo nat ko zik arra az adó zó ra, amely nek az adó évet
meg elõ zõ adó év ben az éves szin ten szá mí tott ár be vé te le
nem ha lad ta meg az 50 mil lió fo rin tot.

(11) Nem kell az (1)–(10) be kez dés ren del ke zé se it al -
kal maz nia az adó zó nak meg szû né se kor, va la mint, ha adó -
be val lást a cég be jegy zé si el já rás be fe je zé se  miatt ad be,
to váb bá az MRP-nek, a köz hasz nú tár sa ság nak, a ví zi tár -
su lat nak, az ala pít vány nak, a köz ala pít vány nak, a tár sa dal -
mi szer ve zet nek, a köz tes tü let nek, az egy ház nak, a la kás -
szö vet ke zet nek, a köz hasz nú szer ve zet ként, ki e mel ke dõ en 
köz hasz nú szer ve zet ként be so rolt fel sõ ok ta tá si in téz -
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mény nek, az ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tár nak, a
szo ci á lis szö vet ke zet nek és az is ko la szö vet ke zet nek.”

38.  § A Tao. 1., 3., 5. és 6. szá mú mel lék le te e tör vény
2–5. szá mú mel lék le te sze rint mó do sul.

III. Fejezet

Az egyszerûsített vállalkozói adóról  szóló
2002. évi XLIII. tör vény módosítása

39.  § Az egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó ról  szóló 2002.
évi XLIII. tör vény (a továb biak ban: Eva tv.) 2.  §-a a kö vet -
ke zõ új (8) be kez dés sel egé szül ki:

„(8) A (3) be kez dés a) pont ja sze rin ti fo lya ma tos te vé -
keny ség vég zé sé re és az e) pont ban meg ha tá ro zott be vé tel
el éré sé re irá nyuló fel té tel nem vo nat ko zik arra a ma gán -
sze mély egyé ni vál lal ko zó ra, aki te vé keny sé gét ügy véd -
ként, sza ba dal mi ügy vi võ ként, vagy szol gá la tát köz jegy -
zõ ként, ön ál ló bí ró sá gi vég re haj tó ként szü ne tel te ti, to váb -
bá arra, aki a csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló tör vény ben
meg ha tá ro zott gyer mek gon do zá si se gély ben vagy a kö te -
le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló tör vény ben meg -
ha tá ro zott gyer mek gon do zá si díj ban ré sze sül.”

 40.  § Az Eva tv. 6.  §-a a kö vet ke zõ új (9) be kez dés sel
egé szül ki:

„(9) A (2) be kez dés sze rin ti be vé tel csök kent he tõ a jog -
sza bá lyi kö te le zett ség alap ján tárgy év ben vissza fi ze tett tá -
mo ga tás össze gé vel.”

41.  § Az Eva tv. 9.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„9.  § Az eva a po zi tív adó alap 25 szá za lé ka.”

42.  § Az Eva tv. 11.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az adó alany az adó év elsõ há rom ne gyed évé re ne -
gyed éven ként az adó elõ le get meg ál la pít ja, valamint az
egyes ne gyed évek re meg ál la pí tott adó elõ le get, valamint a
12.  § (4) be kez dé se sze rin ti adó elõ leg ki egé szí tést az adó év -
re vo nat ko zó be val lá sá ban be vall ja. Az egyé ni vál lal ko zó
adó alany nak a be val lá sá ban az ada to kat fo rint ban kell fel -
tün tet nie, a jogi sze mély, a jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá -
gi tár sa ság be val lá sá ban az ada to kat az adó zás rend jé rõl
 szóló tör vény elõ írásainak meg fele lõen sze re pel te ti.”

43.  § (1) Az Eva tv. 12.  §-ának (4) és (5) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(4) Az adó alany nak az adó elõ le get a de cem ber 20.
nap já ig az adó évi vár ha tó fi ze ten dõ adó össze gé re ki kell
egé szí te nie.

(5) Az adó alany az adó év re meg ál la pí tott evát – az adó -
év ben már meg fi ze tett adó elõ le gek be szá mí tá sá val – a be -
val lás be nyúj tá sá ra elõ írt ha tár idõ ig meg fi ze ti. Ha az adó -
év ben már meg fi ze tett adó elõ le gek össze ge meg ha lad ja az 

adó év re meg ál la pí tott evát, a kü lön bö ze tet az adó alany be -
val lá sá ban, az igény (be val lás) be ér ke zé sé nek nap já tól, de
leg ko ráb ban a be val lás be nyúj tá sá ra elõ írt ha tár idõ nap já -
tól (ese dé kes ség tõl) jo go sult vissza igé nyel ni.”

(2) Az Eva tv. 12.  §-a a kö vet ke zõ új (6) be kez dés sel
egé szül ki:

„(6) Az eva, az adó elõ leg meg fi ze té sé nek idõ pont ja az a 
nap, ame lyen az adó zó bel föl di pénz for gal mi bank szám lá -
ját az azt ve ze tõ hi tel in té zet meg ter hel te. Az (5) be kez dés
sze rint vissza igé nyelt kü lön bö ze tet az adó ha tó ság az adó -
alany bel föl di pénz for gal mi bank szám lá já ra utal ja vissza.”

44.  § Az Eva tv. 16/A.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az adó alany a szak kép zé si hoz zá já ru lást – a
(2)–(3) be kez dés ben fog lal tak figye lembe véte lével – ne -
gyed éven ként (ide ért ve a ne gyed év elsõ nap já tól az adó -
ala nyi ság meg szû né sé nek nap já ig ter je dõ idõ sza kot is)
meg ál la pít ja, va la mint az egyes ne gyed évek re meg ál la pí -
tott adó elõ le get az adó év re vo nat ko zó eva be val lá sá ban
be vall ja.”

45.  § Az Eva tv. 17.  §-ának (12) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

,,(12) Az adó alany ként le zárt adó évet figye lembe kell
ven ni az olyan be vé telt csök ken tõ ked vez mény, va la mint
adó ked vez mény te kin te té ben, ame lyet az adó zó a sze mé -
lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény ren del ke zé sei sze rint
meg ha tá ro zott szá mú adó év ben ve het igény be.”

46.  § Az Eva tv. 18.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A (2) be kez dés sze rin ti összeg után a köz ke re se ti
tár sa ság, a be té ti tár sa ság adót (az osz ta lék utá ni adót ki -
vál tó adó) fi zet. Az osz ta lék utá ni adót ki vál tó adó a (2) be -
kez dés sze rin ti összeg 25 szá za lé ka, ame lyet az adó zó az
üz le ti évre vo nat ko zó tár sa sá gi adó-be val lá sá ban el kü lö ní -
tet ten be vall, és há rom egyen lõ rész let ben, az üz le ti évre és 
az üz le ti évet kö ve tõ két adó év re – de leg ké sõbb az e tör -
vény sze rin ti adó ala nyi sá gá nak utol só adó évé re – vo nat -
ko zó tár sa sá gi adó-be val lás, il let ve eva be val lás be nyúj tá -
sá val egy ide jû leg meg fi zet.”

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓT ÉRINTÕ
MÓDOSÍTÁSOK

IV. Fejezet

Az általános forgalmi adóról  szóló
1992. évi LXXIV. tör vény módosítása

47.  § Az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 1992. évi
LXXIV. tör vény (a továb biak ban: áfa-tör vény) 13.  §
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(1) be kez dé sé nek 23. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép, és a be kez dés a kö vet ke zõ 41. pont tal egé szül ki:

„23. fo lya ma tos ter mék ér té ke sí tés és szol gál ta tás nyúj tás:
a köz üze mi szer zõ dé sek ke re té ben nyúj tott ter mék ér té ke sí -
tés és szol gál ta tás nyúj tás, va la mint a kü lön tör vény ben meg -
ha tá ro zott fel jo go sí tott fo gyasz tók, en ge dé lye sek, il let ve
föld gáz ter me lõk kö zöt ti föld gáz-, il let ve vil la mos ener gia
ter mék ér té ke sí tés és szol gál ta tás nyúj tás, to váb bá a táv köz lé -
si szer zõ dé sek ke re té ben tör té nõ szol gál ta tás nyúj tás, ahol a
jog vi szony jel le gé bõl kö vet ke zik a ter mék ér té ke sí tõ, szol -
gál ta tás nyúj tó ál lan dó ren del ke zés re ál lá sa.”

„41. adó biz to sí ték: a 31/A.  § sze rin ti adó men tes ter mék -
im port fel té te le i nek tel je sí té se hi á nyá ban ter mék im port jog -
cí mén ke let ke zõ adó fi ze té si kö te le zett ség biz to sí tá sá ra szol -
gá ló, az im por tált ter mék re vo nat ko zó adó mér ték kel ki szá -
mí tott adó össze gé nek meg fe le lõ összeg, mely a kö zös sé gi
vám jog vég re haj tá sá ról  szóló tör vény ben a vám biz to sí ték
nyúj tá sá ra irány adó sza bá lyok sze rint nyújt ha tó.”

48.  § Az áfa-tör vény 21.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés -
sel egé szül ki, egy ide jû leg a §-ban a szá mo zás (1) be kez -
dés re vál to zik:

„(2) Amennyi ben az im por tá ló, il let ve az im port adó -
jogi meg bí zott

a) nem tesz ele get a 31/A.  § (1) be kez dés b) pont já ban,
il let ve 31/A.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té tel -
nek, az adó fi ze té si kö te le zett ség ter mék im port után a má -
sik tag ál lam ba tör té nõ el fu va ro zás ra, el jut ta tás ra meg ha tá -
ro zott ha tár idõ utol só nap ját kö ve tõ na pon ke let ke zik;

b) nem tesz ele get a 31/A.  § (1) be kez dés a) pont já ban
meg ha tá ro zott fel té tel nek, az adó fi ze té si kö te le zett ség ter -
mék im port után azon a na pon ke let ke zik, ami kor az adó -
ha tó ság a fel té tel fenn ál lá sá nak hi á nyá ról a vám ha tó sá got
ér te sí tet te.”

49.  § Az áfa-tör vény a kö vet ke zõ cím mel és új
31/A.  §-sal egé szül ki:

„Közösségen belüli adómentes termékértékesítéshez
kapcsolódó adómentes termékimport

31/A.  § (1) Men tes az adó alól azon ter mék im port ja,
amely ren del te té si he lye a Kö zös ség má sik tag ál la ma, fel -
té ve, hogy

a) az im por tá ló az im por tált ter mé ket a 29/A.  §
a)–d) pont ja sze rint adó men te sen ér té ke sí ti, va la mint

b) az im por tált ter mé ket a vám jo gi sza bad for ga lom ba
bo csá tás ról  szóló ha tá ro zat köz lé sé nek nap ját kö ve tõ
30 na pon be lül bel föld rõl má sik tag ál lam ba iga zol tan el fu -
va roz za, el jut tat ja, to váb bá

c) az im por tá ló – az (5)–(6) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott el té ré sek kel – adó biz to sí té kot nyújt.

(2) Az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti ha tár idõt a vám ha tó -
ság in do kolt eset ben, egy al ka lom mal leg fel jebb 30 nap pal
meg hosszab bít hat ja, mely rõl ha tá ro za tot hoz. A ha tár idõ
meg hosszab bí tá sát a vám ha tó ság fel té te lek hez – így kü lö nö -
sen is mé telt áru be mu ta tá si kö te le zett ség hez – köt he ti.

(3) A 46.  § (3) be kez dés sze rin ti en ge déllyel nem ren -
del ke zõ adó alany ese tén a vám ha tó ság ha tá ro zat tal meg ál -
la pít ja az adót, ha

a) az im por tá ló, il let ve az im port adó jo gi meg bí zott a
ter mék ki vi te lé re ren del ke zés re álló ha tár idõ le jár tá tól szá -
mí tott 15 na pon be lül nem iga zol ja a vám ha tó ság nak, hogy 
az im por tált ter mé ket a meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül má -
sik tag ál lam ba el fu va roz ta, egyéb mó don el jut tat ta;

b) az adó ha tó ság ér te sí ti a vám ha tó sá got, hogy az im -
por tá ló, il let ve az im port adó jo gi meg bí zott nem tett ele get 
a 31/A.  § (1) be kez dés a) pont já ban fog lalt fel té tel nek.

(4) Az (1) be kez dés a) pont já ban fog lalt fel té te le ket az
im por tá ló nak, il let ve az im port adó jo gi meg bí zott nak a
vám jo gi sza bad for ga lom ba bo csá tás ra irá nyu ló áru nyi lat -
ko zat meg té te le kor

a) ke res ke de le mi ok má nyok – így pél dá ul az im por tált
ter mék ér té ke sí té sé re vo nat ko zó szer zõ dés – be mu ta tá sá -
val, to váb bá

b) bel föl di kö zös sé gi adó szá má nak, va la mint a vevõ
ne vé nek, cí mé nek, a ve võ nek a ter mék ren del te té si he lye
sze rin ti tag ál lam be li kö zös sé gi adó szá má nak (áfa azo no sí -
tó szá má nak), il let ve a 29/A.  § d) pont ja sze rin ti adó men -
tes ér té ke sí tés ese tén az im por tá ló nak a ter mék ren del te té -
si he lye sze rin ti tag ál lam be li kö zös sé gi adó szá má nak (áfa
azo no sí tó szá má nak) a köz lé sé vel
va ló szí nû sí te nie kell.

(5) Men te sül az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti adó biz to -
sí ték nyúj tá sa alól az az adó alany,

a) aki (amely) ren del ke zik a 46.  § (3) be kez dés sze rin ti
en ge déllyel, vagy

ba) aki nek (amely nek) fo lya ma tos mû kö dés mel lett a
tárgy évet meg elõ zõ két egy mást kö ve tõ nap tá ri éven be lül
és a tárgy év ben nem ke let ke zett, és nem állt fenn az ál la mi
adó ha tó ság nál ál ta lá nos for gal mi adó jog cí men, va la mint
a vám ha tó ság nál le járt ese dé kes sé gû köz tar to zá sa, és

bb) aki (amely) hoz zá já rul ah hoz, hogy az ál la mi adó -
ha tó ság a ba) pont ban em lí tett, adó ti tok nak mi nõ sü lõ ada -
tot a vám ha tó ság nak át ad ja, va la mint nem áll csõd, fel szá -
mo lá si és vég el szá mo lá si el já rás alatt.

(6) Az adó biz to sí ték az adó össze gé nek 50 szá za lé ka
azon adó alany ré szé re, aki (amely) fo lya ma tos mû kö dés
mel lett csak a tárgy évet meg elõ zõ nap tá ri évre és a tárgy -
év re tel je sí ti az (5) be kez dés ba) és bb) pon tok ban fog lalt
fel té te le ket.

(7) Amennyi ben az im por tá ló he lyett im port adó jo gi
meg bí zott jár el, az adó biz to sí ték aló li men te sí tés feltéte -
leit az im port adó jo gi meg bí zott nak kell tel je sí te nie.

(8) Az adó biz to sí té kot fel kell sza ba dí ta ni, amennyi ben
a) az (1) be kez dés ben fog lalt fel té te lek sze rint az im -

por tált ter mék bel föld rõl má sik tag ál lam ba tör té nõ ki szál -
lí tá sát a vám ha tó ság felé iga zol ták, vagy

b) a ter mék im port után fi ze ten dõ adót a vám ha tó ság
ha tá ro za ta alap ján meg fi zet ték.

(9) Amennyi ben az im por tá ló nak ki zá ró lag az e § alap -
ján fenn ál ló ter mék im port aló li adó men tes sé get meg ala -
po zó 29/A.  § a)–d) pont ja sze rin ti adó men tes ter mék ér té -
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ke sí té se bel föl dön tel je sí tett, más adó a la nyi sá got meg ala -
po zó ter mék ér té ke sí tést, szol gál ta tás nyúj tást bel föl dön
nem vé gez, e tényt – il let ve en nek meg vál to zá sát – az adó -
ha tó ság hoz be kell je len te ni.”

50.  § Az áfa-tör vény 33.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) He lyi és tá vol sá gi táv be szé lõ-szol gál ta tás
(SZJ 64.20.11 és 64.20.12), mo bil te le fon-szol gál ta tás
(SZJ 64.20.13), to váb bá az In ter net-pro to kollt al kal ma zó
be széd cé lú adat át vi tel (SZJ 64.20.16-ból) igény be vé te le
ese tén az elõ ze tesen fel szá mí tott adó 30 szá za lé ka nem
von ha tó le. Men te sül a rész le ges le vo ná si ti la lom alól az
adó alany ak kor, ha a szol gál ta tás el len ér té ké nek leg alább
30 szá za lé kát to vább ér té ke sí té si cél lal, vagy a 8.  § (4) be -
kez dé se sze rint szám láz za to vább.”

51.  § Az áfa-tör vény 34.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés -
sel egé szül ki:

„(4) Az az adó alany, aki nek (amely nek) adó szá mát az
adó ha tó ság jog erõ sen tö röl te, nem gya ko rol hat ja adó le vo -
ná si jo gát az adó szám fel füg gesz té sé rõl ho zott ha tá ro zat
jog erõ re emel ke dé sé nek nap ja és az adó szám tör lé sé rõl
 szóló ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé nek nap ja kö zöt ti idõ -
szak ban tel je sí tett ter mék be szer zés re és szol gál ta tás
igény be vé tel re.”

52.  § Az áfa-tör vény 35.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet -
ke zõ f) pont tal egé szül ki:

[Az adó le vo ná si jog – ha az adó zás rend jé rõl  szóló tör -
vény más ként nem ren del ke zik – ki zá ró lag az elõ ze tesen
fel szá mí tott adó össze gét hi te le sen iga zo ló do ku men tum
bir to ká ban gya ko rol ha tó. Ilyen do ku men tum nak mi nõ sül
az adó alany ne vé re  szóló]

„f) az im port adó jo gi meg bí zott nak az adó kö te le zett ség
tel je sí té sé rõl  szóló nyi lat ko za ta és a ter mék sza bad for ga -
lom ba bo csá tá sá ról  szóló ha tá ro zat.”

53.  § (1) Az áfa-tör vény 36.  §-ának (4) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Men te sül a (3) be kez dés ben fog lalt ren del ke zés al -
kal ma zá sa alól:

aa) az ala pí tás kor nem pénz be li be tét, hoz zá já ru lás for -
má já ban szer zett va gyon te kin te té ben a gaz da sá gi tár sa -
ság ként mû kö dõ adó alany,

ab) az adó alany ként tör té nõ be je lent ke zés idõ pont ját
meg elõ zõ en, leg fel jebb azon ban 36 hó nap pal ko ráb ban
(egész hó nap ként be le szá mít va a be je lent ke zés hó nap ját
is) be szer zett ter mék te kin te té ben a ter mé sze tes sze mély
adó alany, ha ko ráb bi rá for dí tá sát utóbb gaz da sá gi te vé -
keny sé gé vel össze füg gõ költ ség ként szá mol ja el,
fel té ve, hogy bir to kol ja a ne vé re  szóló, az elõ ze tesen fel -
szá mí tott adó össze gét hi te le sen iga zo ló do ku men tu mot
[35.  § (1) be kez dé sé nek a) és ba)–bb) pont ja],

b) az adó alany ként tör té nõ be je lent ke zés idõ pont ját
meg elõ zõ en, leg fel jebb azon ban hat hó nap pal ko ráb ban

im por tált ter mék te kin te té ben (egész hó nap ként be szá mít -
va a be je lent ke zés hó nap ját is) az im port adó jo gi meg bí -
zot tat igény be ve võ im por tá ló, fel té ve, hogy bir to kol ja az
im port adó jo gi meg bí zott 66/K.  § (6) be kez dé se sze rin ti,
ré szé re ki adott nyi lat ko za tát, va la mint az adott ter mék sza -
bad for ga lom ba bo csá tá sá ról  szóló ha tá ro za tot.”

(2) Az áfa-tör vény 36.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel
egé szül ki:

„(6) Amennyi ben az adó alany adó szá mát az adó ha tó ság 
jog erõ sen fel füg gesz tet te, az adó alany a fel füg gesz tést el -
ren de lõ ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé nek nap ját köve -
tõen – az adó szám fel füg gesz té sé nek idõ tar ta ma alatt –
meg nyílt le vo ná si jo gát, az adó szám fel füg gesz tés meg -
szün te té sét el ren de lõ ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét kö -
ve tõ nap tól kez dõ dõ en, a le vo ná si jog meg nyí lá sa kor ha tá -
lyos sza bá lyok alap ján gya ko rol hat ja.”

54.  § Az áfa-tör vény 41.  §-a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel
egé szül ki:

„(3) Ha az im por tá ló he lyett im port adó jo gi meg bí zott
jár el, és nem tel je sül nek az adó men tes ter mék im port
31/A.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lei, az adót
az im port adó jo gi meg bí zott fi ze ti. Amennyi ben az im port
adó jo gi meg bí zott ren del ke zik a 46.  § (3) be kez dé se sze -
rin ti en ge déllyel, az adót ön adó zás sal ren de zi.”

55.  § (1) Az áfa-tör vény 48.  §-ának (3) be kez dé se a kö -
vet ke zõ c) pont tal egé szül ki:

[(3) Ha az el szá mo lan dó adó elõ je le az (1) be kez dés sze -
rin ti szá mí tás ered mé nye ként ne ga tív, az el szá mo lan dó
adót az adó alany]

„c) amennyi ben adó szá mát az adó ha tó ság jog erõ sen tö -
röl te, az adó szám tör lé sé rõl  szóló ha tá ro zat jog erõ re emel -
ke dé sé nek idõ pont ját ma gá ban fog la ló adó-meg ál la pí tá si
idõ szak ra vo nat ko zó an nem igé nyel he ti vissza.”

(2) Az áfa-tör vény 48.  §-a a kö vet ke zõ (11) be kez dés sel
egé szül ki:

„(11) Az az adó alany, aki nek (amely nek) adó szá mát az
adó ha tó ság jog erõ sen fel füg gesz tet te, a fel füg gesz tést el -
ren de lõ ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé nek nap já tól az adó -
szám fel füg gesz té sé nek idõ tar ta ma alatt a fel füg gesz tés sel 
érin tett adó-meg ál la pí tá si idõ sza ká ban, il let ve idõ sza ka i -
ban a ne ga tív el szá mo lan dó adó ját a (3) be kez dés a) pont ja 
sze rint kö te les figye lembe ven ni.”

56.  § Az áfa-tör vény a kö vet ke zõ új XVI/E. fe je zet tel és
66/K.  §-sal egé szül ki:

„XVI/E. Fejezet

IMPORT ADÓJOGI MEGBÍZOTTRA VONATKOZÓ
KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

66/K.  § (1) Im port adó jo gi meg bí zott az a meg bí zás el -
fo ga dá sá nak évét meg elõ zõ en leg alább két éve bel föl dön
nyil ván tar tás ba vett adó alany le het, aki (amely) nem vá -
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lasz tott ala nyi adó men tes sé get és nem ki zá ró lag adó le vo -
nás ra nem jo go sí tó te vé keny sé get vé gez.

(2) Im port adó jo gi meg bí zott igény be vé te lé re a bel föl -
dön nyil ván tar tás ba nem vett kül föl di adó alany jo go sult.

(3) Az im port adó jo gi meg bí zott erre vo nat ko zó írás be li
meg bí zás alap ján sa ját ne vé ben az im por tá ló he lyett be -
mu tat ja, il let ve köz li a 31/A.  § sze rin ti adó men tes ter mék -
im port fenn ál lá sa fel té te le i nek va ló szí nû sí té sé hez a
31/A.  § (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ok má nyo kat, ada -
to kat, va la mint ele get tesz a 29/A.  § a)–d) pont ja sze rin ti
ter mék ér té ke sí tés hez kap cso ló dó be val lá si, össze sí tõ nyi -
lat ko zat té te li és szám la adá si kö te le zett ség nek, és adó biz -
to sí té kot nyújt.

(4) Az im port adó jo gi meg bí zott az im por tá ló he lyett sa -
ját ne vé ben tel je sí tett adó kö te le zett sé gé nek úgy tesz ele -
get, hogy az adó be val lá sá ban el kü lö ní tet ten tün te ti fel az
im por tá ló ál tal tel je sí tett 29/A.  § a)–d) pont ja sze rin ti Kö -
zös sé gen be lü li adó men tes ter mék ér té ke sí tés re és a ter -
mék im port ra vo nat ko zó ada to kat, to váb bá az össze sí tõ
nyi lat ko za tá ban az im por tá ló ál tal tel je sí tett 29/A.  §
a)–d) pont ja sze rin ti Kö zös sé gen be lü li adó men tes ter -
mék ér té ke sí tés re vo nat ko zó ada to kat.

(5) Az im port adó jo gi meg bí zott a 43.  § (6) be kez dés
alap ján át vál lal ja az im por tá ló tól a 29/A.  § a)–d) pont ja
sze rin ti Kö zös sé gi adó men tes ter mék ér té ke sí tés rõl tör té nõ 
szám la ki ál lí tást az zal, hogy a ki ál lí tott szám lá ban, egy sze -
rû sí tett szám lá ban az im por tá ló ada tai (neve, címe, az im -
port ren del te té si tag ál la má ban ér vé nyes, il let ve il le tõ sé ge
sze rin ti adó szá ma, kö zös sé gi adó szá ma) mel lett az im port
adó jo gi meg bí zott ne vét, cí mét, va la mint bel föl di adó szá -
mát és kö zös sé gi adó szá mát is sze re pel tet ni kell.

(6) Amennyi ben az adót a 41.  § (3) be kez dé se sze rint az
im port adó jo gi meg bí zott fi ze ti meg, nyi lat ko zik az im por -
tá ló ré szé re, hogy adó kö te le zett sé gét tel je sí tet te. A nyi lat -
ko zat tar tal maz za a meg bí zó és a meg bí zott ne vét, az
(5) be kez dés ben meg ha tá ro zott adó szá mo kat, a vám jo gi
sza bad for ga lom ba bo csá tás ról ho zott ha tá ro zat szá mát,
va la mint a meg fi ze tett adó össze gét. A meg fi ze tett adó
össze gét nem kell fel tün tet ni a nyi lat ko zat ban, ha az im -
port áfa össze gét a sza bad for ga lom ba bo csá tás ról  szóló
ha tá ro zat tar tal maz za.

(7) A meg bí zott a ter mék vám jo gi sza bad for ga lom ba
bo csá tá sá ról  szóló áru nyi lat ko zat tal egy ide jû leg be mu tat -
ja az im port adó jo gi meg bí zás ra vo nat ko zó szer zõ dé sét. A
szer zõ dés nek tar tal maz nia kell az im por tá ló és az im port
adó jo gi meg bí zott ne vét, cí mét, az im port adó jo gi meg bí -
zott bel föl di kö zös sé gi adó szá mát, az im por tá ló ren del te -
té si tag ál lam sze rin ti, il let ve il le tõ sé ge sze rin ti kö zös sé gi
adó szá mát. A meg bí zás ból egy ér tel mû en ki kell tûn nie,
hogy az mely ter mék im port já ra vo nat ko zik. Az im port
adó jo gi meg bí zott nak el kü lö ní tett nyil ván tar tást kell ve -
zet nie az im port adó jo gi meg bí zás ke re té ben az im por tá ló
he lyett tel je sí tett kö te le zett sé gek rõl.

(8) Az im port adó jo gi meg bí zott és az im por tá ló a ter -
mék im port tal kap cso la tos adó kö te le zett ség tel je sí té sé ért
egye tem le ge sen fe le lõs. Az im port adó jo gi meg bí zás ra vo -

nat ko zó szer zõ dés meg szû né se nem érin ti a meg bí zás
fenn ál lá sa alatt ke let ke zõ adó kö te le zett sé gért való helyt ál -
lást.

(9) Az im port adó jo gi meg bí zott nál a 48.  § (4) be kez dé -
sé nek a) pont ja sze rin ti 4 mil lió fo rin tos vissza igény lé si
ér ték ha tár szá mí tá sa kor az im por tá ló he lyett a sa ját adó be -
val lá sá ban sze re pel te tett 29/A.  § a)–d) pont ja sze rin ti adó -
men tes ter mék ér té ke sí tés adó alap ját fi gyel men kí vül kell
hagy ni.”

HARMADIK RÉSZ

V. Fejezet

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól  szóló

2003. évi CXXVII. tör vény módosítása

57.  § (1) A jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for -
gal ma zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi
CXXVII. tör vény (a továb biak ban: Jöt.) 7.  §-a 1. pont já -
nak j) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép és a
pont ki egé szül a kö vet ke zõ n) al pont tal:

[E tör vény al kal ma zá sá ban
1. jö ve dé ki ter mék bel föl di elõ ál lí tá sa: a bel föl dön bár -

mi lyen alap anyag, ter mék fel hasz ná lá sá val, bár mi lyen el -
já rás sal vég zett ter me lé si, fel dol go zá si, ki sze re lé si (pa lac -
ko zá si) te vé keny ség, amely nek ered mé nye ként jö ve dé ki
ter mék jön lét re, ki vé ve:]

„j) a 2909 19 00 vám ta ri fa szám alá tar to zó etil-ter -
cier-butil-éter (a továb biak ban: ETBE) vagy a bi o e ta nol
[7.  § 37. pont] elõ ál lí tá sá hoz be szer zett 2207 10 00 vám ta -
ri fa szá mú, leg alább 99 tér fo gat szá za lék al ko hol tar tal mú
víz te le ní tett al ko hol ter mék kõ olaj fi no mí tó adó rak tár ban,
fi no mí tói ás vány olaj rak tár ban vagy ás vány olaj-tá ro ló ban
a kü lön jog sza bály sze rint, mo tor ben zin be való be ke ve rés
cél já ból tör té nõ de na tu rá lá sát,”

„n) a 63.  § (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti al ko hol ter mék
adó zott al ko hol ter mék bõl tör té nõ elõ ál lí tá sát.”

(2) A Jöt. 7.  §-ának 37. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„37. bi o e ta nol: az iga zol tan ki zá ró lag me zõ gaz da sá gi

ere de tû, a Kö zös ség ben elõ ál lí tott alap anyag ból gyár tott,
2207 10 00 vám ta ri fa szá mú, leg alább 99 tér fo gat szá za lék
al ko hol tar tal mú víz te le ní tett al ko hol ter mék bõl a szesz -
üzem ben, va la mint kõ olaj fi no mí tó adó rak tár ban, fi no mí -
tói ás vány olaj rak tár ban vagy ás vány olaj-tá ro ló ban a kü lön 
jog sza bály sze rint de na tu rált 2207 20 00 vám ta ri fa szám
alá tar to zó al ko hol ter mék;”

(3) A Jöt. 7.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ 37/B. pont tal:
„37/B. E85: a leg alább 70% bi o e ta nolt tar tal ma zó, a

3824 90 99 vám ta ri fa szám alá tar to zó, üzem anyag cél ra
elõ ál lí tott ter mék;”
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58.  § A Jöt. 11.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép és a be kez dés ki egé szül a kö -
vet ke zõ h) pont tal:

[A jö ve dé ki ter mék adó fel füg gesz tés sel szál lít ha tó]
„e) a szesz üzem bõl kõ olaj-fi no mí tó adó rak tár ba, fi no -

mí tói ás vány olaj rak tár ba vagy ás vány olaj-tá ro ló ba,
amennyi ben a szál lí tott jö ve dé ki ter mék bi o e ta nol vagy a
2207 10 00 vám ta ri fa szá mú, leg alább 99 tér fo gat szá za lék
al ko hol tar tal mú víz te le ní tett al ko hol ter mék;”

„h) – amennyi ben 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45
vagy 2710 11 49 vám ta ri fa szá mú ól mo zat lan ben zin a
szál lí tott ter mék – a kõ olaj-fi no mí tó adó rak tár ból vagy fi -
no mí tói ás vány olaj rak tár ból, il let ve ás vány olaj-tá ro ló ból
a 72.  § (11) be kez dés sze rin ti szesz üzem be, E85 elõ ál lí tá sa 
cél já ra.”

59.  § A Jöt. 28.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés sze rin ti adó-vissza igény lés re (-le -
vo nás ra) jo go sult sze mély a ki szál lí tást kö zös sé gi ke res ke -
del mi te vé keny ség ke re té ben, sa ját szám lá ra vég zõ jö ve -
dé ki en ge dé lyes ke res ke dõ vagy az adó rak tár-en ge dé lyes,
il let ve a 63.  § (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti al ko hol ter mé -
ket gaz da sá gi te vé keny ség ke re té ben más tag ál lam ba ér té -
ke sí tõ sze mély.”

60.  § A Jöt. 34.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A (2) be kez dés ren del ke zé sét az ás vány ola jok ese -
té ben az 52.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ás vány -
olaj ter mé kek re, va la mint a bio dí zel re és az E85-re kell al -
kal maz ni.”

61.  § A Jöt. 37.  §-a (6) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép és a be kez dés ki egé szül a kö -
vet ke zõ d) pont tal:

[Az adó rak tá ri en ge dély mel lék le te ként az adó rak tár ra
ki ál lí tott adó rak tár-be tét la pon kell rög zí te ni a te vé keny sé -
get és a jö ve dé ki ter mé ket, amely re az en ge dély szól. Adó -
rak tár a 3.  § (2) be kez dé sé nek a)–g) pont já ban fog lalt ter -
mék cso por tok egyi ké re en ge dé lyez he tõ az zal az el té rés sel, 
hogy]

„a) a 3.  § (2) be kez dé sé nek b), d), e) és f) pont já ban
meg je lölt jö ve dé ki ter mé kek – ki vé ve szõ lõ bor – ugyan ab -
ban az adó rak tár ban is elõ ál lít ha tók,”

„d) a 2207 vám ta ri fa szá mú al ko hol ter mék és az E85 a
72.  § (11) be kez dé se sze rin ti eset ben ugyan ab ban az adó -
rak tár ban is elõ ál lít ha tó,”
[a 38.  § (4) be kez dé sé nek figye lembe véte lével.]

62.  § A Jöt. 38.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) Ha az adó rak tár en ge dé lye sé nek adó rak tá rá ban
vagy adó rak tá ra i nak egyi ké ben a 37.  § (6) be kez dés sze -
rint több fé le jö ve dé ki ter mék cso port is elõ ál lít ha tó, rak tá -
roz ha tó, tá rol ha tó, a nyúj tan dó jö ve dé ki biz to sí ték ér ték -

ha tá ra i nál – a 37.  § (6) be kez dés d) pont ja sze rin ti eset ki -
vé te lé vel – a ter mék cso por tok ra meg ha tá ro zott ér ték ha tá -
rok kö zül a leg ma ga sab bat kell figye lembe ven ni.”

63.  § A Jöt. 47.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) Ha tör vény más ként nem ren del ke zik, a meg fi ze tett
adó vissza igény lé sé re (le vo ná sá ra) jo go sult]

„c) az ex por tá ló, ha az adó val nö velt áron be szer zett, il -
let ve az adó meg fi ze té se mel lett más tag ál lam ból be ho zott
jö ve dé ki ter mé két a vám ha tó ság – a vám jog sza bá lyok sze -
rin ti – ke res ke del mi for ga lom ke re té ben vég le ges ren del -
te tés sel har ma dik or szág ba ki lép te ti, ide ért ve azt is, ha az
üzem anyag pet ró le u mot és a re pü lõ ben zint a nem zet kö zi
légi köz le ke dés ben részt vevõ kül föl di vagy bel föl di lajst -
rom je lû olyan re pü lõ gép üzem anyag tar tá lyá ba töl tik,
amely nek kül föld re tá vo zá sát a légi jár mû pa rancs no ka
(meg bí zott ja) és a re pü lõ tér üzem ben tar tó ja (meg bí zott ja)
együt te sen iga zol ja;”

64.  § A Jöt. 52.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az adó mér té ke – fi gye lem mel a (3) be kez dés ren -
del ke zé sé re is – az 50.  § sze rin ti, de az (1) be kez dés ben
nem em lí tett ás vány olaj ese té ben az üze ma nyag kén ti vagy 
a tü ze lõ-, fû tõ a nyag kén ti be szer zés nek, im por tá lás nak, kí -
ná lás nak, ér té ke sí tés nek vagy fel hasz ná lás nak meg fele -
lõen a hoz zá leg kö ze lebb álló, az (1) be kez dés a)–d), f)–g)
pont já ban meg je lölt ás vány olaj adó ja, a bio dí zel ese té ben
az (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti ala cso nyabb adó mér ték,
az E85 ese té ben a ter mék bi o e ta no lon kí vü li komponen -
seinek tér fo gat ra szá mí tott mennyi sé gi rész ará nya (a szá -
za lék ér ték szá zad ré szé ben ki fe jez ve) és az (1) be kez dés
a) pont ja sze rin ti adó mér ték szor za ta ként meg ha tá ro zott
összeg, il let ve az ás vány olaj nak a ben zin ada lé ka kén ti, hí -
gí tó a nya ga kén ti be szer zé se, im por tá lá sa, kí ná lá sa, ér té ke -
sí té se vagy fel hasz ná lá sa ese tén az (1) be kez dés a) pont ja
sze rin ti, a gáz olaj ada lé ka kén ti, hí gí tó a nya ga kén ti be szer -
zé se, im por tá lá sa, kí ná lá sa, ér té ke sí té se vagy fel hasz ná lá -
sa ese tén az (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti ala cso nyabb
adó mér ték.”

65.  § A Jöt. 57.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A kõ olaj-fi no mí tó adó rak tár en ge dé lye se, az ás -
vány olaj-tá ro ló adó rak tár en ge dé lye se, a be jegy zett ke res -
ke dõ és az im por tá ló vissza igé nyel he ti vagy fi ze ten dõ
adó já ból le von hat ja az 52.  § (1) be kez dés a) pont já ban
meg je lölt, sza bad for ga lom ba bo csá tott mo tor ben zin ben
lévõ, ki zá ró lag bi o e ta nol ala pon gyár tott ETBE mennyi sé -
gé re a (2) be kez dés sze rint jutó adót.”

66.  § A Jöt. 57/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A kõ olaj-fi no mí tó adó rak tár en ge dé lye se, az ás -
vány olaj-tá ro ló adó rak tár en ge dé lye se, a be jegy zett ke res -
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ke dõ és az im por tá ló vissza igé nyel he ti vagy fi ze ten dõ
adó já ból le von hat ja az 52.  § (1) be kez dés d) pont já ban
meg je lölt, sza bad for ga lom ba bo csá tott gáz olaj ban lévõ, a
Kö zös ség ben elõ ál lí tott alap anyag ból gyár tott bio dí zel
mennyi sé gé re a (2) be kez dés sze rint jutó adót.”

67.  § (1) A Jöt. 58.  §-a (1) be kez dé sé nek b) és e) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ás vány olaj-adó rak tá ri en ge dély]

„b) a kõ olaj-fi no mí tó en ge dé lye sé nek a kõ olaj-fi no mí tó 
te rü le tén kí vül ta lál ha tó, ás vány olaj tá ro lá sá ra, rak tá ro zá -
sá ra al kal mas tá ro ló ra, ahol a be tá rolt ás vány olaj ter mék
ki sze re lé se, a bi o e ta nol ben zin be való köz vet len be ke ve ré -
se, to váb bá egyéb el len õr zött ás vány olaj ter mék, va la mint
meg fi gyelt ter mék (ki vé ve: bio dí zel) elõ ál lí tá sa is vé gez -
he tõ kü lön en ge dély nél kül, adó rak tá ri en ge déllyel
(a továb biak ban: fi no mí tói ás vány olaj rak tár);”

„e) ás vány olaj ön ál ló tá ro lá sát vég zõ tá ro ló te lep re, ahol
a bi o e ta nol ben zin be való köz vet len be ke ve ré se is vé gez -
he tõ (a továb biak ban: ás vány olaj-tá ro ló);”

[ad ha tó.]

(2) A Jöt. 58.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ (13) be kez dés -
sel:

„(13) A kõ olaj-fi no mí tó ban és a fi no mí tói ás vány olaj -
rak tár ban az E85 elõ ál lí tá sa is vé gez he tõ ezen adó rak tá -
rak ra ki adott adó rak tá ri en ge dély bir to ká ban.”

68.  § A Jöt. 63.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) E tör vény al kal ma zá sá ban al ko hol ter mék alatt

a) a 2204, a 2205, a 2206 vám ta ri fa szá mú, 22 tér fo gat -
szá za lék nál na gyobb al ko hol tar tal mú,

b) a 2207 és a 2208 vám ta ri fa szá mú, 1,2 tér fo gat szá za -
lék nál na gyobb al ko hol tar tal mú,

c) a 2207 és 2208 vám ta ri fa szá mú ter mé ket ol dott vagy 
ol dat lan ál la pot ban tar tal ma zó, 1,2 tér fo gat szá za lé kot
meg ha la dó al ko hol tar tal mú, az a) és b) pont ban em lí tett
vám ta ri fa szá mok alá nem tar to zó

ter mé ket kell ér te ni.”

69.  § (1) A Jöt. 64.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az adó mér té ke – a (3) be kez dés ben fog lalt el té rés -
sel – az (1) be kez dés sze rin ti adó alap ra 236 000 fo rint.”

(2) A Jöt. 64.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A szesz fõz dé ben bér fõ zés ke re té ben, a bér fõ ze tõ
alap anya gá ból elõ ál lí tott, a 2208 20 19, 2208 20 99, 2208
90 33, 2208 90 39, 2208 90 51, 2208 90 53, 2208 90 59,
2208 90 71 vám ta ri fa szám alá tar to zó al ko hol ter mék
(a továb biak ban: bér fõ zött pá lin ka) adó ja egy bér fõ ze tõ ré -
szé re éven te leg fel jebb 50 li ter mennyi sé gig az (1) be kez -
dés sze rin ti adó alap ra szá mít va 118 000 fo rint, 50 li ter fe -
lett 236 000 fo rint. Amennyi ben egy ház tar tás ban több

bér fõ ze tõ él, az 50 li ter/év mennyi sé gi kor lát együt te sen
ér ten dõ.”

(3) A Jöt. 64.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel:
„(4) Nem kell al kal maz ni az (1)–(2) be kez dés ren del ke -

zé sét a 63.  § (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti al ko hol ter mék -
re, amennyi ben

a) az ke ret en ge déllyel elõ ál lí tott vagy más tag ál lam -
ból, har ma dik or szág ból be ho zott, a 68.  § (1) be kez dés ben
meg ne ve zett ter mék;

b) az ab ban lévõ etil al ko hol ra meg fi zet ték az e tör -
vény sze rin ti adót vagy arra vég le ges men te sü lés kö vet -
ke zett be,

c) az az 52.  § (2) be kez dés sze rin ti adó mér ték alá esik.”

70.  § (1) A Jöt. 72.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) A ki zá ró lag bér fõ zést vég zõ szesz fõz dé re és az eta -
no lü zem re a jö ve dé ki biz to sí té kot leg alább 1 mil lió fo rint,
a szesz fõz dé re és az egyéb al ko hol ter mék-adó rak tár ra leg -
alább 10 mil lió fo rint ér ték ben kell nyúj ta ni. A ki zá ró lag
bér fõ zést vég zõ szesz fõz de jö ve dé ki biz to sí té kát a 64.  §
(3) be kez dé sé ben fog lalt ala cso nyabb adó mér ték ala pul -
vé te lé vel kell meg ál la pí ta ni. Amennyi ben a szesz üzem
éves etil al ko hol-gyár tó ka pa ci tá sa nem ha lad ja meg az évi
50 ezer hek to li tert, és a szesz üzem ben ki zá ró lag leg alább
80, leg fel jebb 92 tér fo gat szá za lék al ko hol tar tal mú, fi no -
mí tat lan, élel mi szer ipa ri ala pa nyag kén ti fel hasz ná lás ra al -
kal mat lan etil al ko holt ál lí ta nak elõ egy desz til lá ci ós lé pés -
ben, a jö ve dé ki biz to sí té kot leg fel jebb 25 mil lió fo rint ér -
ték ben kell nyúj ta ni.”

(2) A Jöt. 72.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ (11) be kez dés -
sel:

„(11) Ké re lem re – a kü lön jog sza bály ban fog lal tak
sze rint – en ge dé lyez he tõ az E85 elõ ál lí tá sa a leg alább
250 ezer hek to li ter éves etil al ko hol-gyár tó ka pa ci tá sú
szesz üzem ben is, az ás vány olaj ter mé kek re meg ha tá ro -
zott kü lön jö ve dé ki biz to sí ték nyúj tá sa nél kül.”

71.  § (1) A Jöt. 73.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ mon -
dat ré sze he lyé be a kö vet ke zõ mon dat rész lép:

„Az al ko hol ter mék nek – ki vé ve a 63.  § (1) be kez dés
c) pont ja sze rin ti, va la mint az 5,5 tér fo gat szá za lék nál ki -
sebb al ko hol tar tal mú, leg fel jebb 0,33 li te res ki sze re lé sû
ter mé ket –”

(2) A Jöt. 73.  §-ának (2) be kez dé se ki egé szül a kö vet ke -
zõ f) pont tal:

[Az (1) be kez dés ren del ke zé se nem vo nat ko zik]
„f) a 2207 és 2208 vám ta ri fa szá mú al ko hol ter mék re,

amennyi ben az adó zot tan, a 63.  § (1) be kez dés c) pont ja
sze rin ti al ko hol ter mék elõ ál lí tá sa cél já ra ke rül ér té ke sí tés -
re.”

(3) A Jöt. 73.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(9) Az al ko hol ter mék – a 63.  § (1) be kez dés c) pont ja
sze rin ti ter mék, va la mint a (2) be kez dés a) és c)–e) pont ja i -
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ban fog lalt ese tek ki vé te lé vel – 2 li ter ûr tar tal mat el nem érõ
gön gyö leg ben pa lac koz va bo csát ha tó sza bad for ga lom ba.”

72.  § A Jöt. 74.  §-a (3) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A ke ret en ge déllyel elõ ál lí tott, cso ko lá dé gyár tás -
hoz fel hasz ná lás ra ke rü lõ al ko ho los gyü mölcs be szer zé se
ese tén e tör vény 104.  §-ának – a (4) be kez dés ki vé te lé vel – 
és 106.  §-ának az al ko hol ter mék jö ve dé ki en ge dé lyes ke -
res ke del mi te vé keny sé gé re, il let ve im por tá lá sá ra és ex por -
tá lá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé se it al kal maz ni kell.”

73.  § A Jöt. 76.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az adó hek to li ter re ve tít ve Bal ling-(Pla tó-)fo kon -
ként 540 fo rint.”

74.  § (1) A Jöt. 82.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Egy sze rû sí tett adó rak tá ri en ge dély re jo go sult az a
sze mély, aki (amely) szõ lõ bort ál lít elõ, pa lac koz (ki sze -
rel), tá rol, rak tá roz.”

(2) A Jöt. 82.  §-a (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ mon dat ré -
sze he lyé be a kö vet ke zõ mon dat rész lép:

„(2) A ké rel me zõ az (1) be kez dés ben fog lalt eset ben ak -
kor kap hat egy sze rû sí tett adó rak tá ri en ge délyt, ha nyi lat -
ko zik ar ról, hogy”

(3) A Jöt. 82.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) Az egy sze rû sí tett adó rak tár ban ki zá ró lag szõ lõ bort
le het elõ ál lí ta ni, pa lac koz ni (ki sze rel ni), tá rol ni, rak tá roz ni.”

75.  § A Jöt. 89.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az adó mér té ke hek to li te ren ként 12 200 fo rint.”

76.  § A Jöt. 93.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az adó mér té ke hek to li te ren ként 18 800 fo rint.”

77.  § A Jöt. 97.  §-a (2) be kez dé sé nek a), c)–d) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az adó mér té ke]
„a) a ci ga ret tá ra 7240 fo rint ezer da ra bon ként és a kis -

ke res ke del mi el adá si ár 27,5 szá za lé ka, de leg alább 13 090 
fo rint/ezer da rab;”

„c) a fi nom ra vá gott fo gyasz tá si do hány ra a kis ke res ke -
del mi el adá si ár 52 szá za lé ka, de leg alább 4320 fo rint/ki lo -
gramm;

d) és az egyéb fo gyasz tá si do hány ra a kis ke res ke del mi
el adá si ár 32,5 szá za lé ka, de leg alább 4320 fo rint/ki lo -
gramm.”

78.  § A Jöt. 99.  §-a (2) be kez dé sé nek a) és c) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Egye di fo gyasz tói cso ma go lás alatt]
„a) a ci ga ret ta ese té ben a leg alább 19, de leg fel jebb

50 da rab ci ga ret tát tar tal ma zó fo gyasz tói cso ma got (zseb -
cso mag),”

„c) a szi var ka ese té ben a leg alább 5 da ra bot tar tal ma zó
do bozt,”
[kell ér te ni.]

79.  § (1) A Jöt. 103.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az 52.  § (1) be kez dé se sze rin ti ás vány olaj ter mék -
kel – ki vé ve az egyéb el len õr zött ás vány ola jat 1 li ter vagy
an nál ki sebb ki sze re lés ben, il let ve a 25 ki lo gramm vagy
an nál ki sebb ki sze re lé sû pa lack ba töl tött csepp fo lyó sí tott
szén hid ro gént – és az egyéb jö ve dé ki ter mék kel – ki vé ve a
63.  § (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti ter mé ket –, va la mint
az 50.  § (4)–(5) be kez dé se sze rin ti meg fi gyelt ter mék kel
(e fe je zet al kal ma zá sá ban a továb biak ban az elõb bi ek kel
együtt: jö ve dé ki ter mék) sza bad for ga lom ban ke res ked ni,
e jö ve dé ki ter mé ke ket ex por tál ni és im por tál ni, sza bad for -
ga lom ba bo csá tott jö ve dé ki ter mé ket (ide ért ve a meg fi -
gyelt ter mé ket is) a Kö zös sé gen be lü li for ga lom ban ér té -
ke sí te ni vagy on nan be sze rez ni csak az e tör vény ben meg -
ha tá ro zott en ge déllyel le het.”

(2) A Jöt. 103.  §-a (2) be kez dé se 1. pont já nak b) al pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:
1. jö ve dé ki en ge dé lyes ke res ke del mi te vé keny ség:]
„b) az 52.  § (1) be kez dés a), b), d), – a 0 adó mér ték alá

tar to zó ter mék ki vé te lé vel – f), g) pont ja sze rin ti jö ve dé ki
ter mé kek nek, a bio dí zel nek és az E85-nek (a továb biak -
ban: üzem anya gok) nem üzem anyag töl tõ ál lo má son, a
2710 19 41, 2710 19 45 és a 2710 19 49 vám ta ri fa szá mú
gáz olaj nak nem kis ke res ke del mi tá ro ló te le pen vagy nem
üzem anyag töl tõ ál lo má son tör té nõ ér té ke sí té se, a (6) be -
kez dés ben fog lalt el té rés sel;”

80.  § A Jöt. 110.  §-ának (13) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(13) A légi jár mû vek ki szol gá lá sát vég zõ üzem anyag -
töl tõ ál lo más tá ro ló tar tá lyá ból ki zá ró lag a ha tá lyos ma -
gyar szab vány nak meg fe le lõ 2710 19 21 vám ta ri fa szá mú
üzem anyag pet ró le um és a 2710 11 31 vám ta ri fa szá mú re -
pü lõ ben zin, és csak kút osz lo pon ke resz tül ér té ke sít he tõ.
Egyéb üzem anyag töl tõ ál lo más tá ro ló tar tá lyá ból ki zá ró lag 
a ha tá lyos ma gyar szab vány nak meg fe le lõ, 2710 11 41,
2710 11 45 és 2710 11 49 vám ta ri fa szá mú ólmo zat -
lan motor benzin, 2710 19 41 vám ta ri fa szá mú gáz olaj,
2710 19 41, 2710 19 45 vám ta ri fa szá mú tü ze lõ olaj és az
52.  § (1) be kez dés f) pont ja sze rin ti üzem anyag cé lú csepp -
fo lyó sí tott gáz, va la mint a ha tá lyos ma gyar szab vány nak
meg fe le lõ bio dí zel és E85 ér té ke sít he tõ és csak kút osz lo -
pon ke resz tül. Nem vo nat ko zik ez a ren del ke zés arra az
eset re, ha az üzem anyag töl tõ ál lo más tar tá lyá ban két fé le
üzem anyag vé let len ke ve re dé sé vel ke let ke zett ás vány olaj -
ter mé ket, vagy a nem jö ve dé ki en ge dé lyes ke res ke dõ sa ját
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ha tás kö ré ben kez de mé nye zett mi nõ ség vizs gá lat ke re té -
ben, akk re di tált la bo ra tó ri um ál tal meg ál la pí tott szab vá -
nyon kí vü li ás vány ola jat meg sem mi sí tés cél já ból adó rak -
tár ba szál lí ta nak (ér té ke sí te nek).”

81.  § A Jöt. 112.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az adó men tes cél ra be szer zett jö ve dé ki ter mék
nem adó men tes cél ra tör té nõ, a ke let ke zett adó fi ze té si kö -
te le zett ség be val lá sa nél kü li fel hasz ná lá sa, to váb bá az
olyan jö ve dé ki ter mék ese té ben, amely re az adót jog el le -
ne sen vissza igé nyel ték vagy amely re jog el le ne sen adó le -
vo nást ér vé nye sí tet tek, a jö ve dé ki ter mék mennyi sé ge
után a ter mék adó mér té ké vel szá mí tott adó nak meg fe le lõ
adó bír sá got kell meg ál la pí ta ni.”

82.  § A Jöt. 117.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A jö ve dé ki ter mék kel ke res ke del mi te vé keny sé get
foly ta tó sze méllyel szem ben az Art. 174.  §-ában meg ha tá -
ro zott in téz ke dés al kal ma zan dó az zal, hogy az üz let he lyi -
sé gét, te lep he lyét

a) a 106.  § (1) be kez dé sé nek és a 110.  § (3) és (7) be -
kez dé sé nek meg sér té se ese tén az elsõ jog sér tés al kal má val 
30, min den to váb bi jog sér tés al kal má val 60 nyit va tar tá si
nap ra,

b) a 101.  §, a 105.  § (3) be kez dé sé nek, a 110.  § (9), (12)
és (15) be kez dé sé nek, va la mint a zár jegy re, az adó jegy re
és a hi va ta los zár ra vo nat ko zó, e tör vény vég re haj tá si ren -
de le té ben meg ha tá ro zott sza bá lyok meg sér té se ese tén az
elsõ jog sér tés al kal má val 12, is mé telt elõ for du lás ese tén
30, majd min den to váb bi jog sér tés al kal má val 60 nyit va -
tar tá si nap ra be kell zár ni.”

83.  § (1) A Jöt. 119.  §-a (6) be kez dé sé nek a) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép és a be kez dés ki egé szül
a kö vet ke zõ e) pont tal:

[(6) A le fog la lást vég zés sel meg kell szün tet ni]
„a) a (3) be kez dés alap ján le fog lalt do log ra, to váb bá a

fel hasz ná lás ra, tá ro lás ra hasz nált, nem a jö ve dé ki jog sér -
tés el kö ve tõ jé nek a tu laj do ná ban lévõ esz köz re, ha arra a
jö ve dé ki el já rás ered mé nyes le foly ta tá sa ér de ké ben már
nincs szük ség,”

„e) a szál lí tás ra hasz nált, nem a jö ve dé ki jog sér tés el kö -
ve tõ jé nek tu laj do ná ban lévõ esz köz re, ha a tu laj do nos
írás ban nyi lat ko zik ar ról, hogy a jö ve dé ki jog sér tés idõ -
pont já ban nem volt tu do má sa ar ról, hogy az esz közt jö ve -
dé ki jog sér tés cél já ból hasz nál ják fel, és ezt köve tõen a
tény ál lás a le fog la lás fenn tar tá sa nél kül is tisz táz ha tó,
vagy ha a jö ve dé ki ügy ben ho zott ha tá ro zat ban jog erõ sen
ki sza bott adót, jö ve dé ki bír sá got, il let ve egyéb költ sé get
meg fi zet ték.”

(2) A Jöt. 119.  §-ának (10) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(10) A le fog lalt ter mék nek, zár jegy nek, do log nak és
esz köz nek a vám ha tó ság ál tal üze mel te tett rak tár ban tör té -

nõ tá ro lá sa ese tén a vám jog sza bá lyok vo nat ko zó ren del ke -
zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni az zal, hogy a szál lí tás ra 
hasz nált le fog lalt esz köz ese tén a jár mû min den meg kez -
dett 100 kg sa ját tö me ge után 200 fo rint nap tá ri na pon kén ti 
tá ro lá si költ ség fi ze ten dõ. Egyéb rak tár ban tör té nõ tá ro lás
ese tén a rak tár üze mel te tõ ál tal szo ká so san fel szá mí tott díj -
té tel az irány adó. Amennyi ben a jog erõ sen vég re hajt ha tó
jö ve dé ki bír ság meg fi ze té sé re kö te le zett ügy fél tu laj do ná -
ban lévõ, szál lí tás ra hasz nált le fog lalt esz köz el szál lí tá sá -
val, tá ro lá sá val, õr zé sé vel kap cso la tos meg nem fi ze tett
költ sé gek együt tes össze ge el éri az esz köz le fog la lás ko ri
ér té két, azt a vám ha tó ság ér té ke sí ti.”

84.  § (1) A Jöt. 120.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A fel hasz ná lás ra, tá ro lás ra és szál lí tás ra hasz -
nált, a jog sér tés el kö ve tõ jé nek tu laj do nát ké pe zõ esz -
közt el kell ko boz ni, ha a jog erõ sen ki sza bott adót, jö ve -
dé ki bír sá got, il let ve egyéb költ sé get az elõ írt ha tár idõ ig 
nem fi zet ték meg, és arra rész let fi ze tést vagy fi ze té si ha -
lasz tást – a fi ze té si kö te le zett ség ese dé kes sé gé tõl
 számított öt mun ka na pon be lül be nyúj tott ké re lem alap -
ján – nem en ge dé lyez tek.”

(2) A Jöt. 120.  §-a (7) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az el kob zott ter mé kek, zár je gyek és esz kö zök kö zül]

„c) az a) és b) pont ba nem tar to zó egyéb el kob zott ter -
mék és esz köz ese tén a vám ha tó ság in téz ke dik azok nak az
ál lam ja vá ra tör té nõ ér té ke sí té sé rõl vagy a (8) be kez dés
sze rin ti át adás ról, fel hasz ná lás ról, egyéb ként meg kell
sem mi sí te ni;”

(3) A Jöt. 120.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ (8) be kez dés -
sel:

„(8) Az el kob zott ás vány olaj ter mé kek

a) a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról, szer ve -
ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal -
ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999. évi LXXIV. tör -
vény sze rin ti ka taszt ró fa ese tén a te rü le ti leg ille té kes vé -
del mi bi zott ság el nö ké nek, il let ve I–III. fokú ár víz- és bel -
víz-vé de ke zé si ké szült ség ese tén az érin tett te rü let te le pü -
lé si ön kor mány za ta pol gár mes te ré nek vagy a víz ügyi
igaz ga tá si szer ve zet te rü le ti szer ve ve ze tõ jé nek ké rel me
alap ján – az or szá gos pa rancs nok jó vá ha gyá sá val, el szá -
mo lá si kö te le zett ség mel lett – át ad ha tók;

b) kö zül az ér té ke sí tés re vagy az a) pont sze rin ti át -
adás ra nem ke rült ás vány olaj ter mé ke ket a vám ha tó ság
– az or szá gos pa rancs nok jó vá ha gyá sá val, el szá mo lá si kö -
te le zett ség mel lett – üzem anyag ként, vagy fû té si, tü ze lé si
cél ra fel hasz nál hat ja.”

85.  § A Jöt. 129.  §-ának (2) be kez dé se ki egé szül a kö -
vet ke zõ p) pont tal:

[Fel ha tal ma zást kap a pénz ügy mi nisz ter arra, hogy
ren de let ben ha tá roz za meg]
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„p) az E85 szesz üzem ben tör té nõ elõ ál lí tá sa en ge dé lye -
zé sé nek, foly ta tá sá nak rész le tes sza bá lya it.”

NEGYEDIK RÉSZ

VI. Fejezet

A közösségi vámjog végrehajtásáról  szóló
 2003. évi CXXVI. tör vény módosítása

86.  § A kö zös sé gi vám jog vég re haj tá sá ról  szóló 2003.
évi CXXVI. tör vény (a továb biak ban: Vtv.) 45.  §-a (3) be -
kez dé se a kö vet ke zõ új c) pont tal egé szül ki, az f) pont he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, s ez zel egy ide jû leg a
je len le gi c)–g) pon tok meg je lö lé se d)–h) pon tok ra vál to -
zik:

[(3) Vám biz to sí ték ként azt az ere de ti bank ga ran ci át kell 
el fo gad ni, amely tar tal maz za:]

„c) a meg bí zó ál tal kép vi selt har ma dik sze mély ne vét,
cí mét és adó szá mát,”

„f) a ga ran cia vál la ló fel té tel nél kü li kö te le zett ség vál la -
lá sát arra vo nat ko zó an, hogy a ked vez mé nye zett elsõ írás -
be li fel szó lí tá sá ra – az alap jog vi szony vizs gá la ta nél kül –
a kéz hez vé tel tõl szá mí tott há rom ban ki mun ka na pon be lül
az igény be je len tés ben meg je lölt ál lam ház tar tá si szám lá ra
meg fi ze ti meg bí zó ja, il let ve meg bí zó ja ál tal kép vi selt har -
ma dik sze mély le járt tar to zá sát. Az írás be li fel szó lí tás nak,
igény be je len tés nek tar tal maz nia kell a fi ze tés re kö te le zett
azo no sí tó ada ta it – név, cím, adó szám, a jog utód lás sal
kap cso la tos ada tok – a ki sza bott tar to zás össze gét, az elõ írt 
és nem tel je sí tett fi ze té si ha tár idõt, a te vé keny sé gi en ge -
dély tí pu sát és a ha tá ro zat szá mát,”

87.  § A Vtv. 45.  §-ának (10) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(10) Amennyi ben a hi tel in té zet és a vám ha tó ság kö zött 
kö tött meg ál la po dás sze rint a hi tel in té zet az ügy fél ál tal a
nála vissza von ha tat la nul be fi ze tett összeg rõl elekt ro ni kus
úton ér te sí ti a vám ha tó sá got, vagy va lós ide jû elekt ro ni kus 
le kér de zé si le he tõ sé get biz to sít a vám ha tó ság szá má ra, a
kö zölt vá mot, nem kö zös sé gi adó kat és dí ja kat biz to sí tott -
nak kell te kin te ni, és az áru ki ad ha tó.”

88.  § (1) A Vtv. 48.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A nem kö zös sé gi adó kat és dí ja kat a vám biz to sí tá -
sá ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint, a (2)–(4) be kez dé sek -
ben meg ha tá ro zott el té ré sek kel kell biz to sí ta ni.”

(2) A Vtv. 48.  §-a a kö vet ke zõ új (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A (2)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott men tes ség,
il let ve ked vez mény vo nat ko zik a kör nye zet vé del mi ter -
mék díj biz to sí tá sá ra is.”

89.  § A Vtv. 52.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A vám kó dex 223. cik ke al kal ma zá sá ban a vá mot az 
adós, a le tét be he lye zett vám biz to sí ték el szá mo lá sá val,
ban ki át uta lás sal, il let ve ahol a tech ni kai fel té te lek adot tak 
bank kár tya fel hasz ná lá sá val, to váb bá – ket tõ mil lió fo rint
összeg ere jé ig – kész pénz ben fi zet he ti meg.”

90.  § A Vtv. 82.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új
o) pont tal egé szül ki:

[(1) Fel ha tal ma zást kap a pénz ügy mi nisz ter, hogy ren -
de let ben sza bá lyoz za:]

„o) a vám áru-nyilatkozat el len õr zés nél kü li el fo ga dá sá -
nak fel té te le it.”

ÖTÖDIK RÉSZ

AZ ILLETÉKEKET ÉS A GÉPJÁRMÛADÓT ÉRINTÕ
MÓDOSÍTÁSOK

VII. Fejezet

Az illetékekrõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
 módosítása

91.  § Az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
(a továb biak ban: Itv.) 24.  §-ának (1)–(2) be kez dé sei he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Gép jár mû tu laj don jo gá nak meg szer zé se ese tén az
il le ték mér té ke a haj tó mo tor hen ger ûr tar tal má nak min den
meg kez dett cm3-e után 18 fo rint, az 1890 cm3-t meg ha la dó
hen ger ûr tar tal mú sze mély gép ko csi és az 500 cm3-t meg ha -
la dó haj tó mo tor hen ger ûr tar tal mú mo tor ke rék pár ese tén
min den meg kez dett cm3-e után 24 fo rint. A ki zá ró lag
elekt ro mos haj tó mo tor ral el lá tott gép jár mû ese tén az il le -
ték mér té ke a haj tó mo tor tel je sít mé nyé nek min den meg -
kez dett 1 kW-ja után 800 fo rint. Wan kel haj tó mo tor ral
üze me lõ gép jár mû ese tén az il le ték mér té ke a kam ra tér fo -
gat min den meg kez dett cm3-e után 36 Ft.

(2) Pót ko csi tu laj don jo gá nak meg szer zé sé ért, ha a pót ko -
csi meg en ge dett leg na gyobb össz tö me ge a 2500 kg-ot nem
ha lad ja meg 9000 fo rint, min den más eset ben 22 000 fo rint
il le té ket kell fi zet ni.”

VIII. Fejezet

A gépjármûadóról  szóló
 1991. évi LXXXII. tör vény módosítása

92.  § A gép jár mû adó ról  szóló 1991. évi LXXXII. tör -
vény (a továb biak ban: Gjt.) 1.  §-ának (2) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) E tör vény ha tá lya nem ter jed ki a bel föl di rend -
szám táb lá val el lá tott me zõ gaz da sá gi von ta tó ra, a las sú jár -
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mû re és a las sú jár mû pót ko csi já ra, a kü lön jog sza bály sze -
rin ti „mé hes há zas” gép jár mû vek re, a mun ka gép re, a CD, a 
CK, a DT, az OT és a Z be tû je lû rend szám táb lá val el lá tott
gép jár mû re, va la mint a kül föl dön nyil ván tar tott te her gép -
jár mû vek kö zül azok ra, ame lyek az Eu ró pai Unió va la -
mely tag ál la má ban van nak nyil ván tart va.”

93.  § (1) A Gjt. 2.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be az
aláb bi ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Az adó ala nya – a (2)–(4), il let ve a (6) be kez dés ben
fog lalt ki vé tel lel – az a sze mély, aki/amely a köz úti köz le -
ke dé si nyil ván tar tás ról  szóló 1999. évi LXXXIV. tör vény
alap ján ve ze tett jár mû nyil ván tar tás ban (a továb biak ban:
ha tó sá gi nyil ván tar tás) az év elsõ nap ján üzem ben tar tó -
ként, en nek hi á nyá ban tu laj do nos ként (a továb biak ban
együtt e § al kal ma zá sá ban: tu laj do nos) sze re pel.
Amennyi ben a ha tó sá gi nyil ván tar tás sze rint egy gép jár -
mû nek több tu laj do no sa vagy több üzem ben tar tó ja van,
ak kor kö zü lük az adó ala nya az, aki nek/amely nek a ne vé re 
a for gal mi en ge délyt ki ál lí tot ták.

(2) Év köz ben új on nan vagy újra for ga lom ba he lye zett
gép jár mû utá ni adó ala nya az, aki/amely a for ga lom ba he -
lye zés hó nap já nak utol só nap ján a ha tó sá gi nyil ván tar tás -
ban tu laj do nos ként sze re pel.”

(2) A Gjt. 2.  §-a a kö vet ke zõ új (3) be kez dés sel egé szül
ki, s egy ide jû leg a (3)–(6) be kez dé sek szá mo zá sa
(4)–(7) be kez dés re mó do sul:

„(3) Az adó alany ha lá lát, il let ve meg szû né sét kö ve tõ év
1. nap já tól – fel té ve, hogy a ha tó sá gi nyil ván tar tás ban ek -
kor még min dig az el hunyt sze mély vagy a meg szûnt szer -
ve zet sze re pel tu laj do nos ként – azt a sze mélyt kell az adó
ala nyá nak te kin te ni, akit/ame lyet a ha lá les etet vagy meg -
szû nést köve tõen a ha tó sá gi nyil ván tar tás ba el sõ ként tu laj -
do nos ként be je gyez tek.”

94.  § A Gjt. 5.  §-ának f) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[Men tes az adó alól]
„f) a sú lyos moz gás kor lá to zott sze mély vagy a sú lyos

moz gás kor lá to zott kis ko rú sze mélyt szál lí tó, vele kö zös
ház tar tás ban élõ szü lõ je, ne ve lõ szü lõ je, mos to ha- vagy
örök be fo ga dó szü lõ je tu laj do ná ban lévõ egy da rab, 100 ki -
lo watt tel je sít ményt el nem érõ sze mély gép ko csi, ide nem
ért ve a sze mély ta xi ként üze me lõ sze mély gép ko csit. Ha a
men tes ség re jo go sult tu laj do ná ban több sze mély gép ko csi
van, ak kor a men tes ség ki zá ró lag a leg ki sebb tel je sít mé -
nyû sze mély gép ko csi után jár,”

95.  § A Gjt. 6.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„6.  § (1) Az adó alap ja sze mély szál lí tó gép jár mû – ide
nem ért ve az au tó buszt – ha tó sá gi nyil ván tar tás ban fel tün -
te tett tel je sít mé nye, ki lo watt ban ki fe jez ve. Ha a ha tó sá gi
nyil ván tar tás ban a sze mély szál lí tó gép jár mû tel je sít mé nye 
csak ló erõ ben van fel tün tet ve, ak kor a ló erõ ben ki fe je zett
tel je sít ményt 1,36-tal kell osz ta ni, s az ered ményt a ke re kí -

tés ál ta lá nos sza bá lyai sze rint egész szám ra kell ke re kí te -
ni. Ha a ha tó sá gi nyil ván tar tás a sze mély szál lí tó gép jár mû
tel je sít mé nyét nem tar tal maz za, ak kor az adó ha tó ság a
sze mély szál lí tó gép jár mû azo no sí tó ada ta i val meg ke re si a
te rü le ti leg ille té kes köz le ke dé si fel ügye le tet a sze mély -
szál lí tó gép jár mû tel je sít mé nye köz lé se vé gett. Ez eset ben
ezt az ada tot kell a sze mély szál lí tó gép jár mû adó alap já nak
te kin te ni.

(2) Az adó alap ja az au tó busz, a nyer ges von ta tó, a la kó -
pót ko csi ha tó sá gi nyil ván tar tás ban fel tün te tett sa ját tö me -
ge (ön sú lya).

(3) Az adó alap ja a te her gép jár mû ha tó sá gi nyil ván tar -
tás ban fel tün te tett sa ját tö me ge (ön sú lya) nö vel ve a ter hel -
he tõ sé ge (rak sú lya) 50%-ával.”

96.  § (1) A Gjt. 7.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az adó mér té ke a 6.  § (1) be kez dé se sze rin ti adó -
alap után a gép jár mû

– gyár tá si évé ben és az azt kö ve tõ 3 nap tá ri év ben
300 Ft/ki lo watt,

– gyár tá si évet kö ve tõ 4–7. nap tá ri év ben 260 Ft/ki lo -
watt,

– gyár tá si évet kö ve tõ 8–11. nap tá ri év ben 200 Ft/ki lo -
watt,

– gyár tá si évet kö ve tõ 12–15. nap tá ri év ben 160 Ft/ki -
lo watt,

– gyár tá si évet kö ve tõ 16. nap tá ri év ben és az azt kö ve -
tõ nap tá ri évek ben 120 Ft/ki lo watt.”

(2) A Gjt. 7.  §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé szül
ki, s egy ide jû leg a je len le gi (2) be kez dés szá mo zá sa
(3) be kez dés re mó do sul:

„(2) Az adó mér té ke a 6.  § (2)–(3) be kez dé sei sze rin ti
adó alap ese tén az adó alap min den meg kez dett 100 ki lo -
gramm ja után 1200 Ft.”

97.  § A Gjt. 8.  §-ának (1)–(2) be kez dé sei he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) 20%-os ked vez mény il le ti meg azon au tó buszt, te -
her gép jár mû vet – a nyer ges von ta tó ki vé te lé vel, amely
után 30%-os ked vez mény jár –, amely a köz úti jár mû vek
for ga lom ba he lye zé sé nek és for ga lom ban tar tá sá nak mû -
sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let 
(e § al kal ma zá sá ban Kö HÉM ren de let) 5. szá mú mel lék le -
te II. al pont ja sze rin ti „5”, „6”, „7” vagy „8” kör nye zet vé -
del mi osz tály-jel zés sel (kód dal) el lá tott.

(2) 30%-os ked vez mény il le ti meg azon au tó buszt, te -
her gép jár mû vet – a nyer ges von ta tó ki vé te lé vel, amely
után 50%-os ked vez mény jár –, amely a Kö HÉM ren de let
5. szá mú mel lék le te II. al pont ja sze rint leg alább „9”, „10”,
„11”, „12” kör nye zet vé del mi osz tály-jel zés sel (kód dal) el -
lá tott.”

98.  § A Gjt. 18.  §-ának 3., 7., 15., 24. és 25. pont jai he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
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„3. sze mély gép ko csi: sze mély szál lí tás cél já ra ké szült
olyan gép ko csi, amely ben – a ve ze tõ ülé sét is be le ért ve –
leg fel jebb ki lenc ál lan dó ülõ hely van, ide nem ért ve az e
tör vény sze rin ti au tó buszt, va la mint mo tor ke rék párt;”

„7. mo tor ke rék pár: olyan gép jár mû, amely nek két
vagy há rom ke re ke van és a ter ve zé si leg na gyobb se bes sé -
ge 45 km/órá nál na gyobb, to váb bá olyan négy ke re kû gép -
jár mû, amely nek sa ját tö me ge leg fel jebb 550 kg és mo tor -
tel je sít mé nye nem ha lad ja meg a 15 ki lo wat tot;”

„15. sze mély ta xi: a kü lön jog sza bály sze rin ti személy -
taxi-szolgáltatás vagy a sze mély gép ko csis sze mély szál lí tó 
szol gál ta tás vég zé sé re jo go sult vál lal ko zás sze mély gép -
ko csi ja, amely a ha tó ság ál tal ki adott ta xi en ge déllyel és
meg ha tá ro zott szí nû rend szám táb lá val el lá tott;”

„24. mun ka gép: min den szál lí tó vagy von ta tó esz köz -
nek – füg get le nül a rend szám táb la jel le gé tõl – nem mi nõ -
sü lõ jár mû; amely öne re jé bõl 15 km/óra se bes ség nél gyor -
sab ban ha lad ni nem ké pes,”

„25. gyár tá si év: a ha tó sá gi nyil ván tar tás ban ilyen el ne -
ve zés sel sze rep lõ nap tá ri év,”

HATODIK RÉSZ

IX. Fejezet

Az adózás rendjérõl  szóló
 2003. évi XCII. tör vény módosítása

99.  § Az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
(a továb biak ban: Art.) 7.  § (3)–(4) be kez dé sei he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(3) Amennyi ben az adó zó a kép vi se let el lá tá sá ra ál lan -
dó meg ha tal ma zást vagy meg bí zást ad, és ezt az adó ha tó -
ság nak be je len ti, a be je len tett kö te le zett sé gek kel kap cso -
lat ban a meg ha tal ma zás, meg bí zás idõ tar ta ma alatt a meg -
ha tal ma zott, meg bí zott ál tal el kö ve tett jog sér tés  miatt
meg ál la pí tott mu lasz tá si bír ság – a szám vi te li, könyv vi te li
szol gál ta tás ra vagy adó ta nács adás ra jo go sult gaz da sá gi
tár sa ság al kal ma zott ja, tag ja, va la mint a kép vi se le ti jo go -
sult sá gát iga zo ló nagy ko rú al kal ma zott ja ki vé te lé vel – a
kép vi se lõt ter he li. Ha az adó zó ál lan dó meg ha tal ma zott ja
olyan gaz da sá gi tár sa ság al kal ma zott ja, tag ja, amely szám -
vi te li, könyv vi te li szol gál ta tás ra vagy adó ta nács adás ra jo -
go sult, a mu lasz tá si bír sá got a gaz da sá gi tár sa ság gal szem -
ben kell meg ál la pí ta ni. Ha az adó zó kép vi se le tét ugyan -
azon be je len tett kö te le zett ség te kin te té ben több ál lan dó
meg ha tal ma zott, meg bí zott lát ja el, a mu lasz tá si bír ság az
ál lan dó meg ha tal ma zot ta kat, meg bí zot ta kat egye tem le ge -
sen ter he li. Az ál lan dó meg ha tal ma zot tal, meg bí zot tal
szem ben mu lasz tá si bír ság meg ál la pí tá sá nak nincs he lye,
ha a be je len tett kö te le zett sé gek tel je sí té sét meg elõ zõ en az
adó zó kép vi se lõ je az adó ha tó ság hoz írás ban be je len ti az
ál lan dó meg ha tal ma zás, meg bí zás vissza vo ná sát, fel mon -
dá sát.

(4) Men te sül a mu lasz tá si bír ság alól az adó zó ál lan dó
meg ha tal ma zott ja vagy meg bí zott ja, ha bi zo nyít ja, hogy a
be val lás, adat szol gál ta tás tar tal ma az õ ér dek kö rén kí vül
esõ ok ból hi bás vagy hi á nyos, il let ve a be val lá si ké se de -
lem az õ ér dek kö rén kí vül esõ okra ve zet he tõ vissza.”

100.  § Az Art. 14.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Az adó zó (1) be kez dés ben em lí tett kö te le zett sé ge it
a fel szá mo ló a fel szá mo lás kez dõ idõ pont já tól tel je sí ti, to -
váb bá gya ko rol ja az adó zót meg il le tõ jo go kat. A fel szá -
mo ló (fel szá mo ló biz tos) ál tal a fel szá mo lás kez dõ idõ -
pont já tól el kö ve tett jog sér tés  miatt meg ál la pí tott mu lasz -
tá si bír ság a fel szá mo lót ter he li az zal, hogy a mu lasz tá si
bír ság alól tör té nõ men te sü lés re az ál lan dó meg ha tal ma -
zott ra, meg bí zott ra vo nat ko zó ren del ke zést kell meg fele -
lõen al kal maz ni.”

101.  § (1) Az Art. 16.  § (3) be kez dé sé nek c) és d) pont jai 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[(3) Az ál la mi adó ha tó ság hoz be kell je len te ni az adó -
zó:]

„c) lé te sí tõ ok ira tá nak (ala pí tó ok irat, tár sa sá gi-tár su la ti 
szer zõ dés, alap sza bály) kel tét, szá mát és a rá vo nat ko zó
jog sza bály sze rin ti kép vi se lõ jé nek, könyv vizs gá ló já nak
ne vét (el ne ve zé sét), la kó he lyét (szék he lyét), e jog vi szony
ke let ke zé sé nek – és ha tá ro zott ide jû jog vi szony ese tén –
meg szû né sé nek idõ pont ját, könyv vizs gá ló szer ve zet ese -
tén an nak a sze mély nek a ne vét és la kó he lyét is, aki a
könyv vizs gá la tért sze mé lyé ben fe le lõs;

d) gaz dál ko dá si for má ját, te vé keny sé gé nek fel so ro lá -
sát, a cég ál tal a lé te sí tõ ok irat ban fel tün te tett te vé keny sé gi 
kö rö ket, il let ve a cég lé te sí tõ ok ira tá ban nem sze rep lõ, de
tény le ge sen vég zett te vé keny sé ge ket a Köz pon ti Sta tisz ti -
kai Hi va tal ál tal ki adott nó menk la tú ra sze rint, to váb bá a
sta tisz ti kai szám je let;”

(2) Az Art. 16.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(7) be kez dé sek kel
egé szül ki:

„(4) A mun kál ta tó és a ki fi ze tõ – adó azo no sí tó szá má -
nak köz lé sé vel – az ille té kes el sõ fo kú ál la mi adó ha tó ság -
nak elekt ro ni kus úton vagy az erre a cél ra rend sze re sí tett
nyom tat vá nyon be je len ti az ál ta la fog lal koz ta tott biz to sí -
tott sze mé lyi ada ta it, ál lam pol gár sá gát, adó azo no sí tó je lét, 
a biz to sí tá si jog vi szo nyá nak kez de tét, kód ját, meg szû né -
sét, a biz to sí tás szü ne te lé sé nek idõ tar ta mát, a heti mun ka -
idõt, a FE OR-szá mot, ma gán-nyug díj pénz tá ri tag ság ese -
tén fel tün te ti a pénz tár ne vét, azo no sí tó ját. A tár sa da lom -
biz to sí tá si ki fi ze tõ hellyel ren del ke zõ mun kál ta tó, ki fi ze tõ
be je len té se ki ter jed a biz to sí tás meg szû né sét köve tõen fo -
lyó sí tott táp pénz re, ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély re, a
gyer mek gon do zá si se gély re és a gyer mek gon do zá si díj ra
is. A be je len tést

a) a biz to sí tás kez de té re vo nat ko zó an leg ké sõbb a biz -
to sí tá si jog vi szony elsõ nap ját meg elõ zõ na pon, vá lasz tás -
sal lét re jö võ jog vi szony, kül föl di nek mi nõ sü lõ biz to sí tott
ese tén, va la mint ha a jog vi szony nem elõ ze tes meg ál la po -
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dás ered mé nye ként jött lét re a biz to sí tá si jog vi szony elsõ
nap ját kö ve tõ 15 na pon be lül, mun ka nél kü li-el lá tás ese tén
a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap 12. nap já ig, il le tõ leg ha a
biz to sí tás el bí rá lá sá ra utó lag ke rül sor, leg ké sõbb a biz to -
sí tá si kö te le zett ség meg ál la pí tá sát kö ve tõ na pon,

b) a jog vi szony meg szû né sét, a szü ne te lés kez de tét és
be fe je zé sét, a biz to sí tás meg szû né sét köve tõen fo lyó sí tott
el lá tás kez dõ és be fe je zõ idõ pont ját köz vet le nül kö ve tõ
8 na pon be lül
kell tel je sí te ni.

(5) Az ál la mi adó ha tó ság a (4) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott, mun kál ta tó vagy ki fi ze tõ ál tal elekt ro ni ku san be je -
len tett ada to kat azok be ér ke zé sét köve tõen elekt ro ni kus
úton ha la dék ta la nul meg kül di az egész ség biz to sí tás biz to -
sí tot ti nyil ván tar tá sá nak. A nyom tat vá nyon tel je sí tett
mun kál ta tói, ki fi ze tõi be je len té se ket az ál la mi adó ha tó ság
so ron kí vül fel dol goz za és elekt ro ni kus do ku men tum for -
má já ban to váb bít ja az egész ség biz to sí tás biz to sí tot ti nyil -
ván tar tá sa ré szé re.

(6) Az ál la mi adó ha tó ság a (4) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott, mun kál ta tó vagy ki fi ze tõ ál tal be je len tett ada tok kö -
zül a biz to sí tott sze mé lyi ada ta it, ál lam pol gár sá gát, a biz -
to sí tá si jog vi szo nyá nak kez de tét, kód ját, meg szû né sét, a
biz to sí tás szü ne te lé sé nek idõ tar ta mát, a heti mun ka idõt és
a FE OR-szá mot ha la dék ta la nul, il let ve az (5) be kez dés
sze rin ti fel dol go zást köve tõen elekt ro ni kus úton meg kül di
az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ -
ség nek (a továb biak ban: OMMF).

(7) Az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal re gi o ná lis
igaz ga tó sá gá nak igaz ga tó ja a (4) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott be je len tés tel je sí té sé nek ha tár ide jét meg hosszab bít hat -
ja, leg fel jebb a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap 20. nap já ig.”

102.  § (1) Az Art. 17.  § (1) be kez dés c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[17.  § (1) Az adó zó,]
„c) ha adó kö te le zett sé ge, adó kö te les be vé tel szer zõ te -

vé keny sé ge az a)–b) pon tok ban em lí tett iga zol vány hoz,
el já rás meg in dí tá sá hoz nem kö tött, a te vé keny ség meg kez -
dé sét meg elõ zõ en az ál la mi adó ha tó ság nál az e cél ra szol -
gá ló nyom tat vá nyon, írás ban tel je sí ti be je lent ke zé si kö te -
le zett sé gét. Ha az adó zó be je lent ke zé si kö te le zett sé gét
– jog sza bály sér tõ mó don – a te vé keny ség meg kez dé sét
köve tõen tel je sí ti, a be je lent ke zés so rán a te vé keny ség
kez dõ idõ pont ját is kö te les az ál la mi adó ha tó ság hoz írás -
ban be je len te ni.”

(2) Az Art. 17.  § (3) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(3) Az (1) be kez dés a) pont já ban meg je lölt adó zó a vál -
lal ko zói iga zol vány kéz hez vé te lé tõl, az (1) be kez dés
b) pont já ban meg je lölt adó zó pe dig a be je lent ke zés nap já -
tól szá mí tott 15 na pon be lül a 16.  § (3) be kez dé sé ben fel so -
rolt ada tok kö zül az ál la mi adó ha tó ság hoz írás ban be je -
len ti]

„d) a jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság, a kor -
lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság, az egye sü lés, a kö zös vál la lat

tu laj do no sá nak (tu laj do no sa i nak) adó azo no sí tó szá mát, il -
le tõ leg az adó azo no sí tó jel lel nem ren del ke zõ tu laj do nos
ese tén az adó azo no sí tó jel köz lé se vé gett e tör vény ben
meg ha tá ro zott ada to kat;”

(3) Az Art. 17.  § (3) be kez dé se a kö vet ke zõ új f) pont tal
egé szül ki:

[(3) Az (1) be kez dés a) pont já ban meg je lölt adó zó a vál -
lal ko zói iga zol vány kéz hez vé te lé tõl, az (1) be kez dés
b) pont já ban meg je lölt adó zó pe dig a be je lent ke zés nap já -
tól szá mí tott 15 na pon be lül a 16.  § (3) be kez dé sé ben fel so -
rolt ada tok kö zül az ál la mi adó ha tó ság hoz írás ban be je -
len ti]

„f) a cég lé te sí tõ ok ira tá ban nem sze rep lõ, de tény le ge -
sen vég zett te vé keny sé ge ket a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va -
tal ál tal ki adott nó menk la tú ra sze rint, ha a cég a te vé keny -
ség vég zé sét a be je len té sig meg kezd te.”

103.  § Az Art. a 17.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ új
17/A.  §-sal egé szül ki:

„17/A.  § (1) A Tbj. 5.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze -
rin ti biz to sí tott fog lal koz ta tó ja, a tár sas vál lal ko zás (az e
pa rag ra fus al kal ma zá sá ban to váb bi ak ban együtt: fog lal -
koz ta tó) és a biz to sí tott egyé ni vál lal ko zó az adó szá má -
nak, va la mint az ál ta la fog lal koz ta tott biz to sí tott sze mély
adó azo no sí tó je lé nek fel tün te té sé vel elekt ro ni kus úton, az
elekt ro ni kus be val lás ra egyéb ként nem kö te le zett az erre a
cél ra rend sze re sí tett nyom tat vá nyon be je len tést te het az
ál la mi adó ha tó ság nak a já ru lék ala pot ké pe zõ jö ve de lem,
il let ve adó elõ leg-alap mér té ké rõl a Tbj. 20.  § (2) be kez dé -
sé ben, 27.  § (1) be kez dé sé ben, 29.  § (1) be kez dé sé ben és
29/A.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott já ru lék fi ze té si
kö te le zett ség tel je sí té se ér de ké ben. A be je len tést a fog lal -
koz ta tó vá vá lást, a vál lal ko zói iga zol vány ki vál tá sát, il le -
tõ leg a biz to sí tá si jog vi szony lét re jöt tét kö ve tõ 15 na pon
be lül le het be nyúj ta ni az ál la mi adó ha tó ság hoz.

(2) A fog lal koz ta tó a já ru lék ked vez mény igény be vé te -
lé hez szük sé ges, a Tbj. 20.  § (2) be kez dé sé ben em lí tett
tény le ges já ru lék ala pot ké pe zõ jö ve de lem nagy sá gá val
kap cso la tos fel té tel meg szû né sé rõl – a meg szû nés tõl szá -
mí tott 15 na pon be lül – elekt ro ni kus úton, az elekt ro ni kus
be val lás ra egyéb ként nem kö te le zett az erre a cél ra rend -
sze re sí tett nyom tat vá nyon be je len tést tesz az ál la mi adó -
ha tó ság nak.”

104.  § Az Art. a 20/A.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ új
20/B.  §-sal egé szül ki:

„20/B.  § Az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör vény sze -
rin ti adó men tes ter mék im por tot meg ala po zó kö zös sé gi
adó men tes ter mék ér té ke sí tést im port adó jo gi meg bí zott
igény be vé te lé vel tel je sí tõ im por tá ló men te sül a be je lent -
ke zé si kö te le zett ség tel je sí té se alól, ha bel föl dön más adó -
kö te les te vé keny sé get nem foly tat.”

105.  § (1) Az Art. 22.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép és ez zel egy ide jû leg a
be kez dés a kö vet ke zõ új g) és h) pon tok kal egé szül ki:
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[22.  § (1) Az ál ta lá nos for gal mi adó ala nya az adó kö te -
les te vé keny sé ge meg kez dé sé nek be je len té sé vel egy ide jû -
leg nyi lat ko zik ar ról, hogy]

„e) az Eu ró pai Kö zös ség más tag ál la má ban il le tõ ség gel
bíró adó alannyal ke res ke del mi kap cso la tot kí ván lé te sí te -
ni. Ke res ke del mi kap cso lat nak mi nõ sül a ter mék be szer zés 
és -ér té ke sí tés, – ide ért ve az ál ta lá nos for gal mi adó ról
 szóló tör vény sze rin ti adó men tes ter mék im por tot meg ala -
po zó Kö zös sé gen be lü li adó men tes ter mék ér té ke sí tést –
va la mint az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör vény 15.  §
(5) be kez dé se és 15/A.  §-a sze rin ti szol gál ta tás nyúj tás és
-igény be vé tel,”

„g) az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör vény sze rint ki -
zá ró lag az adó men tes ter mék im por tot meg ala po zó Kö zös -
sé gen be lü li ter mék ér té ke sí tés  miatt vá lik az ál ta lá nos for -
gal mi adó ala nyá vá és az adó men tes ter mék im por tot nem
im port adó jo gi meg bí zott igény be vé te lé vel tel je sí ti,

h) im port adó jo gi meg bí zott ként jár el.”

(2) Az Art. 22.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés sze rin ti nyi lat ko zat meg vál toz ta tá -
sát – az e)–h) pon tok ki vé te lé vel – a vál toz ta tást meg elõ zõ
adó év utol só nap já ig kell be je len te ni. Ha az adó zó az ala -
nyi men tes ség re jo go sí tó ér ték ha tárt az adó év köz ben lép te 
túl, a be je len tést a 23.  § (3) be kez dé se sze rint kell meg ten -
ni. Az adó zó az (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti nyi lat ko zat -
té tel – és an nak meg vál to zá sa be je len té se – alól men te sül,
ha ki zá ró lag az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör vény ben 
meg ha tá ro zott adó men tes ter mék im por tot meg ala po zó kö -
zös sé gi adó men tes ter mék ér té ke sí tést, mint kö zös sé gi ke -
res ke del mi kap cso la tot tel je sít im port adó jo gi meg bí zott
igény be vé te lé vel. Ha az adó zó az ala nyi men tes ség re jo -
go sí tó ér ték ha tárt az adó év köz ben lép te túl, a be je len tést a 
23.  § (3) be kez dé se sze rint kell meg ten ni.”

(3) Az Art. 22.  § (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(7) Az ál la mi adó ha tó ság az (5)–(6) be kez dé sek sze rin ti
be je len tés alap ján az adó zó ré szé re, il let ve ha a nyi lat ko zat
té te le kor az im port adó jo gi meg bí zott adó zó kö zös sé gi adó -
szám mal nem ren del ke zik, az (1) be kez dés h) pont já ban
meg ha tá ro zott nyi lat ko zat alap ján az im port adó jo gi meg bí -
zott adó zó ré szé re kö zös sé gi adó szá mot ál la pít meg.”

106.  § Az Art. 23.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az adó kö te le zett sé get érin tõ vál to zás kü lö nö sen a
16.  § (3) be kez dé sé ben fel so rolt ada tok vál to zá sa, to váb bá
az adó zó vég el szá mo lá sá nak el ha tá ro zá sa, az adó kö te les
te vé keny ség vagy a jogi sze mély, egyéb szer ve zet meg -
szû né se is. Az adó zó az üz le ti év mér leg for du ló nap já nak
meg vál to zá sá ról az er rõl ho zott dön té sé tõl szá mí tott
15 na pon be lül tesz be je len tést. A cég lé te sí tõ ok ira tá ban
nem sze rep lõ, de tény le ge sen vég zett te vé keny ség ese tén a 
te vé keny ség meg kez dé sét, il let ve a be je len tett vagy be -
jelenteni el mu lasz tott te vé keny ség meg szû né sét kö ve tõ
15 na pon be lül tesz be je len tést.”

107.  § (1) Az Art. 24.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az ál la mi adó ha tó ság az adó zó nak a be je lent ke zés
alap ján a be je lent ke zés nap já val adó szá mot ál la pít meg.
Az adó szá mot az egyé ni vál lal ko zói iga zol vány ban fel kell 
tün tet ni, a cég jegy zék be be kell je gyez ni. Az ál la mi adó ha -
tó ság az adó azo no sí tó szám ról – meg ke re sés re – az ön kor -
mány za ti adó ha tó sá got tá jé koz tat ja.”

(2) Az Art. 24.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) Az ál la mi adó ha tó ság az adó szám mal nem ren del -
ke zõ ma gán sze mélyt az adó azo no sí tó je lén – a ma gyar ál -
lam pol gár ság gal nem ren del ke zõ ma gán sze mély ese tén az
ál lam pol gár sá gát is fel tün tet ve – tart ja nyil ván. Amennyi -
ben a ma gán sze mély adó azo no sí tó jel lel nem ren del ke zik
és bel föl dön ese ti jel leg gel sze rez adó kö te les, a ki fi ze tõ
adat szol gál ta tá si kö te le zett sé ge kö ré be esõ jö ve del met, a
ma gán sze mély adó azo no sí tó je lé nek meg ál la pí tá sát a ki fi -
ze tõ is kér he ti az ál la mi adó ha tó ság tól a nem ma gyar ál -
lam pol gár sá gú ma gán sze mély ál ta la is mert, a ma gyar ál -
lam pol gár sá gú ma gán sze mély ese té ben e tör vény 20.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ter mé sze tes azo no sí tó
ada ta i nak és amennyi ben a ma gán sze mély ren del ke zik ér -
te sí té si cím mel, an nak köz lé sé vel. A ma gán sze mély adó -
azo no sí tó je lé rõl az adó ha tó ság a ki fi ze tõt is tá jé koz tat ja.”

(3) Az Art. 24.  § (5) be kez dé se a kö vet ke zõ új mon dat tal 
egé szül ki:

„A sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény sze rin ti ka -
mat ki fi ze té sét, jó vá írá sát a ki fi ze tõ a ma gán sze mély nek
adó azo no sí tó jel hi á nyá ban is tel je sít he ti.”

(4) Az Art. 24.  § (6)–(7) be kez dé sei he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(6) Az adó zó költ ség ve té si tá mo ga tást csak ak kor igé -
nyel het, ha ren del ke zik adó azo no sí tó szám mal, il let ve – ha 
e tör vény, il let ve tör vény vagy tör vény fel ha tal ma zá sa
alap ján jog sza bály el té rõ en nem ren del ke zik – adó-vissza -
igény lést, adó-vissza té rí tést csak a be je lent ke zé si, be je len -
té si kö te le zett ség tel je sí té sét köve tõen és olyan idõ szak ra
ér vé nye sít het, amely idõ szak ban adó azo no sí tó szám mal
ren del ke zett.

(7) Az ál la mi adó ha tó ság a kö zös sé gi ke res ke de lem ben
érin tett adó zó nak a be je len tés, ké re lem alap ján – a be je len -
tés, ké re lem elõ ter jesz tésének nap já val – kö zös sé gi adó -
szá mot ál la pít meg. Az adó zó a kö zös sé gi adó szá mot a kö -
zös sé gi ke res ke de lem mel össze füg gõ min den ira ton fel -
tün te ti. Az ál la mi adó ha tó ság ké re lem re – a be je len tés
nap já val – az adó év köz ben is tör li az adó zó kö zös sé gi
adó szá mát, ha be je len ti, hogy az Eu ró pai Kö zös ség tag ál -
la má ban il le tõ ség gel bíró adó alannyal ke res ke del mi kap -
cso la tát meg szün tet te.”

(5) Az Art. 24.  § (13) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(13) Ha a nem ma gán sze mély adó zó nak adó kö te le zett -
sé ge ki zá ró lag az ön kor mány za ti adó ha tó ság nál ke let ke -
zik, az ál la mi adó ha tó ság az adó zó ké rel mé re, a ké re lem
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elõ ter jesz tésének nap já val – az ön kor mány za ti adó ha tó -
ság nál tör té nõ nyil ván tar tás cél já ból – adó szá mot ál la pít
meg. Az adó zót be val lá si kö te le zett ség az ál la mi adó ha tó -
ság nál csak ab ban az eset ben ter he li, ha adó kö te les te vé -
keny sé get foly tat. Ha az adó zó nak a ké sõb bi ek ben az ál la -
mi adó ha tó ság hoz tel je sí ten dõ adó kö te le zett sé ge ke let ke -
zik, en nek be je len té se kor a ko ráb ban meg ál la pí tott adó -
szá mot hasz nál ja fel.”

108.  § Az Art. a 24.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ új
24/A.  §-sal egé szül ki:

„24/A.  § (1) Az ál la mi adó ha tó ság az adó szám al kal ma -
zá sát fel füg gesz ti, ha

a) az adó zó val pos tai kéz be sí tés út ján két egy mást
köve tõen kö zölt hi va ta los irat a fel adó hoz a „cím zett is me -
ret len” jel zés sel ér ke zett vissza,

b) az adó zó szék he lyén vég zett hely szí ni el len õr zés
alap ján az adó ha tó ság hi telt ér dem lõ en tu do mást sze rez ar -
ról, hogy az adó zó a szék he lyén nem ta lál ha tó,

c) az adó zó a rá irány adó sza bá lyok nak meg fe le lõ szer -
ve ze ti kép vi se lõt az adó ha tó ság hoz nem je len tet te be,

d) az adó zó el len õr zé se alap ján az adó ha tó ság hi telt ér -
dem lõ en tu do mást sze rez ar ról, hogy az adó zó nem ren del -
ke zik szer ve ze ti kép vi se lõ vel, vagy a be je len tett szer ve ze -
ti kép vi se lõ nem va lós sze mély, il let ve a meg adott el ér he -
tõ sé gi he lye ken nem fel lel he tõ.

(2) Az adó ha tó ság az adó szám al kal ma zá sá nak fel füg -
gesz té sé rõl ha tá ro zat tal dönt, a ha tá ro zat el le ni fel leb be -
zést a köz lés tõl szá mí tott 15 na pon be lül le het elõ ter jesz te -
ni. A fel leb be zést az ügy összes ira tá val a fe let tes szerv hez
a fel leb be zés meg ér ke zé sé tõl szá mí tott 8 na pon be lül kell
fel ter jesz te ni, ki vé ve ha az adó ha tó ság a meg tá ma dott ha -
tá ro za tot a fel leb be zés nek meg fele lõen mó do sít ja, vissza -
von ja, ki ja vít ja vagy ki egé szí ti. A fe let tes szerv a fel leb be -
zés rõl 15 na pon be lül dönt és az ügy ira ta it ha la dék ta la nul
vissza kül di az adó ha tó ság nak. Az adó ha tó ság a jog erõ re
emel ke dés nap ját kö ve tõ na pon az adó zó nyil ván tar tá sát
ve ze tõ cég bí ró sá got meg ke re si a fel füg gesz tés té nyé nek és 
kez dõ idõ pont já nak cég jegy zék be való be jegy zé se ér de ké -
ben, il let ve a fel füg gesz tés rõl ér te sí ti a kör zet köz pon ti
jegy zõt vagy az adó zó nyil ván tar tá sát ve ze tõ egyéb szer -
vet. Ha a fel füg gesz tés el ren de lé sé re az (1) be kez dés
a)–d) pont jai alap ján ke rült sor, az adó ha tó ság a cég bí ró -
ság meg ke re sé sé vel egy ide jû leg tör vényességi fel ügye le ti
el já rást, il let ve az is me ret len szék he lyû cég meg szün te té se 
irán ti el já rást kez de mé nyez.

(3) Az adó zó az adó szám al kal ma zá sá nak fel füg gesz té -
sét el ren de lõ ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét köve tõen a
fel füg gesz tés meg szün te té se iránt ké rel met ter jeszt het elõ.
Ha a fel füg gesz tés el ren de lé sé re az (1) be kez dés a) vagy
b) pont ja alap ján ke rült sor, az adó ha tó ság a szék hely va ló -
di sá gát a ké re lem ben elõ adot tak kal kap cso lat ban az adó zó
szék he lyén is vizs gál hat ja az zal, hogy a vizs gá lat nem mi -
nõ sül el len õr zés nek. Ha az adó ha tó ság a ké re lem alap ján
meg ál la pít ja, hogy a fel füg gesz tés el ren de lé sé nek oka
meg szûnt, a fel füg gesz tés meg szün te té sét ha tá ro zat tal el -

ren de li, más eset ben a ké rel met el uta sít ja. Ha a fel füg gesz -
tés meg szün te té se irán ti is mé telt ké re lem ben az adó zó új
tény re, kö rül mény re nem hi vat ko zik, a ké rel met az adó ha -
tó ság ér de mi vizs gá lat nél kül uta sít ja el. A fel füg gesz tést
az adó ha tó ság ha tá ro zat tal hi va tal ból is meg szün tet he ti, ha 
hi telt ér dem lõ en tu do mást sze rez ar ról, hogy a fel füg gesz -
tés el ren de lé sé nek oka meg szûnt. A fel füg gesz tés meg -
szün te té sét el ren de lõ ha tá ro zat el len fel leb be zés nek nincs
he lye, a ké rel met el uta sí tó dön tés el le ni fel leb be zés re a
(2) be kez dés ren del ke zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni
az zal az el té rés sel, hogy a cég bí ró sá got, a kör zet köz pon ti
jegy zõt, il let ve az adó zó nyil ván tar tá sát ve ze tõ egyéb szer -
vet a fel füg gesz tés meg szün te té se ese tén kell meg ke res ni,
il let ve ér te sí te ni.

(4) Ha a fel füg gesz tést el ren de lõ ha tá ro zat jog erõ re
emel ke dé sét kö ve tõ 90 na pon be lül a fel szá mo lás, vég el -
szá mo lás alatt nem álló adó zó fel füg gesz tés meg szün te té -
se irán ti ké rel met nem ter jeszt elõ, az adó ha tó ság a fel füg -
gesz tést hi va tal ból nem szün tet te meg és az adó szám tör lé -
sé re e tör vény egyéb ren del ke zé sei alap ján nem ke rült sor,
az adó ha tó ság az adó zó adó szá mát ha tá ro zat tal tör li, mely -
rõl a cég bí ró sá got, a kör zet köz pon ti jegy zõt, il let ve az
adó zó nyil ván tar tá sát ve ze tõ egyéb szer vet a ha tá ro zat jog -
erõ re emel ke dé sét kö ve tõ na pon ér te sí ti. A ha tár idõ el mu -
lasz tá sa  miatt iga zo lá si ké re lem nek nincs he lye, az adó -
szám tör lé sét el ren de lõ ha tá ro zat el le ni fel leb be zés re a
(2) be kez dés ren del ke zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni.

(5) Ha az adó zó kö zös sé gi adó szám mal is ren del ke zik,
az adó ha tó ság az adó szám fel füg gesz té sé vel, a fel füg gesz -
tés meg szün te té sé vel, az adó szám tör lé sé vel egy ide jû leg
ugyan azon ha tá ro zat ban a kö zös sé gi adó szám al kal ma zá -
sát is fel füg gesz ti, a fel füg gesz tést meg szün te ti, il let ve a
kö zös sé gi adó szá mot tör li. A ha tá ro zat kö zös sé gi adó szá -
mot érin tõ ren del ke zé se ön ál ló an nem fel leb bez he tõ. Az
adó szám al kal ma zá sát fel füg gesz tõ ha tá ro zat meg ho za ta -
lá tól a fel füg gesz tés idõ tar ta ma alatt kö zös sé gi adó szám
meg ál la pí tá sá nak nincs he lye.

(6) Az adó szám (kö zös sé gi adó szám) al kal ma zá sá nak
fel füg gesz té sét el ren de lõ ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé se
és a fel füg gesz tés meg szün te té sé rõl  szóló ha tá ro zat jog -
erõ re emel ke dé se vagy az adó szám (kö zös sé gi adó szám)
tör lé sé rõl  szóló ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé se kö zöt ti idõ -
szak ra – ha tör vény vagy tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján
ki adott jog sza bály más ként nem ren del ke zik – az adó zó
adó-vissza igény lést, adó-vissza té rí tést a fel füg gesz tés
meg szün te té sét köve tõen sem ér vé nye sít het. Az ál la mi
adó ha tó ság az adó zó fel füg gesz tést el ren de lõ ha tá ro zat
jog erõ re emel ke dé sét meg elõ zõ idõ szak ra vo nat ko zó
adó-vissza té rí té si, adó-vissza igény lé si ké rel mét ki zá ró lag
a fel füg gesz tés meg szün te té sét el ren de lõ ha tá ro zat jog erõ -
re emel ke dé sét köve tõen tel je sít he ti.

(7) Az ál la mi adó ha tó ság a fel füg gesz tést el ren de lõ ha -
tá ro za tot az adó zó val hir det mé nyi úton köz li. A hir det -
ményt ti zen öt nap ra ki kell füg gesz te ni a ha tá ro za tot hozó
adó ha tó ság hir de tõ táb lá já ra, va la mint ez zel egy ide jû leg ti -
zen öt nap ra az ál la mi adó ha tó ság in ter ne tes hon lap ján is
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köz zé kell ten ni. A hir det mény tar tal maz za a ki füg gesz tés
nap ját, a ha tá ro za tot hozó adó ha tó ság meg ne ve zé sét és a
ki füg gesz tés he lyét, az ügy szá mát és tár gyát, az adó zó el -
ne ve zé sét, szék he lyét és adó szá mát, va la mint azt a fi gye -
lem fel hí vást, hogy az adó ha tó ság az adó szám (kö zös sé gi
adó szám) fel füg gesz té sé rõl az (1) be kez dés a)–d) pont ja
alap ján ha tá ro za tot ho zott, me lyet az adó zó vagy kép vi se -
lõ je a ha tá ro za tot hozó adó ha tó ság nál át ve het, to váb bá
uta lást arra, hogy a ha tá ro zat nem emel ke dett jog erõ re. A
hir det mé nyi úton köz len dõ ha tá ro za tot a hir det mény ki -
füg gesz té sét kö ve tõ ti zen ötö dik na pon kell kö zölt nek te -
kin te ni.

(8) Ha cég bí ró ság, kör zet köz pon ti jegy zõ, il let ve az
adó zó nyil ván tar tá sát ve ze tõ egyéb szerv fel füg gesz tés el -
ren de lé sé rõl  szóló meg ke re sé se, ér te sí té se nem ered mé -
nye zi az adó zó meg szû né sét (az egyé ni vál lal ko zói iga zol -
vány vissza vo ná sát) azon ban az adó zó adó szá mát az ál la -
mi adó ha tó ság a (4) be kez dés alap ján az adó zó meg szû né -
sét meg elõ zõ en jog erõs ha tá ro zat tal tö röl te, és az adó zó a
tör lést köve tõen adó kö te les te vé keny sé get kí ván foly tat ni,
az adó zó az adó szám meg ál la pí tá sát a 17.  § (1) be kez dés
c) pont ja meg fe le lõ al kal ma zá sá val kéri.

(9) Az adó ha tó ság a fel füg gesz tést, a fel füg gesz tés
meg szün te té sét, il let ve az adó szám tör lé sét el ren de lõ ha tá -
ro za tot meg sem mi sí tõ vagy ha tá lyon kí vül he lye zõ ha tá ro -
zat ról és a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé nek idõ pont já ról
ér te sí ti a cég bí ró sá got, a kör zet köz pon ti jegy zõt vagy az
adó zó nyil ván tar tá sát ve ze tõ egyéb szer vet.”

109.  § (1) Az Art. 31.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„31.  § (1) Az adó be val lás az adó zó azo no sí tá sá hoz, az
adó alap, a men tes sé gek, a ked vez mé nyek, az adó, a költ -
ség ve té si tá mo ga tás alap ja és össze ge meg ál la pí tá sá hoz
szük sé ges ada to kat tar tal maz za. Az adó zó az ön adó zás sal
meg ál la pí tott adó ról – ide ért ve az im port adó jo gi meg bí -
zott nak az im por tá ló he lyett, de a sa ját ne vé ben tel je sí tett
adó kö te le zett sé gét, de ide nem ért ve az el já rá si il le té ket –,
to váb bá költ ség ve té si tá mo ga tás ról adón ként, költ ség ve -
té si tá mo ga tá son ként az erre a cél ra rend sze re sí tett nyom -
tat vá nyon adó be val lást tesz. A költ ség ve té si tá mo ga tás
elõ le gé nek, il let ve gya ko ribb igény be vé te lé nek igény lé se
nem mi nõ sül adó be val lás nak. Az adó ha tó ság olyan nyom -
tat ványt is rend sze re sít het, amely al kal mas több jog cí men
fenn ál ló adó kö te le zett ség, költ ség ve té si tá mo ga tás igény -
lés be val lá sá ra, il let ve az adó kö te le zett ség be val lá sa mel -
lett költ ség ve té si tá mo ga tás igény lé sé re.”

(2) Az Art. 31.  § (2) be kez dé se fel ve ze tõ szö veg ré sze,
va la mint 6–11. és 23. pont jai he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zé sek lép nek, egy ide jû leg a kö vet ke zõ új mon dat tal egé -
szül ki:

„(2) A mun kál ta tó, a ki fi ze tõ (ide ért ve az egyé ni vál lal -
ko zó nak nem mi nõ sü lõ ma gán sze mély mun kál ta tót is), il -
le tõ leg az 52.  § (4) be kez dé sé nek l), p), r), s) és t) pont ja i -
ban meg ha tá ro zot tak a rá juk vo nat ko zó be val lá si gya ko ri -
ság tól füg get le nül, ha von ként, a tárgy hót kö ve tõ hó 12-éig 

elekt ro ni kus úton be val lást tesz nek az adó- és/vagy tár sa -
da lom biz to sí tá si kö te le zett sé get ered mé nye zõ, ma gán sze -
mé lyek nek tel je sí tett ki fi ze té sek kel, jut ta tá sok kal össze -
füg gõ va la mennyi adó ról – ki vé ve az ár fo lyam nye re ség
adó ról, il le tõ leg a ka mat jö ve de lem adó ról –, já ru lék ról és
az aláb bi ada tok ról:”

„6. a tár sa da lom biz to sí tá si (nyug díj biz to sí tá si, ter mé -
szet be ni és pénz be li egész ség biz to sí tá si) já ru lék alap já ról,
össze gé rõl,

7. a nyug díj já ru lék (ma gán-nyug díj pénz tá ri tag díj)
alap ját ké pe zõ jö ve de lem rõl, a nyug díj já ru lék-kö te les ju -
ta lom össze gé rõl, il le tõ leg a le vont (be fi ze tett) nyug díj já -
ru lék (ma gán-nyug díj pénz tá ri tag díj és a pénz tár tag, il le -
tõ leg a fog lal koz ta tó ál tal vál lalt tag díj ki egé szí tés) össze -
gé rõl,

8. a ma gán sze mély ál tal fi ze ten dõ ter mé szet be ni és
pénz be li egész ség biz to sí tá si já ru lék alap já ról, a le vont
(be fi ze tett) ter mé szet be ni és pénz be li egész ség biz to sí tá si
já ru lék össze gé rõl,

9. a ter mé szet be ni és pénz be li egész ség biz to sí tá si
és/vagy nyug díj já ru lék-le vo nás (ma gán-nyug díj pénz tá ri
tag díj le vo nás) el ma ra dá sá nak oká ról,

10. a tárgy hó nap tól el té rõ biz to sí tá si jog vi szony idõ tar -
ta má ról, amely re te kin tet tel a tárgy hó nap ban já ru lék ala pot 
ké pe zõ jö ve de lem ki fi ze té sé re ke rült sor, il le tõ leg az ezen
idõ tar tam ra vo nat ko zó tár sa da lom biz to sí tá si (nyug díj biz -
to sí tá si, ter mé szet be ni és pénz be li egész ség biz to sí tá si) já -
ru lék, a le vont (meg fi ze tett) ter mé szet be ni és pénz be li
egész ség biz to sí tá si és nyug díj já ru lék (ma gán-nyug díj -
pénz tá ri tag díj, a pénz tár tag, il le tõ leg a fog lal koz ta tó ál tal
vál lalt tag díj-ki egé szí tés) alap já ról és össze gé rõl,

11. a gyer mek gon do zá si díj (gyed), gyer mek gon do zá si 
se gély (gyes), gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás (gyet), ápo lá si
díj, mun ka nél kü li-el lá tás fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta má ról, az
el lá tás össze gé rõl, és az ab ból le vont (meg fi ze tett) nyug -
díj já ru lék (ma gán-nyug díj pénz tá ri tag díj, a pénz tár tag ál -
tal vál lalt tag díj-ki egé szí tés) össze gé rõl, il le tõ leg a le vo -
nás el ma ra dá sá nak oká ról,”

„23. a kü lön jog sza bály sze rint Start-kár tyá val ren del -
ke zõ pá lya kez dõ fi a tal után a ked vez mény figye -
lembevétele nél kül szá mí tott mun ka adói já ru lék, tár sa da -
lom biz to sí tá si (nyug díj biz to sí tá si, ter mé szet be ni és pénz -
be li egész ség biz to sí tá si) já ru lék alap já ról és össze gé rõl, a
té te les egész ség ügyi hoz zá já ru lás ked vez mény nél kül szá -
mí tott össze gé rõl, to váb bá a brut tó mun ka bér alap ján szá -
mí tott 15 vagy 25%-os mér té kû kö te le zett ség alap já ról és
össze gé rõl,”

„Az Szja. tv. 65.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ka -
mat jö ve de lem bõl le vont adót és an nak alap ját az Szja. tv.
65.  § (2) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott eset -
ben a ki fi ze tõ – ma gán sze mély hez nem köt he tõ kö te le zett -
ség ként – brut tó mó don az e be kez dés sze rin ti be val lá sá -
ban vall ja be.”

(3) Az Art. 31.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:
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„(3) Az adó zó az adó be val lás ban az adó zó azo no sí tá sá -
hoz szük sé ges ada tok kö zött fel tün te ti adó azo no sí tó szá -
mát. Az adó zó adó azo no sí tó szám bir to ká ban olyan idõ -
szak ról is te het adó be val lást, amely ben adó azo no sí tó
szám mal nem ren del ke zett, azon ban adó-vissza igény lést,
adó-vissza té rí tést ezen idõ szak ra csak a 24.  § (6) be kez -
dés ben fog lalt kor lá tok kal ér vé nye sít het, il let ve adó zás sal
kap cso la tos ira ta it ezen idõ szak ra az adó azo no sí tó szám
fel tün te té sé vel nem mó do sít hat ja.”

110.  § Az Art. 33.  § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A fel szá mo lá si el já rás alatt álló adó zók adó be val lá -
su kat a csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról  szóló tör -
vény és e tör vény ren del ke zé sei sze rint tel je sí tik. A vég el -
szá mo lás alatt álló adó zók a te vé keny sé gü ket le zá ró adó -
be val lást – a vég el szá mo lás kez dõ idõ pont ját meg elõ zõ
nap pal – a vég el szá mo lás kez dõ idõ pont ját kö ve tõ 45 na -
pon be lül, a záró adó be val lást a vég el szá mo lást le zá ró be -
szá mo ló el ké szí té sé nek idõ pont ját kö ve tõ 45 na pon be lül
kö te le sek be nyúj ta ni. A két be val lás kö zöt ti idõ szak ról
e tör vény ál ta lá nos ren del ke zé sei sze rint kell a be val lá si
kö te le zett sé ge ket tel je sí te ni. Az éves el szá mo lá sú adók ról
a két be val lás kö zöt ti idõ szak ban be val lást csak ak kor kell
be nyúj ta ni, ha az idõ szak hosszabb, mint 12 hó nap.”

111.  § Az Art. 51.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az adó zó be val lá sát ön el len õr zés sel csak az adó -
be val lás be nyúj tá sá ra elõ írt ha tár idõt köve tõen he lyes -
bít he ti.”

112.  § (1) Az Art. 52.  § (7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) Az ál la mi adó ha tó ság meg ke re sés re ada tot szol gál -
tat az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár (a továb biak -
ban: OEP) és az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó -
ság (a továb biak ban: ONYF) és azok igaz ga tá si szer vei,
va la mint a Fog lal koz ta tá si Hi va tal (a továb biak ban: FH)
me gyei (fõ vá ro si) mun ka ügyi köz pon tok, to váb bá a me ne -
kült ügyi ha tó ság ré szé re az adó val össze füg gõ adat ról,
tény rõl, kö rül mény rõl, ha az va la mely el lá tás vagy tá mo -
ga tás meg ál la pí tá sa, va la mint a fo lyó sí tás és a jog vi szo -
nyok jog sze rû sé gé nek el len õr zé se ér de ké ben szük sé ges.
Az ál la mi adó ha tó ság a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott
be val lás ra kö te le zet tek ál tal a 31.  § (2) be kez dé se 1–7.,
9–15. és 23–24. pon tok sze rin ti rész le te zett ség gel be val -
lott, nyug díj jo go sult ság hoz, nyug díj-meg ál la pí tás hoz
szük sé ges, éves kon szo li dált ada to kat – ide nem ért ve a
fegy ve res erõk, a rend vé del mi szer vek, va la mint a pol gá ri
nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
ra vo nat ko zó ada to kat – az ONYF ré szé re a tárgy évet kö -
ve tõ év áp ri lis 30. nap já ig elekt ro ni kus úton adja át. Az ál -
la mi adó ha tó ság elekt ro ni kus úton a be val lás ra elõ írt ha -
tár idõt kö ve tõ hó nap utol só nap já ig hi va tal ból adja át

a) az egész ség biz to sí tá si el lá tá sok utó la gos el len õr zé se 
cél já ra a 31.  § (2) be kez dé se 1–6., 8–10., 12–14., 16. és
23. pont ja i ban meg ha tá ro zott ada to kat az OEP ré szé re,

b) a ma gán-nyug díj pénz tá ri ta gok fo lyó szám lá já nak
ve ze té sé hez a ma gánnyug díj pénz tá rak ré szé re – pénz tá -
ran ként – a 31.  § (2) be kez dé se 1–5., 7., 9–12. és 15. pont -
ja i ban fog lalt ada to kat,

c) a mun ka jog vi szo nyok jog sze rû sé gé nek el len õr zé se
cél já ból a 31.  § (2) be kez dés 1–3., 5., 12. és a – kor ked vez -
mény re jo go sí tó mun ka kör tar ta ma ki vé te lé vel – 13. pont -
ja i ban meg ha tá ro zott ada to kat, va la mint 10. pont já ból a
tárgy hó nap tól el té rõ biz to sí tá si jog vi szony idõ tar ta má ra
vo nat ko zó ada tot az OMMF ré szé re.”

(2) Az Art. 52.  § (15) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(15) Az ál la mi adó ha tó ság nyil ván tart ja az adó zó ne vé -
ben el já ró ál lan dó meg ha tal ma zott, meg bí zott ma gán sze -
mély adó azo no sí tó je lét.”

(3) Az Art. 52.  §-a a kö vet ke zõ új (16) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(16) A mun kál ta tó, ki fi ze tõ és a ma gán sze mély az
e tör vény 31.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sa ját ada -
ta i hoz a Köz pon ti Elekt ro ni kus Szol gál ta tó Rend sze ren
(KR) ke resz tül, a KR hasz ná la tá hoz szük sé ges egye di azo -
no sí tó val és tit kos jel szó val hoz zá fér het.”

113.  § (1) Az Art. 54.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az ál la mi adó ha tó ság az adó zót ter he lõ adó kö te le -
zett ség jog sze rû tel je sí té sé hez, il let ve a költ ség ve té si tá -
mo ga tás jog sze rû igény be vé te lé hez hon lap ján köz zé te szi
az ál ta la nyil ván tar tott adó szám mal ren del ke zõ

a) ál ta lá nos for gal mi adó-alany nak mi nõ sü lõ, va la mint
az egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó ról  szóló 2002. évi XLIII.
tör vény ha tá lya alá tar to zó adó zók ne vét, el ne ve zé sét és
adó szá mát; to váb bá

b) olyan adó zók ne vét, el ne ve zé sét, adó szá mát és a fel -
füg gesz tést el ren de lõ ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé nek
nap ját, amely adó zók adó szá má nak al kal ma zá sát az ál la mi 
adó ha tó ság fel füg gesz tet te, a fel füg gesz tés meg szün te té -
sét el ren de lõ ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé nek, il let ve az
adó szám tör lé sét el ren de lõ ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé -
nek nap já ig.”

(2) Az Art. 54.  §-a kö vet ke zõ új (6) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a (6)–(10) be kez dé sek szá mo zá sa
(7)–(11) be kez dé sek re vál to zik:

„(6) Az ál la mi adó ha tó ság hon lap ján köz zé te szi az ál ta -
la nyil ván tar tott, adó szám mal ren del ke zõ, ál ta lá nos for -
gal mi adó-alany nak mi nõ sü lõ adó zók – ki vé ve az e tör vény 
77.  § (1) be kez dés e) pont já ban meg ha tá ro zott adó zó kat –
az adó ha tó ság nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ al kal ma zot ta i -
nak lét szá mát.”

114.  § Az Art. 55.  §-a a kö vet ke zõ új (5) be kez dés sel
egé szül ki:
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„(5) Az ál la mi adó ha tó ság ne gyed éven ként a negyed -
évet kö ve tõ 30 na pon be lül hon lap ján köz zé te szi azok nak
az adó zók nak a ne vét (el ne ve zé sét), la kó he lyét, szék he -
lyét, te lep he lyét, akik nek (ame lyek nek) a ne gyed év utol só
nap ját meg elõ zõ 180 na pon át az adó ha tó ság nál nyil ván -
tar tott adó tar to zá sa fo lya ma to san meg ha lad ta a 100 mil lió
fo rin tot, ma gán sze mély ese té ben a 10 mil lió fo rin tot.”

115.  § Az Art. 73.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„73.  § (1) Az ál la mi adó ha tó ság ha tás kö rét elsõ fo kon a
te rü le ti szer vei út ján gya ko rol ja.

(2) Az ál la mi adó ha tó ság te rü le ti szer vei
a) a Fõ vá ros és Pest me gye te rü le tén a Kö zép-ma gyar -

or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó ság;
b) Bor sod-Aba új-Zemp lén, He ves, Nóg rád me gye te -

rü le tén az Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó ság;
c) Haj dú-Bi har, Jász-Nagy kun-Szol nok, Szabolcs-

 Szatmár-Bereg me gye te rü le tén az Észak-al föl di Regio -
nális Igaz ga tó ság;

d) Bács-Kis kun, Bé kés, Csong rád me gye te rü le tén a
Dél-al föl di Re gi o ná lis Igaz ga tó ság;

e) Gyõr-Mo son-Sop ron, Vas, Zala me gye te rü le tén a
Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó ság;

f) Fej ér, Ko má rom-Esz ter gom, Veszp rém me gye te rü -
le tén a Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó ság;

g) Ba ra nya, So mogy, Tol na me gye te rü le tén a Dél-
du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó ság.

(3) Az il le ték ki sza bá sá val, meg fi ze té sé vel, be haj tá sá -
val, az el já rá si il le ték fi ze tés rend jé nek el len õr zé sé vel kap -
cso la tos ügy ben elsõ fo kon – ha tör vény más ként nem ren -
del ke zik – az APEH re gi o ná lis igaz ga tó sá ga jár el.

(4) A sze ren cse já ték szer ve zés sel össze füg gõ ha tó sá gi
fel ada tok te kin te té ben az APEH Köz pon ti Hi va ta la és re -
gi o ná lis igaz ga tó sá gai jár nak el.”

116.  § Az Art. 79.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör vény
31/A.  §-a sze rin ti adó men tes ter mék im port ese tén az im -
por tá ló, il let ve az im port adó jo gi meg bí zott a vám eljá -
rásban az erre a cél ra rend sze re sí tett nyom tat vá nyon nyi -
lat ko zik az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör vény 29/A.  § 
a)–c) pont ja sze rin ti adó men tes ter mék ér té ke sí tés ese tén
sa ját bel föl di kö zös sé gi adó szá ma, a meg bí zó im por tá ló
ren del te té si hely, il let ve il le tõ sé ge sze rin ti – és ha az zal
ren del ke zik, bel föl di – kö zös sé gi adó szá ma, va la mint a
vevõ neve, címe és kö zös sé gi adó szá ma köz lé sé vel; il le tõ -
leg az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör vény 29/A.  §
d) pont ja sze rin ti adó men tes ter mék ér té ke sí tés ese tén sa ját 
kö zös sé gi adó szá ma, il let ve a meg bí zó im por tá ló ren del te -
té si hely sze rin ti – és ha az zal ren del ke zik, bel föl di – kö -
zös sé gi adó szá ma köz lé sé vel, to váb bá az im por tált ter mék
bel föld rõl más tag ál lam ba tör té nõ el fu va ro zá sa ha tár ide jé -
nek meg hosszab bí tá sá ra okot adó kö rül mény rõl, va la mint
az im port adó jo gi meg bí zás fenn ál lá sá ról (a továb biak ban: 

nyi lat ko zat). A nyi lat ko zat tel je sí té se nem érin ti az e tör -
vény ben az össze sí tõ nyi lat ko zat be nyúj tá sá ra elõ írt kö te -
le zett sé get. A vám ha tó ság a nyi lat ko za tot és az adó men tes
ter mék im port tal kap cso lat ban ho zott ha tá ro za tot a ne -
gyed évet kö ve tõ hó 20. nap já ig meg kül di az ál la mi adó ha -
tó ság nak.”

117.  § Az Art. a 88.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ új
88/A.  §-sal egé szül ki:

„88/A.  § (1) A köz pon ti költ ség ve tés, az egyes el kü lö ní -
tett pénz ala pok be vé te li ér de ke it kü lö nö sen ve szé lyez te tõ
adó zói jog sér té sek fel de rí té se, il let ve a jog sze rû ál la pot
hely re ál lí tá sa ér de ké ben az APEH Kö zép-ma gyar or szá gi
Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gán be lül erre a cél ra lét re ho zott
szer ve ze ti egy ség az APEH el nö ké nek sa ját ha tás kö ré ben
vagy más adó ha tó ság, ha tó ság meg ke re sé sé re ki adott uta -
sí tá sa alap ján a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén a (2) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott ok ból el len õr zést vé gez het, kez de -
mé nyez het, meg kez dett el len õr zé se ket ma gá hoz von hat
(köz pon to sí tott el len õr zés).

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti köz pon to sí tott el len õr zés
el ren de lé sé re ab ban az eset ben ke rül het sor, ha a ren del ke -
zés re álló ada tok, té nyek, kö rül mé nyek va ló szí nû sí tik,
hogy az adó kö te le zett sé ge ket

a) a ha tá ron át nyú ló, har ma dik or szág ba irá nyu ló jog -
sér tõ ke res ke del mi kap cso la tok kal, jog sze rû ke res ke del mi 
kap cso la tok szín le lé sé vel tel je sí tik,

b) az Eu ró pai Kö zös ség más tag ál la má ban il le tõ ség gel
bíró adó alannyal, adó ala nyok kal foly ta tott ke res ke del mi
kap cso lat so rán meg sér tik,

c) bel föl di il le tõ sé gû, egy vagy több te rü le ti szerv ille -
té kességébe tar to zó adó zók a kap csolt vál lal ko zá sok ra
elõ írt sza bá lyok (el szá mo ló árak) meg sér té sé vel, szín lelt
szer zõ dés sel vagy a ren del te tés sze rû jog gya kor lás alap -
elvébe üt kö zõ mó don tel je sí tik.

(3) A köz pon to sí tott el len õr zé si el já rást és az azt kö ve tõ
ha tó sá gi el já rást az APEH Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná -
lis Igaz ga tó sá ga egy el já rás ban, több adó zó nál egy ide jû leg 
is jo go sult le foly tat ni. Az el já ró szerv az el já rás ered mé -
nye ként ki ad má nyo zott jog erõs ha tá ro zat(ok) egy pél dá -
nyá nak meg kül dé sé vel tá jé koz tat ja az egyéb ként ha tás -
kör rel és ille té kességgel ren del ke zõ te rü le ti szer vet.”

118.  § (1) Az Art. 92.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az el len õr zés be fe je zé sé nek ha tár ide je – be le ért ve
az el len õr zés meg kez dé sé nek és be fe je zé sé nek nap ját –
30 nap. A ha tár idõ szá mí tá sá nál az el len õr zés kez dõ idõ -
pont ja a meg bí zó le vél át adá sá nak nap ja. Fel szá mo lás ese -
tén az adó ha tó ság a te vé keny sé get záró adó be val lás el len -
õr zé sét és az ezt meg elõ zõ idõ szak ra vo nat ko zó el len õr -
zést a fel szá mo lás köz zé té te lé tõl szá mí tott egy éven be lül,
a fel szá mo ló ál tal ké szí tett záró be val lást pe dig a be val lás
kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 60 na pon be lül kö te les be fe jez -
ni. Vég el szá mo lás ese tén az adó ha tó ság a te vé keny sé get
záró adó be val lás, a vég el szá mo ló ál tal ké szí tett záró adó -
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be val lás, a két be val lás kö zöt ti idõ szak ról be nyúj tott be -
val lás(ok) el len õr zé sét, va la mint a te vé keny sé get le zá ró
adó be val lást meg elõ zõ idõ szak ra vo nat ko zó el len õr zést a
vég el szá mo ló ál tal ké szí tett záró adó be val lás kéz hez vé te -
lé tõl szá mí tott 60 na pon be lül kö te les be fe jez ni.”

(2) Az Art. 92.  § (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(7) Ha az el len õr zés so rán az adó ha tó ság más adó zó ra
ki ter je dõ en kap cso ló dó vizs gá lat le foly ta tá sát ren de li el, a
kap cso ló dó vizs gá lat idõ tar ta ma az el len õr zés ha tár ide jé -
be nem szá mít bele és az adó ha tó ság a kap cso ló dó vizs gá -
lat idõ tar ta ma alatt az el len õr zést a kap cso ló dó vizs gá lat tal 
nem érin tett kér dé sek ben foly tat hat ja. A kap cso ló dó vizs -
gá lat kez dõ és be fe je zõ idõ pont já ról az adó ha tó ság az adó -
zót ér te sí ti.”

119.  § (1) Az Art. 108.  § (6)–(7) be kez dé sei he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(6) Becs lés sel kell meg ál la pí ta ni az adó ala pot ak kor is, 
ha az adó alap meg ál la pí tá sá ra az (5) be kez dés sze rint azért 
nincs mód, mert sem a be vé te lek rõl, sem a ki adá sok ról
ada tok, ira tok, más bi zo nyí té kok nem áll nak az adó ha tó -
ság ren del ke zé sé re, és ezek hi á nya nem az adó zó ér dek kö -
rén kí vül esõ okra ve zet he tõ vissza. A becs lés nél az adó -
ala pot az adó ha tó ság az eset kö rül mé nye i re te kin tet tel
 valószínûsíti. En nek so rán az azo nos idõ szak ban ha son ló
te vé keny sé get, ha son ló kö rül mé nyek kö zött foly ta tó adó -
zók – ma gán sze mély adó zó ese té ben a mun ka vi szony ke -
re té ben ha son ló te vé keny sé get, ha son ló kö rül mé nyek kö -
zött vég zõk – ke re se ti, jö ve del mi vi szo nya it figye lembe
kell ven ni.

(7) Ha az adó zó az adó kö te les be vé tel szer zõ te vé keny -
sé gét az adó ha tó ság nak be je len te ni el mu lasz tot ta, és az
adó alap meg ál la pí tá sá ra az (5) be kez dés sze rint nincs
mód, az adó ha tó ság 12 havi mû kö dést vé lel mez ve át lag -
adó fi ze té sé re kö te le zi. Az át lag adó alap ját a (6) be kez dés
al kal ma zá sá val kell meg ál la pí ta ni.”

(2) Az Art. 108.  §-a a kö vet ke zõ új (8) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(8) A becs lés alap ján szá mí tott adó alap tól, költ ség ve -
té si tá mo ga tás alap já tól való el té rést az adó zó hi telt ér dem -
lõ ada tok kal bi zo nyít hat ja. Ha az adó zó ezen bi zo nyí tás
kö ré ben más adó zót is érin tõ szer zõ dé ses kap cso lat ra vagy 
egyéb ügy let re hi vat ko zik, az adó ha tó ság az érin tett más
adó zó nál – ha az adó zó ál lí tá sát az adó zó be val lá sa, az
érin tett más adó zó be val lá sa, il let ve a nála ko ráb ban vég -
zett el len õr zés ered mé nye nem tá maszt ja alá és az el len õr -
zés el ren de lé sét e tör vény egyéb ren del ke zé se nem zár ja
ki – a kap cso ló dó vizs gá la tot ha la dék ta la nul el ren de li és
– a fel té te lek fenn ál lá sa ese tén – a kap cso ló dó vizs gá lat
so rán a becs lés sza bá lya it al kal maz za.”

120.  § Az Art. 109.  § (3) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ új
(4) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) A becs lés sel meg ál la pí tott adó alap tól való el té rést
az adó zó hi telt ér dem lõ ada tok kal iga zol hat ja. Ha az adó zó 
nyi lat ko za ta sze rint a va gyon gya ra po dás for rá sát az adó
meg ál la pí tá sá hoz való jog el évü lé si ide jét meg elõ zõ en
sze rez te meg, a va gyon gya ra po dás for rá sá nak, a szer zés
té nyé nek és idõ pont já nak iga zo lá sa ként köz hi te les nyil -
ván tar tás, jog erõs bí ró sá gi vagy ha tó sá gi ha tá ro zat, il let ve
az adó meg ál la pí tás hoz való jog el évü lé si ide jét megelõ -
zõen ki ál lí tott egyéb köz ok irat, va la mint az adó zó ezen
idõ szak ban az adó ha tó ság hoz be nyúj tott, jog erõs ha tó sá gi, 
bí ró sá gi ha tá ro zat tal nem érin tett be val lá sá nak ada tai,
bank szám la (pénz for gal mi szám la) ki vo nat, ér ték pa pír -
szám la-ki vo nat ada tai szol gál hat nak; az adó ha tó ság az adó 
meg ál la pí tá sá hoz való jog el évü lé si ide jét meg elõ zõ idõ -
szak ra vizs gá la tot csak ezen ada tok ra ki ter je dõ en vé gez -
het. Egye bek ben az el já rás ra e fe je zet sza bá lya it kell meg -
fele lõen al kal maz ni.

(4) Az e § (3) be kez dé sé nek al kal ma zá sá ban
a) köz hi te les nyil ván tar tás az in gat lan-nyil ván tar tás, a

föld hasz ná la ti nyil ván tar tás, a zá log jo gi nyil ván tar tás, a
gép jár mû-nyil ván tar tás, az úszó lé te sít mény-nyil ván tar tás, 
a lé gi jár mû-nyil ván tar tás, a cég nyil ván tar tás, a ma gyar jog 
sze rint egyéb köz hi te les nyil ván tar tás, to váb bá a nyil ván -
tar tás he lye sze rin ti ál lam joga sze rint köz hi te les nek mi nõ -
sü lõ nyil ván tar tás;

b) szer zés nek mi nõ sül a va gyon gya ra po dás for rá sa fe -
lett a ren del ke zé si jog nak, és/vagy a hasz ná lat jo gá nak,
és/vagy a hasz no sí tás jo gá nak, és/vagy a bir tok lás jo gá nak
meg szer zé se, il let ve a bank szám lán (pénz for gal mi szám -
lán), ér ték pa pír szám lán tör té nõ jó vá írás.”

121.  § Az Art. 116.  § (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve -
ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, il le tõ leg a be kez -
dés a kö vet ke zõ új d) pont tal egé szül ki:

„(1) Az adó meg ál la pí tás hoz való jog el évü lé sé nek ha -
tár ide jén be lül az adó ha tó ság az el len õr zés sel le zárt be val -
lá si idõ szak, il let ve e tör vény ben elõ írt fel té te lek fenn ál lá -
sa ese tén az ál la mi ga ran cia be vál tá sa irán ti ké re lem te kin -
te té ben is mé telt el len õr zést foly tat hat le, ha”

„d) az ál la mi ga ran cia be vál tá sá val kap cso la to san a ko -
ráb ban le foly ta tott el len õr zés hez ké pest új tény, kö rül -
mény me rül fel, amely alap ján az el len õr zés re az adó ha tó -
ság el nö ke uta sí tást ad.”

122.  § Az Art. 119.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ új
f) pont tal egé szül ki:

[(2) Az (1) be kez dés alap ján az adó ha tó ság]
„f) a be je len tett té nyek, ada tok, kö rül mé nyek va ló di -

sá gát”
[vizs gál ja.]

123.  § Az Art. a 124/A.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ új
124/B.  §-sal egé szül ki:

„124/B.  § Az adó ha tó ság az ön el len õr zés elõ ter jesz -
tésétõl szá mí tott 15 na pon be lül – el len õr zés le foly ta tá sa
nél kül – ha tá ro zat tal bí rál ja el az adó zó ön el len õr zé sét, ha
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az ön el len õr zést az adó zó ki zá ró lag arra hi vat ko zás sal ter -
jesz ti elõ, hogy az adó kö te le zett sé get meg ál la pí tó jog sza -
bály alkot mány elle nes vagy az Eu ró pai Unió kö te le zõ jogi
ak tu sá ba üt kö zik, fel té ve hogy az Al kot mány bí ró ság, il let -
ve az Eu ró pai Kö zös sé gek Bí ró sá ga e kér dés ben ho zott
dön té sé nek ki hir de té sé re az ön el len õr zés elõ ter jesz tésekor 
még nem ke rült sor vagy az ön el len õr zés a ki hir de tett dön -
tés ben fog lal tak nak nem fe lel meg. Az ön el len õr zést el bí -
rá ló ha tá ro zat el len e tör vény ál ta lá nos ren del ke zé sei sze -
rint fel leb be zés nek, il let ve bí ró sá gi fe lül vizs gá lat nak van
he lye.”

124.  § Az Art. 143.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ új har -
ma dik mon dat tal egé szül ki:

„A vég re haj tás a ké re lem nek a vég re haj tást fo ga na to sí -
tó szerv tu do má sá ra ju tá sá tól an nak el bí rá lá sá ig nem fo ga -
na to sít ha tó.”

125.  § Az Art. 149.  § (4)–(7) be kez dé se i nek he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(4) A biz to sí tá si in téz ke dést el ren de lõ vég zés vég re -
haj tá sá ra a vég re haj tá si el já rás so rán irány adó sza bá lyo kat
kell al kal maz ni.

(5) A biz to sí tá si in téz ke dést el ren de lõ vég zés el len vég -
re haj tá si ki fo gás nak van he lye, amely nek a vég zés vég re -
haj tá sá ra nincs ha lasz tó ha tá lya.

(6) A biz to sí tá si in téz ke dést el ren de lõ vég zés alap ján
fo ga na to sí tott vég re haj tá si cse lek mé nye ket a vég re haj tá si
el já rás meg in dí tá sa után nem kell meg is mé tel ni. A vég re -
haj tá si el já rás alap já ul szol gá ló ha tá ro zat (vég zés) meg -
sem mi sí té se ese tén a biz to sí tá si in téz ke dést meg kell szün -
tet ni.

(7) A biz to sí tá si in téz ke dést el ren de lõ vég zés vég re haj -
tá sa so rán el vég zett fog la lás ha tá lya ki ter jed a vég re haj tá si 
el já rás ra is.”

126.  § Az Art. 158.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(1) Zá log jog gal ter helt ingó vagy in gat lan le fog la lá sa
ese tén a zá log jo go sul tat a Vht. 114.  §-ában, il le tõ leg
138/A.  §-ában fog lal tak sze rint kell ér te sí te ni.”

127.  § (1) Az Art. 160.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a
kö vet ke zõ al cím lép, egy ide jû leg a § (3) be kez dé sé nek
a) és b) pont jai he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„A vég re haj tá si el já rás fel füg gesz té se és szü ne te lé se”

[(3) Nem ered mé nye zi a vég re haj tá si el já rás szü ne te lé -
sét az adó zó fi ze té si könnyí tés re vagy adó tar to zás mér sék -
lés re irá nyu ló ké rel mé nek be nyúj tá sa, ha]

„a) az adó zó ko ráb bi, ilyen tár gyú ké rel mét az adó ha tó -
ság jog erõs ha tá ro zat tal el bí rál ta vagy a ké rel met az adó zó
vissza von ta,

b) arra az adó ha tó sá gi ár ve rés ki tû zé sét, il le tõ leg pá -
lyá zat meg hir de té sét köve tõen ke rül sor, vagy”

(2) Az Art. 160.  §-a a kö vet ke zõ új (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A (2) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott szü ne -
te lés kez dõ nap ja a ké re lem meg ér ke zé sét kö ve tõ nap.”

128.  § Az Art. 172.  § (1) be kez dés g) és l) pont jai he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek, egy ide jû leg a § a kö -
vet ke zõ új m) pont tal egé szül ki:

[172.  § (1) A ma gán sze mély adó zó 100 ezer fo rin tig,
más adó zó 200 ezer fo rin tig ter je dõ mu lasz tá si bír ság gal
sújt ha tó, ha]

„g) be nem je len tett al kal ma zot tat fog lal koz tat vagy
fog lal koz ta tott, iga zo lat lan ere de tû árut for gal maz, il le tõ -
leg az el len õr zés idõ pont já ban az áru ere de tét ta nú sí tó bi -
zony lat tal vagy an nak má so la tá val nem ren del ke zik,”

„l) az el len õr zést, az üz let le zá rást, il le tõ leg a te vé keny -
ség fel füg gesz té sé nek al kal ma zá sát vagy a vég re haj tá si el -
já rást a meg je le né si kö te le zett ség el mu lasz tá sá val, az
együtt mû kö dé si kö te le zett ség meg sér té sé vel vagy más
mó don aka dá lyoz za, kü lö nö sen ilyen nek mi nõ sül, ha a
becs lés so rán az adó zó bi zo nyí ték ként más adó zót is érin tõ 
szer zõ dé ses kap cso lat ra vagy egyéb ügy let re hi vat ko zik,
és az ez alap ján le foly ta tott kap cso ló dó vizs gá lat az adó zó
bi zo nyí tá si in dít vá nyá ban fog lal ta kat nem tá maszt ja alá,”

„m) az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek meg sér té sé vel ál -
lít elõ és/vagy hoz for ga lom ba nyom tat ványt.”

129.  § (1) Az Art. 175.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A pénz ügy mi nisz ter ren de let ben meg ha tá roz za a
szám la, egy sze rû sí tett szám la, nyug ta nyom tat vá nyok for -
gal ma zá sá nak, nyil ván tar tá sá nak sza bá lya it, va la mint
ezek elõ ál lí tá sá nak, adó igaz ga tá si azo no sí tás ra al kal mas -
sá gá nak fel té te le it.”

(2) Az Art. 175.  § (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(9) Az e tör vény 31.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
be val lás be nyúj tá sá ra kö te le zett adó zó e kö te le zett ség ke -
let ke zé se idõ pont já tól az ál la mi adó ha tó ság hoz tel je sí ten -
dõ va la mennyi be val lá si és adat szol gál ta tá si kö te le zett sé -
gét elekt ro ni kus úton tel je sí ti.”

130.  § Az Art. 178.  § 8. és 15. pont ja, il le tõ leg 31. pont -
já nak elsõ mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek
lép nek, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ új 32. és 33. pon tok kal 
egé szül ki:

[178.  § E tör vény és – ha tör vény más ként nem ren del -
ke zik – az adó ról  szóló jog sza bá lyok al kal ma zá sá ban]

„8. be nem je len tett al kal ma zott: az adó zó gaz da sá gi te -
vé keny sé gé ben sze mé lye sen köz re mû kö dõ ma gán sze -
mély, aki re vo nat ko zó an a mun kál ta tó, il let ve ki fi ze tõ az
e tör vény ben meg ha tá ro zott be je len té si kö te le zett sé gé nek
nem tett ele get, il let ve a mun kál ta tó, ki fi ze tõ nem tud ja bi -
zo nyí ta ni, hogy a te vé keny sé gé ben köz re mû kö dõ jog vi -
szo nya kí vül esik a be je len té si kö te le zett sé gen,”

„15. já ru lék: a nyug díj já ru lék, a ma gán-nyug díj pénz tá ri 
tag díj, az egész ség biz to sí tá si já ru lé kok (ide ért ve a ter mé -
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szet be ni és pénz be li egész ség biz to sí tá si já ru lé kot is), az
egész ség ügyi szol gál ta tá si já ru lék, a nyug díj biz to sí tá si já -
ru lék, a vál lal ko zói já ru lék, a mun ka adói já ru lék, a mun ka -
vál la lói já ru lék, a táp pénz-hoz zá já ru lás, to váb bá a vég re -
haj tás te kin te té ben a jog alap nél kül fel vett és vissza kö ve -
telt tár sa da lom biz to sí tá si és – a tár sa da lom biz to sí tá si szer -
vek ál tal fo lyó sí tott – egyéb el lá tá sok, valamint a tár sa da -
lom biz to sí tá s el lá tá sa i nak fe de ze té re elõ írt más kö te le zõ
já ru lék be fi ze té sek, ide ért ve a jo go su lat lan ki fi ze tõ he lyi
költ ség té rí tést is,”

„31. mi nõ sí tett adó zó: az a vál lal ko zá si te vé keny sé get
foly ta tó sze mély, aki (amely) leg alább a ké re lem elõ ter -
jesz tésének nap ját meg elõ zõ 3 éven át mû kö dött, és a ké re -
lem be nyúj tá sát meg elõ zõ el évü lé si idõn be lül az adó ha tó -
ság nem ál la pí tott meg a ter hé re adó hi ányt, nem in dí tott el -
le ne vég re haj tá si el já rást, nem állt vagy áll csõd-, il let ve
fel szá mo lá si el já rás alatt, il le tõ leg az adó zó fi ze té si
könnyí tés, adó mér sék lés irán ti ké rel met nem ter jesz tett
elõ.

32. im port adó jo gi meg bí zott: az ál ta lá nos for gal mi
adó ról  szóló tör vény ben im port adó jo gi meg bí zott ként
meg ha tá ro zott sze mély,

33. kri ti kus fel té te lek: a szo ká sos pi a ci árat meg ál la pí tó
ha tá ro zat ban rög zí tett, a szo ká sos pi a ci ár meg bíz ha tó sá ga 
szem pont já ból je len tõ ség gel bíró, a jö võ re vo nat ko zó
– pénz ügyi, szám vi te li, gaz da sá gi, jogi, mû kö dé si – elõ fel -
te vé sek, szá mí tá sok, kü szöb ér té kek, jel lem zõk, ame lyek
nem tel je sü lé se ese tén, an nak nap já tól a ha tá ro zat nem
alkal mazható. A kri ti kus fel té te le ket a ha tá ro zat a konk rét
ügy sa já tos sá ga i hoz mér ten ál la pít ja meg.”

131.  § Az Art. 1–3. és 7. szá mú mel lék le te e tör vény
6–9. szá mú mel lék le te sze rint mó do sul.

HETEDIK RÉSZ

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT
MEGILLETÕ EGYES BEFIZETÉSEKET ÉRINTÕ

MÓDOSÍTÁSOK

X. Fejezet

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl  szóló 

1997. évi LXXX. tör vény módosítása

132.  § (1) A tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán -
nyug díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze -
té rõl  szóló 1997. évi LXXX. tör vény (a továb biak ban:
Tbj.) 4.  §-ának l) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„l) Já ru lék: a nyug díj já ru lék, a ma gán-nyug díj pénz tá ri

tag díj, az egész ség biz to sí tá si já ru lék, a tár sa da lom biz to sí -

tá si já ru lék, a táp pénz-hoz zá já ru lás, az egész ség ügyi szol -
gál ta tá si já ru lék.”

(2) A Tbj. 4.  §-a r) pont já nak 1. al pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]

„r) Igaz ga tá si szerv:

1. a biz to sí tá si kö te le zett ség meg ál la pí tá sá val, a be je -
len té si-, nyil ván tar tá si-, adat szol gál ta tá si kö te le zett ség gel, 
a já ru lék- és tag díj be val lá sá val, meg fi ze té sé vel, e kö te le -
zett sé gek meg sér té sé vel kap cso la tos jog kö vet kez mé nyek
meg ál la pí tá sá val, a tar to zás be sze dé sé vel, be haj tá sá val, a
be val lás el len õr zé sé vel kap cso la tos ha tó sá gi ügy ben – a
34–35.  §, 41.  § (4)–(5) be kez dés, 42–43.  § ki vé te lé vel – az
Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal (a továb biak ban:
APEH) és te rü le ti szer vei, az adó zás rend jé rõl  szóló tör -
vény 88.  §-ának (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel adat -
kör ében a Vám- és Pénz ügy õr ség és te rü le ti szer vei,”

(3) A Tbj. 4.  §-a a kö vet ke zõ w) pont tal egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]

„w) Me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ: az Szja tv. 3.  §-ának
18. al pont já ban meg ha tá ro zott sze mély.”

133.  § A Tbj. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ
i) pont tal egé szül ki:

[E tör vény alap ján biz to sí tott]

„h) az egy há zi szol gá la tot tel je sí tõ egy há zi sze mély,
szer ze tes rend tag ja (a továb biak ban együtt: egy há zi sze -
mély), ki vé ve a sa ját jogú nyug dí jast,

i) a me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ, ki vé ve a kö zös õs ter me -
lõi iga zol vány alap ján õs ter me lõ kis ko rú sze mélyt, az
egyéb jog cí men biz to sí tot tat, a sa ját jogú nyug dí jast, il le -
tõ leg az öz ve gyi nyug díj ban ré sze sü lõ sze mélyt, ha a reá
irány adó öreg sé gi nyug díj kor ha tárt be töl töt te.”

134.  § A Tbj. 10.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) A me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ biz to sí tá si kö te le zett -
sé ge az õs ter me lõi iga zol vány ban fel tün te tett idõ pont tól
az iga zol vány vissza adá sa nap já ig áll fenn, ha az õs ter me -
lõ az 5.  § (1) be kez dés nek i) pont ja alap ján biz to sí tott nak
mi nõ sül.”

135.  § A Tbj. 11.  §-ának b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A biz to sí tás nem ter jed ki:]

„b) a ma gyar jog sza bá lyok sze rint be nem jegy zett kül -
föl di mun kál ta tó ál tal a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén fog -
lal koz ta tott kül föl di nek mi nõ sü lõ,

ba) a 13.  § a) pont já ban em lí tett kö zös sé gi ren de let ha -
tá lya alatt álló sze mély re,

bb) har ma dik ál lam pol gá rá ra, ha ki kül de tés, ki ren de -
lés vagy mun ka erõ-köl csön zés ke re té ben vé gez mun kát;”
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136.  § A Tbj. 18.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tár sa da lom biz to sí tá si el lá tá sok fe de ze té re
a) a biz to sí tott ter mé szet be ni és pénz be li egész ség biz -

to sí tá si já ru lé kot (a továb biak ban együtt: egész ség biz to sí -
tá si já ru lék), va la mint nyug díj já ru lé kot,

b) a fog lal koz ta tó és a biz to sí tott egyé ni vál lal ko zó
egész ség biz to sí tá si já ru lé kot és nyug díj-biz to sí tá si já ru lé -
kot (a továb biak ban együtt: tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék),

c) a ki egé szí tõ te vé keny sé get foly ta tó egyé ni vál lal ko -
zó, a ki egé szí tõ te vé keny sé get foly ta tó tár sas vál lal ko zó
után a tár sas vál lal ko zás, va la mint a 39.  § (2) be kez dé sé -
ben em lí tett sze mély egész ség ügyi szol gál ta tá si já ru lé kot,

d) az egész ség ügyi szol gál ta tá sok fe de ze té re a kü lön
tör vény ben meg ha tá ro zott sze mély egész ség ügyi hoz zá já -
ru lást
fi zet.”

137.  § A Tbj. 19.  § (1), (3)–(4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A fog lal koz ta tó és a biz to sí tott egyé ni vál lal ko zó
ál tal fi ze ten dõ tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék mér té ke
29 szá za lék, eb bõl a nyug díj-biz to sí tá si já ru lék 18 szá za -
lék, az egész ség biz to sí tá si já ru lék 11 szá za lék, amely bõl a
ter mé szet be ni egész ség biz to sí tá si já ru lék 7 szá za lék, a
pénz be li egész ség biz to sí tá si já ru lék 4 szá za lék. 2007. ja -
nu ár 1-jé tõl a nyug díj-biz to sí tá si já ru lék 21 szá za lék, az
egész ség biz to sí tá si já ru lék 8 szá za lék, amely bõl a ter mé -
szet be ni egész ség biz to sí tá si já ru lék 5 szá za lék, a pénz be li
egész ség biz to sí tá si já ru lék 3 szá za lék.”

„(3) A biz to sí tott ál tal fi ze ten dõ egész ség biz to sí tá si já -
ru lék mér té ke

a) 2006. szep tem ber 1-jé tõl 6 szá za lék, amely bõl a ter -
mé szet be ni egész ség biz to sí tá si já ru lék mér té ke 4 szá za -
lék, a pénz be li egész ség biz to sí tá si já ru lék mér té ke 2 szá -
za lék,

b) 2007. ja nu ár 1-jé tõl 7 szá za lék, mely bõl a ter mé szet -
be ni egész ség biz to sí tá si já ru lék mér té ke 4 szá za lék, a
pénz be li egész ség biz to sí tá si já ru lék mér té ke 3 szá za lék.

(4) A ki egé szí tõ te vé keny sé get foly ta tó egyé ni vál lal ko -
zó és a ki egé szí tõ te vé keny sé get foly ta tó tár sas vál lal ko zó
után a tár sas vál lal ko zás ál tal fi ze ten dõ egész ség ügyi szol -
gál ta tá si já ru lék mér té ke 10 szá za lék, 2007. ja nu ár 1-jé tõl
16 szá za lék. A 39.  § (2) be kez dé sé ben em lí tett sze mély ál -
tal fi ze ten dõ egész ség ügyi szol gál ta tá si já ru lék mér té ke
15 szá za lék, 2007. ja nu ár 1-jé tõl 16 szá za lék.”

138.  § A Tbj. 20.  §-a a kö vet ke zõ (2)–(3) be kez dés sel
egé szül ki, egy ide jû leg az ere de ti ren del ke zés je lö lé se
(1) be kez dés re vál to zik:

„(2) Az 5.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban em lí tett biz -
to sí tott fog lal koz ta tó ja a tár sa da lom biz to sí tá si já ru lé kot
ha von ta leg alább 125 000 fo rint, 2007. ja nu ár 1-jé tõl
131 000 fo rint mi ni mum já ru lék alap – rész mun ka idõ ese -
tén ezen összeg ará nyos ré sze – után kö te les meg fi zet ni.
Ha a já ru lék ala pot ké pe zõ jö ve de lem nem éri el a mi ni -

mum já ru lék ala pot, a fog lal koz ta tó az Art. 17/A.  §-ában
meg ha tá ro zott be je len tés ese tén a tár sa da lom biz to sí tá si já -
ru lé kot a já ru lék ala pot ké pe zõ jö ve de lem után fi ze ti meg.

(3) Ha a biz to sí tott já ru lék ala pot ké pe zõ jö ve del me nem 
éri el a mi ni mum já ru lék ala pot és a fog lal koz ta tó nem él az 
Art. 17/A.  §-ában meg ha tá ro zott be je len té si jo gá val, a
24.  § (1) be kez dés sze rin ti já ru lék fi ze té si kö te le zett ség
alap ján a biz to sí tot tat ter he lõ já ru lék több le tet a fog lal koz -
ta tó vi se li.”

139.  § A Tbj. 24.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A fog lal koz ta tott a 19.  § (2) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott nyug díj já ru lé kot (tag dí jat) és a 19.  § (3) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott egész ség biz to sí tá si já ru lé kot fi zet. A
nyug díj já ru lék (tag díj) és az egész ség biz to sí tá si já ru lék
alap ja azo nos a 20.  § (1)–(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék alap já val. A fog lal koz ta tott
nem fi zet

a) nyug díj já ru lé kot és egész ség biz to sí tá si já ru lé kot a
já ru lék ala pot ké pe zõ ter mé szet be ni jut ta tás adó alap ként
meg ál la pí tott ér té ké nek sze mé lyi jö ve de lem adó val nö velt
össze ge, az adó kö te les bé ren kí vü li jut ta tás adó alap ként
meg ha tá ro zott ré szé nek sze mé lyi jö ve de lem adó val nö velt
össze ge, a fel szol gá lá si díj és a bor ra va ló után,

b) egész ség biz to sí tá si já ru lé kot a ju bi le u mi ju ta lom, a
vég ki elé gí tés, az új ra kez dé si tá mo ga tás, a sza bad ság meg -
vál tás jog cí men ki fi ze tett jut ta tás, a kü lön jog sza bály sze -
rin ti pré mi um évek prog ram, il le tõ leg a kü lön le ges fog lal -
koz ta tá si ál lo mány ke re té ben járó jut ta tás, és a ha tá ro zott
idõ tar ta mú jog vi szony meg szün te té se ese tén a Mun ka
Tör vény köny ve 88.  § (2) be kez dé se alap ján ki fi ze tett
összeg után.”

140.  § A Tbj. 25.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„25.  § A sa ját jogú nyug dí jas fog lal koz ta tott a já ru lék -
ala pot ké pe zõ jö ve del me után ter mé szet be ni egész ség biz -
to sí tá si já ru lé kot, nyug dí ja fo lyó sí tá sá nak szü ne te lé se ese -
tén pénz be li egész ség biz to sí tá si já ru lé kot is fi zet. A sa ját
jogú nyug dí jas fog lal koz ta tott nyug díj já ru lé kot nem fi -
zet.”

141.  § A Tbj. 26.  §-ának (3) és (5) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az egy há zi sze mély után az egy ház a mi ni mál bér
ala pul vé te lé vel a 19.  § (1)–(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott mér té kû tár sa da lom biz to sí tá si já ru lé kot, ter mé szet be -
ni egész ség biz to sí tá si já ru lé kot, nyug díj já ru lé kot, ma -
gán-nyug díj pénz tá ri tag dí jat (a továb biak ban: tag dí jat) fi -
zet. A já ru lé kot és a tag dí jat köz pon ti lag, egy összeg ben az 
Art. sza bá lyai sze rint kell az ál la mi adó ha tó ság nak be val -
la ni és meg fi zet ni.”

„(5) A köz pon ti költ ség ve tés fi ze ti meg a 19.  § (1) és
(3) be kez dé se sze rin ti ter mé szet be ni egész ség biz to sí tá si
já ru lé kot
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a) a 16.  § (1) be kez dé sé nek b), c), f) és h) pont já ban
meg ha tá ro zott – fog lal koz ta tott nak vagy ki egé szí tõ te vé -
keny sé get foly ta tó nak nem mi nõ sü lõ – sze mé lyek, il le tõ -
leg a gyer mek gon do zá si díj ban ré sze sü lõ sze mé lyek után a 
fo lyó sí tott el lá tás,

b) a 16.  § (1) be kez dé sé nek i), k), l), m), n) és o) pont já -
ban meg ha tá ro zott sze mé lyek, va la mint a haj lék ta la nok
után a mi ni mál bér,

c) az a)–b) pont ban em lí tett sze mé lyek kö zül a csa lá di
pót lék ban is ré sze sü lõ sze mély után a csa lá di pót lék, a fel -
sõ ok ta tá si in téz mény nap pa li ta go za tán ta nul má nyo kat
foly ta tó hall ga tó után a hall ga tói jut ta tás
ala pul vé te lé vel. Az el tar tó kö te les be je len te ni el tar tott kö -
ze li hoz zá tar to zó já nak sze mé lyi ada ta it [41.  § (3) be kez -
dés c) pont] és taj-szá mát az ille té kes egész ség biz to sí tá si
igaz ga tá si szerv hez.”

142.  § A Tbj. 27.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tár sas vál lal ko zás a biz to sí tott tár sas vál lal ko zó
után a 19.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tár sa da lom -
biz to sí tá si já ru lé kot fi zet. A tár sa da lom biz to sí tá si já ru lé -
kot a tár sas vál lal ko zó ré szé re a sze mé lyes köz re mû kö dés -
re te kin tet tel ki fi ze tett (el szá molt) já ru lék ala pot ké pe zõ jö -
ve de lem, de havi át lag ban leg alább 125 000 fo rint, 2007.
ja nu ár 1-jé tõl 131 000 fo rint mi ni mum já ru lék alap után
kell meg fi zet ni. Ha a já ru lék fi ze té si kö te le zett ség nem áll
fenn egy tel jes nap tá ri hó na pon át, egy nap tá ri nap ra az
elõ zõ ek sze rin ti összeg har min cad ré szét kell figye lembe
ven ni. Ha a já ru lék ala pot ké pe zõ jö ve de lem nem éri el a
mi ni mum já ru lék ala pot, a tár sas vál lal ko zás az Art.
17/A.  §-ában meg ha tá ro zott be je len tés ese tén a tár sa da -
lom biz to sí tá si já ru lé kot a já ru lék ala pot ké pe zõ jö ve de lem, 
de leg alább a mi ni mál bér után fi ze ti meg.

(2) A biz to sí tott tár sas vál lal ko zó a 19.  § (2) be kez dé se
sze rin ti nyug díj já ru lé kot (tag dí jat) és a 19.  § (3) be kez dé se 
sze rin ti egész ség biz to sí tá si já ru lé kot fi zet. A nyug díj já ru -
lék (tag díj) és az egész ség biz to sí tá si já ru lék alap ja meg -
egye zik az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tár sa da lom biz -
to sí tá si já ru lék alap já val – ide nem ért ve az Szja tv. 69.  §-a
sze rin ti ter mé szet be ni jut ta tás adó alap ként meg ál la pí tott
ér té ké nek sze mé lyi jö ve de lem adó val nö velt össze gét – az -
zal, hogy a nyug díj já ru lé kot (tag dí jat) leg fel jebb a já ru lék -
fi ze té si fel sõ ha tá rig kell meg fi zet ni.”

143.  § A Tbj. 28.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„28.  § (1) A 27.  §-ban meg ha tá ro zott já ru lék alap alsó
ha tá rát ará nyo san csök ken te ni kell azon idõ szak figye -
lembe véte lével, amely alatt a tár sas vál lal ko zó

a) táp pénz ben, bal ese ti táp pénz ben, ter hes sé gi-gyer -
mek ágyi se gély ben, gyer mek gon do zá si díj ban, gyer mek -
gon do zá si se gély ben, gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás ban,
ápo lá si díj ban ré sze sül – ki vé ve, ha a gyer mek gon do zá si
se gély, a gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás, az ápo lá si díj fi ze té -

sé nek idõ tar ta ma alatt vál lal ko zói te vé keny sé gét sze mé -
lye sen foly tat ja –,

b) ka to nai szol gá la tot tel je sí tõ ön kén tes tar ta lé kos ka -
to na,

c) fog va tar tott,
d) ügy véd ként, sza ba dal mi ügy vi võ ként, köz jegy zõ -

ként ka ma rai tag sá gát szü ne tel te ti.
(2) Amennyi ben az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö -

rül mé nyek nem áll nak fenn a nap tá ri hó nap tel jes tar ta mán
át, a já ru lék fi ze té si alsó ha tár ki szá mí tá sá nál egy nap tá ri
nap ra a 27.  § (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott já ru lék alap
har min cad ré szét kell ala pul ven ni. A já ru lék fi ze té si fel sõ
ha tárt csök ken te ni kell az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
idõ tar ta mok nap tá ri nap jai és a já ru lék fi ze té si fel sõ ha tár
nap tá ri napi össze gé nek szor za tá val. Ezt a sza bályt kell al -
kal maz ni ak kor is, ha a tár sas vál lal ko zó biz to sí tá si jog vi -
szo nya a hó nap köz ben kez dõ dött vagy szûnt meg.”

144.  § A Tbj. 29.  §-ának (1)–(5) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A biz to sí tott egyé ni vál lal ko zó az Szja tv. 16.  §
(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott vál lal ko zói ki vét,
 átalányadózó ese tén az áta lány adó alap ját ké pe zõ jö ve de -
lem, de ha von ta leg alább 125 000 fo rint, 2007. ja nu ár 1-jé -
tõl leg alább 131 000 fo rint mi ni mum já ru lék alap után fi ze -
ti meg a 19.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mér té kû
tár sa da lom biz to sí tá si já ru lé kot. Ha a vál lal ko zói ki vét nem 
éri el a mi ni mum já ru lék ala pot, az Art. 17/A.  §-ában meg -
ha tá ro zott be je len tés ese tén az egyé ni vál lal ko zó a vál lal -
ko zói ki vét, de leg alább a mi ni mál bér után fi ze ti meg a tár -
sa da lom biz to sí tá si já ru lé kot. Ha az áta lány adó zó egyé ni
vál lal ko zó áta lány adó alap ját ké pe zõ jö ve del me nem éri el
a mi ni mum já ru lék ala pot, az Art. 17/A.  §-ában meg ha tá ro -
zott be je len tés ese tén az áta lány adó alap ját ké pe zõ jö ve de -
lem, de leg alább a mi ni mál bér után fi ze ti meg a tár sa da -
lom biz to sí tá si já ru lé kot.

(2) A té te les áta lány adó zó ese té ben a tár sa da lom biz to sí -
tá si já ru lék alap ja a mi ni mál bér.

(3) Az egyé ni vál lal ko zó – ide ért ve a té te les áta lány adó -
zót is – a 19.  § (2)–(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott nyug -
díj já ru lé kot (tag dí jat) és egész ség biz to sí tá si já ru lé kot az
(1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott tár sa da lom biz to sí tá si
já ru lék alap figye lembe véte lével fi ze ti meg, a nyug díj já ru -
lé kot (tag dí jat) azon ban leg fel jebb a já ru lék fi ze té si fel sõ
ha tá rig.

(4) Az egyé ni vál lal ko zó az (1) be kez dés ben em lí tett já -
ru lék alap ala pul vé te lé vel nem kö te les tár sa da lom biz to sí -
tá si já ru lé kot, nyug díj já ru lé kot (tag dí jat) és egész ség biz -
to sí tá si já ru lé kot fi zet ni arra az idõ tar tam ra, amely alatt

a) táp pénz ben, bal ese ti táp pénz ben, ter hes sé gi-gyer -
mek ágyi se gély ben, gyer mek gon do zá si díj ban, gyer mek -
gon do zá si se gély ben, gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás ban,
ápo lá si díj ban ré sze sül – ki vé ve, ha a gyer mek gon do zá si
se gély, a gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás, az ápo lá si díj fo lyó -
sí tá sá nak tar ta ma alatt vál lal ko zói te vé keny sé gét sze mé -
lye sen foly tat ja –,

2006/86. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 6199



b) ka to nai szol gá la tot tel je sí tõ ön kén tes tar ta lé kos ka -
to na,

c) fog va tar tott,
d) ügy véd ként, sza ba dal mi ügy vi võ ként, köz jegy zõ -

ként ka ma rai tag sá gát szü ne tel te ti,
e) a 31.  § (4) be kez dé sé ben em lí tett egyé ni vál lal ko zó

ke re sõ kép te len.
(5) Amennyi ben a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö -

rül mé nyek a nap tá ri hó nap tel jes tar ta mán át nem áll nak
fenn, a já ru lék fi ze té si alsó ha tár ki szá mí tá sá nál egy-egy
nap tá ri nap ra a já ru lék alap har min cad ré szét kell ala pul
ven ni. A já ru lék fi ze té si fel sõ ha tárt csök ken te ni kell a
(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ tar ta mok nap tá ri nap jai 
és a já ru lék fi ze té si fel sõ ha tár nap tá ri napi össze gé nek
szor za tá val. Ezt a sza bályt kell al kal maz ni ak kor is, ha az
egyé ni vál lal ko zó biz to sí tá si jog vi szo nya hó nap köz ben
kez dõ dött vagy szûnt meg.”

145.  § A Tbj. 29/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó sza bá lyai sze rint
adó zó (a to váb bi ak ban: eva adó zó) biz to sí tott egyé ni vál -
lal ko zó a 19.  § (1)–(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott já ru -
lé ko kat (tag dí jat) ha von ta 125 000 fo rint, 2007. ja nu ár
1-jé tõl 131 000 fo rint mi ni mum já ru lék alap után fi ze ti
meg. Ha az Art. 17/A.  §-ában meg ha tá ro zott be je len té se
sze rint a jö ve del me nem éri el a mi ni mum já ru lék ala pot, az 
eva adó zó a já ru lé ko kat (tag dí jat) leg alább a mi ni mál bér
után fi ze ti meg.”

146.  § A Tbj. 30.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„30.  § (1) Az 5.  § (3) be kez dé sé ben em lí tett sze mély a
já ru lék ala pot ké pe zõ jö ve del me után tár sa da lom biz to sí tá -
si já ru lé kot, nyug díj já ru lé kot (tag dí jat) és egész ség biz to sí -
tá si já ru lé kot fi zet.

(2) A fog lal koz ta tó – aki hez fû zõ dõ jog vi szo nyá ra te -
kin tet tel a ter mé sze tes sze mély nek já ru lék ala pot ké pe zõ
jö ve del met jut tat nak – a ter mé sze tes sze méllyel tett egy be -
hang zó nyi lat ko za ta alap ján át vál lal hat ja az (1) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott já ru lé kok (tag díj) le vo ná sát, meg fi ze té -
sét és be val lá sát. A fi ze té si-, be val lá si kö te le zett ség át vál -
la lá sá nak to váb bi fel té te le a biz to sí tott nyi lat ko za ta ar ról,
hogy a kö te le zett ség tel je sí té sé hez szük sé ges va la mennyi
ada tot a fog lal koz ta tó ren del ke zé sé re bo csát ja. Az át vál -
lalt kö te le zett ség tel je sí té sé ért a fog lal koz ta tó és a biz to sí -
tott egye tem le ge sen fe lel nek.”

147.  § A Tbj. a 30.  § után a kö vet ke zõ al cím mel egé szül
ki, egy ide jû leg a 30/A.  § he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„A me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ já ru lék fi ze té se

30/A.  § (1) A me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ a mi ni mál bér -
nek meg fe le lõ összeg után fi ze ti meg a tár sa da lom biz to sí -
tá si já ru lé kot, az egész ség biz to sí tá si já ru lé kot és a nyug -
díj já ru lé kot (tag dí jat).

(2) Az (1) be kez dés tõl el té rõ en az a me zõ gaz da sá gi õs -
ter me lõ, aki nek e te vé keny sé gé bõl szár ma zó, a tárgy évet
meg elõ zõ év ben el ért be vé te le nem ha lad ja meg a hét mil -
lió fo rin tot, az õs ter me lõi te vé keny ség bõl szár ma zó be vé -
tel 20 szá za lé ka után 8,5 szá za lék nyug díj já ru lé kot is ma -
gá ban fog la ló nyug díj-biz to sí tá si já ru lé kot és a 19.  §
(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mér té kû ter mé szet be ni
egész ség biz to sí tá si já ru lé kot fi zet. A hét mil lió fo rin tos be -
vé te li összeg ha tár szá mí tá sá nál fi gyel men kí vül kell hagy -
ni a jog sza bály vagy nem zet kö zi szer zõ dés ren del ke zé se
alap ján fo lyó sí tott, egyéb ként be vé tel nek szá mí tó tá mo ga -
tást.

(3) A me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ a ma ga sabb össze gû
tár sa da lom biz to sí tá si el lá tá sok meg szer zé se ér de ké ben az
adó év re vo nat ko zó an nyi lat ko zat tal vál lal hat ja, hogy a
19.  § (1)–(3) be kez dés sze rin ti já ru lé ko kat (tag dí jat) az
(1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott já ru lék alap nál ma ga -
sabb összeg után fi ze ti meg. A nyi lat ko za tot feb ru ár 12-éig 
kell az ál la mi adó ha tó ság hoz be nyúj ta ni. A nyi lat ko zat az
Art. sze rin ti vég re hajt ha tó ok irat nak mi nõ sül.

(4) A me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ já ru lék fi ze té si kö te le -
zett sé gé re a 29.  § (4) be kez dé sé ben fog lal ta kat meg fele -
lõen al kal maz ni kell.”

148.  § A Tbj. 31.  §-a (1)–(6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg az ere de ti (6) be kez dés
szá mo zá sa (7) be kez dés re mó do sul és a § elõt ti al cím az
aláb bi ak sze rint vál to zik:

„Járulékfizetés több biztosítási kötelezettséggel járó
jogviszony egyidejû fennállása esetén

31.  § (1) Több biz to sí tá si kö te le zett ség gel járó jog vi -
szony egy ide jû fenn ál lá sa ese tén a já ru lék alap után mind -
egyik jog vi szony ban meg kell fi zet ni a tár sa da lom biz to sí -
tá si já ru lé kot, a nyug díj já ru lé kot (tag dí jat) és az egész ség -
biz to sí tá si já ru lé kot.

(2) A nyug díj já ru lé kot (tag dí jat) a biz to sí tott a biz to sí tá -
si kö te le zett ség gel járó jog vi szo nya i ban együt te sen leg fel -
jebb a já ru lék fi ze té si fel sõ ha tá rig fi ze ti meg. Ha a jog vi -
szony nem áll fenn a nap tá ri év tel jes tar ta mán át, a já ru lék -
fi ze té si fel sõ ha tárt a biz to sí tá si kö te le zett ség idõ tar ta má -
val ará nyo san kell ki szá mí ta ni. A nyug díj já ru lé kot (tag dí -
jat) a nap tá ri év fo lya mán mind ad dig meg kell fi zet ni,
amíg a biz to sí tott a fog lal koz ta tók elõtt nem nyi lat ko zik,
hogy a nyug díj já ru lé kot (tag dí jat) a já ru lék fi ze té si fel sõ
ha tá rig meg fi zet te. Nyug díj já ru lék-túl fi ze tés ese tén a fog -
lal koz ta tó a túl fi ze tés iga zo lá sát kö ve tõ 15 na pon be lül kö -
te les a já ru lé kot vissza fi zet ni a biz to sí tott nak.

(3) A biz to sí tott nem fi zet pénz be li egész ség biz to sí tá si
já ru lé kot a leg alább heti 36 órás mun ka vég zés sel járó, biz -
to sí tá si kö te le zett ség alap já ul szol gá ló jog vi szo nya mel lett 
egy ide jû leg fenn ál ló to váb bi jog vi szo nyá ban.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott já ru lék alap tól el -
té rõ en a tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék, az egész ség biz to sí -
tá si já ru lék és a nyug díj já ru lék (tag díj) alap ja a tény le ge -
sen el ért já ru lék ala pot ké pe zõ jö ve de lem – eva adó zó
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egyé ni vál lal ko zó ese té ben az Eva tv.-ben meg ha tá ro zott
adó alap 4 szá za lé ka –, ha a tár sas vál lal ko zó, az egyé ni
vál lal ko zó egy ide jû leg mun ka vi szony ban is áll és fog lal -
koz ta tá sa el éri a heti 36 órát, il le tõ leg kö zép- vagy fel sõ fo -
kú ok ta tá si in téz mény nap pa li ta go za tán foly tat ta nul má -
nyo kat. A heti 36 órás fog lal koz ta tás meg ál la pí tá sá nál az
egy ide jû leg fenn ál ló mun ka vi szo nyok ban elõ írt mun ka -
idõt össze kell szá mí ta ni.

(5) Amennyi ben a tár sas vál lal ko zó ként biz to sí tott több
gaz da sá gi tár sa ság sze mé lye sen köz re mû kö dõ tag ja, a
27.  § (1) be kez dé sé ben elõ írt leg ki sebb össze gû já ru lé kot
– éven te egy al ka lom mal tör té nõ vá lasz tá sa sze rint – egy -
szer kell figye lembe ven ni.

(6) An nak az egyé ni vál lal ko zó nak, aki egy ben tár sas
vál lal ko zó ként is biz to sí tott, egyé ni vál lal ko zói járulék -
fizetési kö te le zett sé ge a 29.  § (1) be kez dé se, il le tõ leg
29/A.  § (1) be kez dé se sze rint áll fenn. Ez eset ben a tár sas
vál lal ko zás nál fenn ál ló já ru lék fi ze té si kö te le zett ség alap ja 
a tény le ge sen el ért, já ru lék ala pot ké pe zõ jö ve de lem.”

149.  § (1) A Tbj. 34.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ
ren del ke zés sel egé szül ki:

„Ha a meg ál la po dást kötõ sze mély, ked vez mé nye zett
ja vá ra kö tött meg ál la po dás ese tén a ked vez mé nye zett a
meg ál la po dás idõ tar ta ma alatt biz to sí tá si kö te le zett ség gel
járó jog vi szony ban áll, a meg ál la po dás alap ján tör té nõ já -
ru lék fi ze té si kö te le zett ség szü ne tel.”

(2) A Tbj. 34.  §-ának (13) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(13) A nyug el lá tás ra jo go sí tó szol gá la ti idõ és nyug díj -
ala pot ké pe zõ jö ve de lem, il le tõ leg a szol gá la ti idõ, va la -
mint az egész ség ügyi szol gál ta tás szer zé se ér de ké ben kö -
tött meg ál la po dást a ked vez mé nye zett sze mély ja vá ra a já -
ru lék fi ze tés át vál la lá sá val más sze mély vagy szerv is meg -
köt he ti. Az elõ zõ ek ben em lí tett meg ál la po dá sok alap ján
fi ze ten dõ já ru lé ko kat ma gyar tör vényes pénz nem ben és a
meg ál la po dás meg kö té se utá ni mér ték vál to zá sok figye -
lembe véte lével kell meg ál la pí ta ni és meg fi zet ni.”

150.  § A Tbj. 35.  §-a utá ni cím és a 36.  § he lyé be a kö -
vet ke zõ al cím, il le tõ leg ren del ke zés lép:

„Biztosítási kötelezettséggel nem rendelkezõk
járulékfizetése

36.  § (1) A ki egé szí tõ te vé keny sé get foly ta tó tár sas vál -
lal ko zó után a tár sas vál lal ko zás a 19.  § (4) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott egész ség ügyi szol gál ta tá si já ru lé kot fi zet.
A já ru lék alap ja a tár sas vál lal ko zó nak a sze mé lyes köz re -
mû kö dé se alap ján ki fi ze tett (el szá molt) já ru lék ala pot ké -
pe zõ jö ve de lem.

(2) A ki egé szí tõ te vé keny sé get foly ta tó tár sas vál lal ko -
zó te vé keny sé gé nek meg szû né se után ki fi ze tett, a sze mé -
lyes köz re mû kö dé se alap ján járó já ru lék ala pot ké pe zõ jö -
ve de lem után a tár sas vál lal ko zás egész ség ügyi szol gál ta -
tá si já ru lé kot kö te les fi zet ni.”

151.  § A Tbj. 37.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„37.  § (1) A ki egé szí tõ te vé keny sé get foly ta tó egyé ni
vál lal ko zó a 19.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott egész -
ség ügyi szol gál ta tá si já ru lé kot fi zet. A já ru lék alap ja az
e te vé keny ség bõl szár ma zó vál lal ko zói ki vét, áta lány adó -
zó ese tén az áta lány adó alap ját ké pe zõ jö ve de lem.

(2) Az egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó zást vá lasz tó ki -
egé szí tõ te vé keny sé get foly ta tó egyé ni vál lal ko zó az
egész ség ügyi szol gál ta tá si já ru lé kot – az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott já ru lék alap tól el té rõ en – az Eva tv.-ben
meg ha tá ro zott adó alap 10 szá za lé ka után fi ze ti meg.

(3) A ki egé szí tõ te vé keny sé get foly ta tó egyé ni vál lal ko -
zó a 10.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ tar tam alatt
kö te les egész ség ügyi szol gál ta tá si já ru lék fi ze té sé re.”

152.  § A Tbj. 39.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az a bel föl di sze mély, aki biz to sí tott nak vagy biz -
to sí tott el tar tott hoz zá tar to zó já nak nem mi nõ sül és egész -
ség ügyi szol gál ta tás ra a 16.  § a)–p) és s)–t) pont ja, il le tõ -
leg 13.  § a) pont ja sze rint sem jo go sult, kö te les a mi ni mál -
bér ala pul vé te lé vel ha von ta a 19.  § (4) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott egész ség ügyi szol gál ta tá si já ru lé kot fi zet ni. Ha
a já ru lék fi ze té si kö te le zett ség nem áll fenn a nap tá ri hó nap 
tel jes tar ta ma alatt, egy nap tá ri nap ra a mi ni mál bér har -
min cad ré szét kell figye lembe ven ni.”

153.  § A Tbj. 41.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az APEH elekt ro ni kus úton hi va tal ból át ad ja az
Art. 31.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti be val lá si ada tok ból

a) az 1–7., 9–15. és 23–24. pont sze rin ti rész le te zett -
ség gel be val lott éves el len õr zött ada to kat – ide nem ért ve a 
fegy ve res erõk, a rend vé del mi szer vek, va la mint a pol gá ri
nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
ra vo nat ko zó ada to kat – a nyug díj jo go sult ság és a nyug díj
meg ál la pí tá sa cél já ból az ONYF ré szé re a tárgy évet kö ve -
tõ év áp ri lis 30.,

b) az 1–6., 8–10., 12–14., 16. és 23. pont sze rin ti ada to -
kat az egész ség biz to sí tá si el lá tá sok utó la gos el len õr zé se
cél já ból az OEP ré szé re a havi adó- és já ru lék be val lás be -
nyúj tá sá ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ har ma dik hó nap utol só,

c) az 1–5., 7., 9–12. és 15. pont sze rin ti ada to kat a ma -
gán-nyug díj pénz tá ri ta gok fo lyó szám lá já nak ve ze té sé hez
a ma gánnyug díj pénz tá rak ré szé re – pénz tá ran ként – a be -
val lás be nyúj tá sá ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ hó nap, a be val -
lás ki ja ví tá sa, ön el len õr zés sel tör té nõ he lyes bí té se ese tén
a ki ja ví tás, il le tõ leg az ön el len õr zés be nyúj tá sá nak idõ -
pont ját kö ve tõ hó nap utol só
nap já ig; az 5.  § (3) be kez dé se sze rint biz to sí tott, a ven dég -
lá tó üz let fel szol gá ló ja ál tal fi ze tett nyug díj-biz to sí tá si já -
ru lék, nyug díj já ru lék (tag díj) alap já ra, össze gé re vo nat ko -
zó ada to kat az ONYF, il le tõ leg a ma gánnyug díj pénz tár ré -
szé re, az 5.  § (3) be kez dé se sze rint biz to sí tott ál tal fi ze tett
pénz be li és ter mé szet be ni egész ség biz to sí tá si já ru lék alap -
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já ra, össze gé re vo nat ko zó ada to kat az OEP ré szé re a sze -
mé lyi jö ve de lem adó-be val lás be nyúj tá sá ra elõ írt ha tár idõt 
kö ve tõ har ma dik hó nap utol só nap já ig.”

154.  § A Tbj. 44.  §-ának (1) és (3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A 4.  § sze rin ti fog lal koz ta tó, az egyé ni vál lal ko zó,
az õs ter me lõ, va la mint az 56/A.  § sze rin ti mun ka vál la ló,
fog lal koz ta tott (a továb biak ban együtt: nyil ván tar tás ra kö -
te le zett) kö te le sek a jog sza bály ban meg ha tá ro zott nyil -
ván tar tás ve ze té sé re és az Art. 31.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott ada tok ról a be val lá suk ban adat szol gál -
ta tás tel je sí té sé re.”

„(3) A fog lal koz ta tó a biz to sí tá si jog vi szonnyal kap cso -
la tos be je len té si kö te le zett sé gét az Art. 16.  §-ában fog lal -
tak nak meg fele lõen az ál la mi adó ha tó ság nak tel je sí ti.”

155.  § A Tbj. 49.  §-a utá ni al cím, va la mint az 50.  § he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A járulék és a tagdíj megállapítása, bevallása,
megfizetése

50.  § (1) A fog lal koz ta tó a biz to sí tott nak a tárgy hó nap -
ban ki fi ze tett (jut ta tott, el szá molt), já ru lék ala pot ké pe zõ
jö ve de lem alap ján kö te les a tár sa da lom biz to sí tá si já ru lé -
kot, az egész ség biz to sí tá si já ru lé kot, a nyug díj já ru lé kot
(tag dí jat) meg ál la pí ta ni és a biz to sí tot tat ter he lõ já ru lé kot
le von ni. A meg ál la pí tott tárgy ha vi já ru lé kot (tag dí jat) az
Art. 31.  §-ának (2) be kez dé sé ben és 2. szá mú mel lék le té -
ben meg ha tá ro zot tak sze rint kell a tárgy hó na pot kö ve tõ
hó nap 12-éig be val la ni, il le tõ leg meg fi zet ni az ál la mi adó -
ha tó ság nak.

(2) Az egyé ni vál lal ko zó a tár sa da lom biz to sí tá si já ru lé -
kot, az egész ség biz to sí tá si já ru lé kot és a nyug díj já ru lé kot
(tag dí jat) az Art. 31.  §-ának (2) be kez dé sé ben és 2. szá mú
mel lék le té ben meg ha tá ro zot tak sze rint a tárgy hó na pot kö -
ve tõ hó nap 12-éig vall ja be, il le tõ leg fi ze ti meg az ál la mi
adó ha tó ság nak. Az eva adó zó egyé ni vál lal ko zó a já ru lé -
kot (tag dí jat) az Eva tv.-ben meg ha tá ro zot tak sze rint fi ze ti
meg és vall ja be.

(3) Az 5.  § (3) be kez dé sé ben em lí tett sze mély a já ru lék -
ala pot ké pe zõ jö ve del me után fi ze ten dõ tár sa da lom biz to -
sí tá si já ru lé kot, egész ség biz to sí tá si já ru lé kot és nyug díj já -
ru lé kot (tag dí jat) a sze mé lyi jö ve de lem adó ról be nyúj tott
be val lá sá ban vall ja be, és a jö ve de lem ki fi ze té sét, jut ta tá -
sát kö ve tõ hó nap 12-éig fi ze ti meg az ál la mi adó ha tó ság -
nak, ki vé ve, ha a já ru lék (tag díj) meg fi ze té sét és be val lá sát 
a fog lal koz ta tó a 30.  § (2) be kez dé se sze rint át vál lal ta.

(4) A me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ a tár sa da lom biz to sí tá si
já ru lé kot, az egész ség biz to sí tá si já ru lé kot és a nyug díj já ru lé -
kot (tag dí jat) az Art. 31.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti adat -
tar ta lom mal elekt ro ni kus úton ne gyed éven te, a ne gyed évet
kö ve tõ hó nap 12-éig vall ja be és a be val lás be nyúj tá sá ra elõ -
írt ha tár idõ ig fi ze ti meg az ál la mi adó ha tó ság nak.

(5) A fog lal koz ta tó a biz to sí tot tat ter he lõ já ru lé kot (tag -
dí jat) ak kor is kö te les meg fi zet ni, ha a já ru lék kö te le zett ség 

a nem pénz be li jö ve del met ter he li, il le tõ leg ha arra a tárgy -
hó nap ban jut ta tott pénz be li ki fi ze tés nem nyújt fe de ze tet.

(6) A fog lal koz ta tó írás ban tá jé koz tat ja a biz to sí tot tat a
tárgy ha vi jö ve de lem ki fi ze té sé vel egy ide jû leg az ál ta la
meg fi ze tett tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék ról, a biz to sí tott
jö ve del mé bõl le vont egész ség biz to sí tá si já ru lék ról és
nyug díj já ru lék ról (tag díj ról), il le tõ leg a ré szé re túl vo nás
 miatt vissza fi ze tett (át utalt) já ru lé kok ról, a tár sas vál lal ko -
zás a ki egé szí tõ te vé keny sé get foly ta tó tár sas vál lal ko zót
az egész ség ügyi szol gál ta tá si já ru lék ról.

(7) A ma gán-nyug díj pénz tá ri tag díj fi ze té si kö te le zett -
sé get, a ké se del mi- és az ön el len õr zé si pót lé kot az APEH
ne vén, a Ma gyar Ál lam kincs tár ál tal ve ze tett, ma gánnyug -
díj pénz tá ran ként meg nyi tott tag díj be sze dé si-, il le tõ leg ké -
se del mi (ön el len õr zé si) pót lék szám lák ra kell tel je sí te ni. A 
Ma gyar Ál lam kincs tár a tag dí jat, a ké se del mi- és az ön el -
len õr zé si pót lé kot ha la dék ta la nul át utal ja a ma gánnyug díj -
pénz tár nak.

(8) Az ál la mi adó ha tó ság a já ru lék kö te le zett ség tel je sí -
té se ér de ké ben az Art. 17/A.  §-ában meg ha tá ro zott be je -
len tés va ló ság tar tal mát – kü lö nö sen a vál lal ko zás ból szár -
ma zó jö ve del mek re fi gye lem mel – vizs gál ja.”

156.  § A Tbj. 51.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ma gánnyug díj pénz tár egyez te tést kez de mé nyez
az ál la mi adó ha tó ság gal, ha a be val lás és a be fi ze tés ada tai
kö zött el té rést ál la pít meg, tag díj be val lá sá ra, be fi ze té sé re
nem ke rült sor. Az egyez te tés le foly ta tá sá hoz szük sé ges
ada to kat a pénz tár – az adat át adás mód já ról kö tött meg ál -
la po dás nak meg fele lõen – át ad ja az ál la mi adó ha tó ság -
nak.”

XI. Fejezet

Az egészségügyi hozzájárulásról  szóló
1998. évi LXVI. tör vény módosítása

157.  § Az egész ség ügyi hoz zá já ru lás ról  szóló 1998. évi
LXVI. tör vény (a továb biak ban: Eho.) 3.  §-ának (3) és
(5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A ma gán sze mély az adó év ben meg szer zett, az
Szja tv. sze rint kü lön adó zó, be val lá si kö te le zett ség alá
tar to zó

a) vál lal ko zás ból ki vont jö ve de lem [Szja tv. 68.  §],
b) ér ték pa pír-köl csön zés bõl szár ma zó jö ve de lem

[Szja tv. 65/A.  §],
c) 25, il le tõ leg 35 szá za lé kos adó ter het vi se lõ osz ta lék

[Szja tv. 66.  §], vál lal ko zói osz ta lék alap [Szja tv. 49/C.  §],
d) ár fo lyam nye re ség bõl szár ma zó jö ve de lem [Szja tv.

67.  §],
e) in gat lan bér be adá sá ból [Szja tv. 74.  §] szár ma zó

egy mil lió fo rin tot meg ha la dó jö ve de lem ese tén a tel jes
összeg
után 14 szá za lé kos mér té kû egész ség ügyi hoz zá já ru lást fi -
zet mind ad dig, amíg a biz to sí tá si jog vi szo nyá ban a Tbj.
19.  § (1) be kez dé se, 36–37.  §-a és 39.  § (2) be kez dé se
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alap ján meg fi ze tett egész ség biz to sí tá si já ru lék, egész ség -
ügyi szol gál ta tá si já ru lék (a továb biak ban együtt: egész -
ség biz to sí tá si já ru lék), va la mint az a)–e) pont ban meg ha -
tá ro zott jö ve del mek után meg fi ze tett szá za lé kos mér té kû
egész ség ügyi hoz zá já ru lás együt tes össze ge a tárgy év ben
el nem éri a négy száz öt ven ezer fo rin tot (a továb biak ban:
hoz zá já ru lás-fi ze té si fel sõ ha tár).”

„(5) Men tes a szá za lé kos mér té kû egész ség ügyi hoz zá -
já ru lás fi ze té se alól az a jö ve de lem, ter mé szet be ni jut ta tás,
adó kö te les bé ren kí vü li jut ta tás, amely után a fenn ál ló biz -
to sí tá si jog vi szony ra te kin tet tel já ru lék fi ze té si kö te le zett -
ség – ide ért ve az egész ség ügyi szol gál ta tá si já ru lé kot is –
ke let ke zik, va la mint az a jö ve de lem, amely után az adót
nem kell meg ál la pí ta ni és/vagy meg fi zet ni. Men tes to váb -
bá az in gat lan bér be adá sá ból szár ma zó jö ve de lem, ha a la -
kás bér le ti jog vi szony tár gyát ké pe zõ la kás a bér be adó ál -
lan dó la kó he lye, ki vé ve, ha a bér be adó a la kást sa ját vál -
lal ko zá sa vagy vele együtt élõ kö ze li hoz zá tar to zó ja (élet -
tár sa) vál lal ko zá sa ré szé re adja bér be.”

158.  § (1) Az Eho. 11.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel
egé szül ki, egy ide jû leg az ere de ti (3)–(4) be kez dés szá mo -
zá sa (4)–(5) be kez dés re vál to zik:

„(3) A ma gán sze mély leg ké sõbb a ki fi ze tés idõ pont já ig
nyi lat ko zik a ki fi ze tõ nek ar ról, hogy a több ki fi ze tõ tõl
és/vagy ma gán sze mély tõl szár ma zó in gat lan bér be adás ból 
ke let ke zõ jö ve del me a nap tá ri év ben meg ha lad ja az egy -
mil lió fo rin tot.”

(2) Az Eho. 11.  § (8) be kez dé sé nek utol só mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az elõ zõ ek tõl el té rõ en az egyé ni vál lal ko zó a szá za lé -
kos mér té kû egész ség ügyi hoz zá já ru lást ha von ta ál la pít ja
meg, fi ze ti meg és az Art. 31.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zot tak sze rint vall ja be, a ki egé szí tõ te vé keny sé get foly -
ta tó egyé ni vál lal ko zó a sze mé lyi jö ve de lem adó ról be -
nyúj tott be val lá sá ban vall ja be és a tárgy évet kö ve tõ év ja -
nu ár 12-éig fi ze ti meg. Az egyé ni vál lal ko zó a vál lal ko zói
osz ta lék alap után fi ze ten dõ egész ség ügyi hoz zá já ru lást
éven te egy szer ál la pít ja meg, a tárgy évet kö ve tõ év feb ru ár 
15-éig fi ze ti meg és az éves be val lá sá ban vall ja be.”

XII. Fejezet

A foglalkoztatás elõsegítésérõl
és a munkanélküliek ellátásáról  szóló

1991. évi IV. tör vény módosítása

159.  § A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü -
li ek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény (a továb biak -
ban: Flt.) 41.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„41.  § A mun ka vál la ló já ru lék ként a mun ka vi szo nya(i)
alap ján a mun ka adó tól ka pott brut tó mun ka bér, il let mény
(ke re set) 1,5 szá za lé kát kö te les fi zet ni. Ez a ren del ke zés
nem vo nat ko zik arra, aki öreg sé gi, rok kant sá gi vagy bal -
ese ti rok kant sá gi nyug díj ban ré sze sül, il le tõ leg arra jo go -
sult tá vált.”

160.  § Az Flt. 42.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ ren -
del ke zés sel egé szül ki:

„A kincs tá ri kör be, il le tõ leg a he lyi ön kor mány za tok
net tó fi nan szí ro zá sa ha tá lya alá tar to zó il let mény-szám fej -
té si fel ada to kat el lá tó mun kál ta tó a meg ál la pí tott mun ka -
adói és mun ka vál la lói já ru lék meg fi ze té sét és be val lá sát az 
ál lam ház tar tás ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze -
rint tel je sí ti.”

XIII. Fejezet

A társadalombiztosítási nyugellátásról  szóló
1997. évi LXXXI. tör vény módosítása

161.  § A tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló
1997. évi LXXXI. tör vény (a továb biak ban: Tny.) 5.  §-a
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5.  § (1) E tör vény ha tá lya ki ter jed:
a) a Tbj. sza bá lyai alap ján biz to sí tott nak mi nõ sü lõ sze -

mé lyek re és a fog lal koz ta tók ra, to váb bá
b) az e tör vény ben meg ha tá ro zott sa ját jogú és hoz zá -

tar to zói nyug el lá tás ban ré sze sü lõ sze mé lyek re, va la mint
c) az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság ra és

te rü le ti igaz ga tá si szer ve i re,
d) a MÁV ZRt. Nyug díj Igaz ga tó ság ra és a Gyõr-Sop -

ron-Eben fur ti Vas út ZRt.-re (a továb biak ban: GYSEV).
(2) Az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság te rü -

le ti igaz ga tá si szer vei
a) a re gi o ná lis nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó sá gok:
aa) a Fõ vá ros és Pest me gye te rü le tén a Kö zép-ma -

gyar or szá gi Re gi o ná lis Nyug díj biz to sí tá si Igaz ga tó ság;
ab) Bor sod-Aba új-Zemp lén, He ves, Nóg rád me gye te -

rü le tén az Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Nyug díj biz to -
sí tá si Igaz ga tó ság;

ac) Haj dú-Bi har, Jász-Nagy kun-Szol nok, Sza bolcs-
Szat már-Be reg me gye te rü le tén az Észak-al föl di Re gi o ná -
lis Nyug díj biz to sí tá si Igaz ga tó ság;

ad) Bács-Kis kun, Bé kés, Csong rád me gye te rü le tén a
Dél-al föl di Re gi o ná lis Nyug díj biz to sí tá si Igaz ga tó ság;

ae) Gyõr-Mo son-Sop ron, Vas, Zala me gye te rü le tén a
Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Nyug díj biz to sí tá si Igaz ga tó -
ság;

af) Fej ér, Ko má rom-Esz ter gom, Veszp rém me gye te rü -
le tén a Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis Nyug díj biz to sí tá si
Igaz ga tó ság;

ag) Ba ra nya, So mogy, Tol na me gye te rü le tén a
Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Nyug díj biz to sí tá si Igaz ga tó ság
(a továb biak ban együtt: te rü le ti nyug díj biz to sí tá si igaz ga -
tá si szer vek);

b) a Nyug díj fo lyó sító Igaz ga tó ság.”

162.  § A Tny. 22.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
i) pont tal egé szül ki:

[Ke re set ként, jö ve de lem ként kell figye lembe ven ni:]
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„i) a Tbj. 30/A.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott me -
zõ gaz da sá gi õs ter me lõ ese té ben az éves be vé te lé nek 6 szá -
za lé kát.”

163.  § A Tny. 64.  §-ának (5)–(6) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A nyug el lá tás irán ti igényt az igény lõ la kó he lye
sze rin ti ille té kes te rü le ti nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si
szerv nél, il let ve – ha az el hunyt jog szer zõ ko ráb ban nyug -
el lá tás ban ré sze sült – a Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság nál
kell ér vé nye sí te ni.

(6) A te rü le ti nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó sá gok ille té -
kessége az 5.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti ré gi ó -
hoz tar to zó me gye, il let ve a fõ vá ros köz igaz ga tá si te rü le -
té re ter jed ki. A Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Nyug -
díj biz to sí tá si Igaz ga tó ság a ha tás kö ré be utalt nem zet kö zi
ügyek ben, to váb bá a Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság az or -
szág egész te rü le té re ki ter je dõ ille té kességgel jár el.”

164.  § A Tny. 83.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) A sa ját jogú nyug el lá tás fo lyó sí tá sát a Tbj. 5.  §
(1) be kez dé se sze rin ti biz to sí tá si jog vi szony ban álló jo go -
sult ké rel mé re mind ad dig szü ne tel tet ni kell, amíg an nak
új bó li fo lyó sí tá sát nem kéri. A nyug el lá tás szü ne tel te té sé -
nek idõ tar ta ma alatt az érin tett a tár sa da lom biz to sí tá si jo -
gok és kö te le zett sé gek szem pont já ból nyug dí jas nak mi nõ -
sül. Az új bó li fo lyó sí tás so rán a jo go sul tat a nyug el lá tás
szü ne tel te tést meg elõ zõ össze gé nek az idõ köz ben vég re -
haj tott, éven kén ti eme lé sek kel nö velt össze ge il le ti meg.”

165.  § A Tny. 96.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A 96.  § (2) be kez dé se alap ján nyil ván tar tás ba vett ada -
tok ból]

„b) az ál la mi adó ha tó ság, az ön kor mány za ti adó ha tó ság
az adó kö te le zett ség el len õr zé se és az adó-vég re haj tá si el -
já rás le foly ta tá sa ér de ké ben, a tá mo ga tás meg ál la pí tá sa és
el len õr zé se ér de ké ben az a)–d) pont jai, az e) pont ból a
rok kant ság fo ká ra vo nat ko zó, va la mint az f) pont,”

166.  § (1) A Tny. 97.  §-a (2) be kez dé sé nek he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A fog lal koz ta tó, a fog lal koz ta tó nak nem mi nõ sü lõ
egyé ni vál lal ko zó, a Tbj. 56/A.  §-ában meg ha tá ro zott Ma -
gyar or szá gon be nem jegy zett fog lal koz ta tó kép vi se lõ je
vagy a fog lal koz ta tó kép vi se le té ben el já ró fog lal koz ta tott,
a Tbj. 5.  § (3) be kez dé se sze rin ti biz to sí tott, a Tbj. 26.  §
(7) be kez dé se sze rin ti fel szol gá ló (a továb biak ban együtt:
nyil ván tar tás ra kö te le zett) a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si
szerv ré szé re kö te les éven kén ti rend sze res ség gel, a tárgy -
évet kö ve tõ év áp ri lis 30-ig – utol só al ka lom mal a 2007-re
vo nat ko zó an 2008. áp ri lis 30-ig – kö zöl ni a nyug díj jo go -
sult ság hoz, il le tõ leg a nyug díj-meg ál la pí tás hoz szük sé ges
Tbj. 46.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ada to kat.”

(2) A Tny. 97.  §-a (3) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A nyil ván tar tás ra kö te le zett a (2) be kez dés sze rin ti
adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gét:

a) a nyug dí ja zás évé re és a tárgy év áp ri lis 30. nap ja
elõtt a nyug dí ja zás évét meg elõ zõ évre vo nat ko zó an so ron
kí vül,

b) a 2008. ja nu ár 1. nap ját meg elõ zõ idõ tar tam ra vo nat -
ko zó vissza me nõ le ges és az Art. sze rin ti el évü lé si idõn túli 
idõ szak ra vo nat ko zó adat szol gál ta tást köz vet le nül
a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv felé kö te les telje -
síteni.

Amennyi ben a nyug díj biz to sí tá si adat szol gál ta tás
vissza me nõ le ges idõ szak ra tör té nik, az adat szol gál ta tás -
kor vagy a hely szí ni el len õr zés so rán az el len õr zés sel meg -
bí zott sze mély nek az adat szol gál ta tó kö te les be mu tat ni az
adat szol gál ta tást alá tá masz tó egy ko ri köny ve lé si, mun ka -
ügyi és egyéb bi zony la to kat, do ku men tu mo kat. A nyug -
díj biz to sí tá si adat szol gál ta tás ak kor vissza me nõ le ges, ha
azt az adat szol gál ta tás ra kö te le zett az elõ írt ha tár idõ ig nem 
tel je sí tet te.”

(3) A Tny. 97.  §-a (7) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(7) A Ma gyar Ál lam kincs tár Te rü le ti Igaz ga tó sá ga, il -
let ve a köz pon to sí tott il let mény-szám fej té si szer vek, a me -
gyei egész ség biz to sí tá si pénz tá rak a biz to sí tás meg szû né -
sét köve tõen fo lyó sí tott el lá tá sok kal kap cso la tos ada tok ról 
ha von ként az adó ha tó ság, a tárgy évet kö ve tõ év áp ri lis
30-áig a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv ré szé re kö te le -
sek adat szol gál ta tást tel je sí te ni.”

(4) A Tny. 97.  §-a (8) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(8) A Ma gyar Ál lam kincs tár Te rü le ti Igaz ga tó sá ga az
ápo lá si díj ban, az ál ta la fo lyó sí tott gyer mek gon do zá si se -
gély ben, gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás ban ré sze sü lõ sze -
mély rõl ha von ként az adó ha tó ság, a tárgy évet kö ve tõ év
áp ri lis 30-áig a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv ré szé re
adat szol gál ta tást tel je sít.”

167.  § A Tny. 101.  § (1) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Kor mány fel ha tal ma zást kap arra, hogy]
„g) a Tny. 83.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak rész le tes el -

já rá si sza bá lya it,”
[ren de let ben ha tá roz za meg.]

XIV. Fejezet

A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról  szóló
1991. évi XLIX. tör vény módosítása

168.  § A csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról  szóló 
1991. évi XLIX. tör vény 53. §-a (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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„(2) A fel szá mo ló a nyug díj biz to sí tá si adat szol gál ta tás
el lá tá sá val össze füg gés ben a kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott mó don adat szol gál ta tást kö te les tel je sí te ni a biz to -
sí tot tak nyug díj biz to sí tá si ada ta i ról (ide ért ve az eset leg el -
ma radt, vissza me nõ le ges adat szol gál ta tást is) az ille té kes
nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv ré szé re. A nyug díj biz -
to sí tá si igaz ga tá si szerv ál tal – az adat szol gál ta tá si kö te le -
zett ség tel je sí té sé rõl – ki adott iga zo lást a fel szá mo ló kö te -
les meg kül de ni a bí ró ság nak.”

NYOLCADIK RÉSZ

AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ
PÉNZTÁRAKAT

ÉS A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAKAT ÉRINTÕ
MÓDOSÍTÁSOK

XV. Fejezet

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról  szóló
1993. évi XCVI. tör vény módosítása

169.  § (1) Az Ön kén tes Köl csö nös Biz to sí tó Pénz tá rak -
ról  szóló 1993. évi XCVI. tör vény (a továb biak ban: Öpt.)
2.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ e)–h) pont tal egé szül
ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„e) ki he lye zés: a pénz tár fel adat kö ré be tar to zó te vé -

keny sé gé nek e te vé keny ség el lá tá sá val üz let sze rû en fog -
lal ko zó szer ve zet (szol gál ta tó) ál tal, szer zõ dés alap ján tör -
té nõ meg va ló sí tá sa,

f) ki szer ve zés: te vé keny ség olyan ki he lye zé se, mely -
nek so rán adat ke ze lés vagy adat fel dol go zás is meg va ló sul,

g) adat ke ze lés: a sze mé lyes adat, il let ve pénz tár tit kot
ké pe zõ adat te kin te té ben vég zett, a sze mé lyes ada tok vé -
del mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról  szóló
tör vény ben meg ha tá ro zott adat ke ze lé si te vé keny ség,

h) adat fel dol go zás: a sze mé lyes adat, il let ve pénz tár tit -
kot ké pe zõ adat te kin te té ben vég zett, a sze mé lyes ada tok
vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról  szóló
tör vény ben meg ha tá ro zott adat fel dol go zá si te vé keny ség.”

(2) Az Öpt. 2.  §-ának (6)–(7) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) E tör vény al kal ma zá sá ban az egész ség pénzt ár nál
a) egyé ni egész ség szám la: az egész ség pénzt ár ál tal ve -

ze tett egyé ni szám la;
b) szol gál ta tás-szer ve zés: egész ség pénzt ári szol gál ta tó 

ál tal nyúj tott szol gál ta tá sok el ér he tõ sé gé nek biz to sí tá sa a
pénz tár ta gok ré szé re;

c) ki egé szí tõ egész ség biz to sí tá si szol gál ta tá sok:
ca) a tár sa da lom biz to sí tá si el lá tás ke re té ben igény be

ve he tõ egész ség ügyi szol gál ta tá sok ki egé szí té se, vagy he -
lyet te sí té se;

cb) az ott ho ni gon do zás;
cd) a gyógy te rá pi ás ke ze lé sek;

cd) a gyógy te rá pi ás in té zet egész ség ügyi szol gál ta tá sa;
ce) a köz für dõ ál tal nyúj tott gyógy ke ze lés;
cf) a vak sze mély ré szé re vá sá rolt spe ci á lis köny vek

árá nak tá mo ga tá sa;
cg) a meg vál to zott egész sé gi ál la po tú sze mé lyek élet -

vi te lét meg könnyí tõ spe ci á lis esz kö zök árá nak, va la mint
la kó kör nye ze tük szük ség le te ik hez iga zo dó át ala kí tá sa
költ sé ge i nek tá mo ga tá sa;

ch) a vak ve ze tõ ku tyá val össze füg gés ben fel me rült
költ sé gek tá mo ga tá sa;

ci) a szen ve dély be teg ség rõl való le szok ta tás ra irá nyu ló 
ke ze lé sek;

cj) az egész ség pénzt ár egész ség ügyi célú ön se gé lye zõ
fel ada tá nak el lá tá sa kö ré ben nyúj tott

– gyógy szer és gyó gyá sza ti se géd esz köz árá nak a ki -
egé szí tõ ön se gé lye zõ szol gál ta tá si kör be tar to zó tá mo ga -
tá sa;

– ki e sõ jö ve de lem tel jes vagy rész be ni pót lá sa be teg -
ség  miatt ke re sõ kép te len ség ese tén;

– hát ra ma ra dot tak se gé lye zé se ha lál ese tén;
d) élet mód ja ví tó egész ség pénzt ári szol gál ta tá sok:
da) a ter mé szet gyó gyá sza ti szol gál ta tá sok;
db) a rek re á ci ós üdü lés, gyógy üdü lés, va la mint egész -

ség ügyi üdü lés;
dc) a sport te vé keny ség hez kap cso ló dó ki adá sok tá mo -

ga tá sa;
dd) a sport esz kö zök vá sár lá sá nak tá mo ga tá sa;
de) az élet mód ja ví tá sát elõ se gí tõ kú rák;
df) a gyógy szer és gyó gyá sza ti se géd esz köz árá nak az

élet mód ja ví tó ön se gé lye zõ szol gál ta tá si kör be tar to zó tá -
mo ga tá sa.

(7) E tör vény al kal ma zá sá ban ön se gé lye zõ pénz tár nál:
a) szo ci á lis koc ká zat: gyer mek szü le té sé vel, egész sé gi

ál la pot tal kap cso la tos pénz ügyi hely zet tel, mun ka nél kü li -
ség gel, ha lá lo zás sal és a Bit.-ben meg ha tá ro zott tûz- és
ele mi ká rok kal kap cso la tos koc ká za tok;

b) idõ sza ki já ra dék: a pénz tár tag ré szé re nyúj tott rend -
sze res pénz be li szol gál ta tás, amely az alap sza bály ban
meg ha tá ro zott ese tek ben és fel té te lek sze rint ha tá ro zott
idõ tar ta mig, il let ve leg fel jebb a ki vál tó ese mény meg szû -
né sé ig tart;

c) ki egé szí tõ ön se gé lye zõ szol gál ta tá sok:
ca) a gyer mek szü le té sé hez kap cso ló dó el lá tá sok;
cb) a mun ka nél kü li sé gi el lá tá sok;
cc) a tûz- és ele mi ká rok hoz kap cso ló dó se gé lyek;
cd) a be teg ség hez, egész sé gi ál la pot hoz kap cso ló dó se -

gé lyek;
ce) a (6) be kez dés cf)–ch) pont já ban meg ha tá ro zott tá -

mo ga tá sok;
cf) a gyógy szer és gyó gyá sza ti se géd esz köz árá nak tá -

mo ga tá sa
– a gyógy szer nek nem mi nõ sü lõ gyógy ha tá sú ter mé -

kek;
– a gyógy te ák; va la mint a
– a fog- és száj ápo lók

árá nak tá mo ga tá sa ki vé te lé vel;
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cg) hát ra ma ra dot tak se gé lye zé se ha lál ese tén;
d) élet mód ja ví tó ön se gé lye zõ pénz tá ri szol gál ta tá sok:

a gyógy szer nek nem mi nõ sü lõ gyógy ha tá sú ter mé kek, a
gyógy te ák, va la mint a fog- és száj ápo lók árá nak támoga -
tása.”

170.  § Az Öpt. 10.  §-ának (1) be kez dé se b) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A pénz tár az ál ta la gyûj tött és ke zelt be fi ze té sek bõl az
alap sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint az aláb bi
szol gál ta tá so kat nyújt hat ja:]

„b) szo ci á lis koc ká zat be kö vet kez te ese tén, jog sza bály
ál tal elõ írt szo ci á lis kö te le zett sé gek alap ján biz to sí tott ki -
egé szí tõ el lá tás, gyógy szer és gyó gyá sza ti se géd esz köz
árá nak tá mo ga tá sa (ön se gé lye zõ pénz tár);”

171.  § Az Öpt. 11/A.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
szö veg résszel egé szül ki:

„A tag szer ve zõ al vál lal ko zót igény be ve het, azon ban az 
al vál lal ko zó já ért úgy fe lel, mint ha a te vé keny sé get sa ját
maga vé gez te vol na. A tag szer ve zõ ál tal igény be vett al -
vál lal ko zó ra a tag szer ve zõ re vo nat ko zó sza bá lyo kat kell
al kal maz ni, az zal, hogy az al vál lal ko zó to váb bi al vál lal ko -
zót nem ve het igény be.”

172.  § Az Öpt. 12.  § (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, egy ide jû leg a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel 
egé szül ki:

„(9) A (8) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en a mun kál -
ta tó szü ne tel tet he ti a mun kál ta tói hoz zá já ru lás fi ze té sét
azon idõ sza kok ra, ami kor a tag mun ka vi szo nya szü ne tel,
il let ve mun ka bér a ré szé re nem jár. En nek fel té te le it a
mun kál ta tó nak va la mennyi pénz tár tag mun ka vál la ló já ra
néz ve azo nos mó don kell meg ha tá roz nia.

(10) Nem kell al kal maz ni a (2)–(4) be kez dés ren del ke -
zé se it ab ban az eset ben, ha a Mun ka Tör vény köny vé rõl
 szóló 1992. évi XXII. tör vény 193/H.  § (10) be kez dés ren -
del ke zé sei alap ján a mun kál ta tói hoz zá já ru lás fi ze té sé re a
köl csön be adó a köl csön ve võ nél fenn ál ló fel té te lek sze rint
kö te le zett.”

173.  § (1) Az Öpt. 15.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ 
e) pont tal egé szül ki:

[A pénz tár tag tag sá gi vi szo nya meg szû nik]
„e) ki zá rás sal.”

(2) Az Öpt. 15.  § (3)–(4) be kez dé sei he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (4) be kez -
dés szá mo zá sa (5) be kez dés re mó do sul:

„(3) A pénz tár a ta got az alap sza bály ilyen ér tel mû ren -
del ke zé se ese tén ak kor zár hat ja ki, ha a tag a pénz tár alap -
sza bá lyá ban meg ha tá ro zott tag sá gi fel té tel nek már nem
tesz ele get és a pénz tár írás be li fel szó lí tá sá ra nem kez de -
mé nyez te az át lé pé sét má sik pénz tár ba.

(4) A pénz tár tag csak azo nos tí pu sú pénz tár ba lép het át,
az aláb bi ki vé te lek kel:

a) a 47.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt ese tet;

b) ön se gé lye zõ pénz tár tag ja a 2.  § (5) be kez dé sé nek
a) pont já ban meg ha tá ro zott nyug díj kor ha tár be töl té se kor
nyug díj pénz tár ba át lép het.”

174.  § (1) Az Öpt. 27.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az el len õr zõ bi zott ság fel ada ta, hogy a jog sza bá lyi
elõ írások, a pénz tár pénz ügyi ter ve, az alap sza bá lyá ban és
sza bály za ta i ban fog lal tak meg va ló su lá sa ér de ké ben rend -
sze re sen vizs gál ja és el len õriz ze a pénz tár gaz dál ko dá sát,
szám vi te lét, ügy vi te lét, a pénz tár fi ze tõ ké pes sé gé nek, be -
vé te le i nek és ki adá sa i nak, esz kö ze i nek és kö te le zett ség -
vál la lá sa i nak össz hang ját, a pénz tár mû kö dé sét.”

(2) Az Öpt. 27.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül
ki:

„(5) Az el len õr zõ bi zott ság a (2) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott fel ada tok el lá tá sá ra éven te el len õr zé si ter vet ké szít
és gon dos ko dik an nak vég re haj tá sá ról.”

175.  § Az Öpt. 36.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A pénz tá rak gaz dál ko dá suk nyil ván tar tá sát e te vé -
keny ség gel üz let sze rû en fog lal ko zó szer ve zet hez (szol -
gál ta tó hoz) ki szer vez he tik.”

176.  § Az Öpt. 38.  §-a a kö vet ke zõ (1)–(2) be kez dé sek -
kel egé szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (1)–(2) be kez -
dé sek szá mo zá sa (3)–(4) bekezdésre mó do sul:

„(1) A pénz tár be fek te té si üz let me ne tét sa ját maga vé -
gez he ti vagy ki he lyez he ti.

(2) A be fek te té si üz let me net ki he lye zé se ese tén pénz tá ri 
va gyon ke ze lõ csak olyan be fek te té si vál lal ko zás, pénz -
ügyi in téz mény, biz to sí tó rész vény tár sa ság vagy be fek te -
té si a lap-ke ze lõ le het, amely

a) te vé keny sé gét a Fel ügye let en ge dé lye alap ján vég zi, 
vagy

b) az Eu ró pai Unió más tag ál la má ban ren del ke zik
szék hellyel, ren del ke zik nyug díj ala pok ke ze lé sé re en ge -
déllyel és te vé keny sé gét az egyéb jog sza bály ban fog lal -
tak nak meg fele lõen ha tá ron át nyú ló szol gál ta tás ke re té ben 
vagy ma gyar or szá gi fi ók te le pe út ján foly tat ja.”

177.  § Az Öpt. 40.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A pénz tár a pénz tá ri be szá mo ló ré szét ké pe zõ mér -
le get, ered mény ki mu ta tást a tárgy évet kö ve tõ év jú ni us
30-áig a be szá mo ló könyv vizs gá lói zá ra dé ká val együtt a
Pénz ügyi Köz löny ben kö te les köz zé ten ni.”

178.  § Az Öpt. 40/D.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A pénz tár a te vé keny sé gé hez kap cso ló dó, il let ve
jog sza bály ál tal vé gez ni ren delt olyan te vé keny sé gét,
amely nek so rán adat ke ze lés vagy adat fel dol go zás va ló sul
meg, ki szer vez he ti. A ki szer ve zett te vé keny sé get vég zõ a
40/B.  § alap ján adat ke ze lést vé gez het.”
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179.  § Az Öpt. 45.  § (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az e tör vény ben meg ha tá ro zott el té ré sek kel a
pénz tár fel szá mo lá sá ra a csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si
el já rás ról  szóló 1991. évi XLIX. tör vény ren del ke zé se it, a
vég el szá mo lá si és kény szer-vég el szá mo lá si el já rá sá ra pe -
dig a cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég -
el szá mo lás ról  szóló 2006. évi V. tör vényt kell meg fele lõen 
al kal maz ni.”

180.  § Az Öpt. 49.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„49.  § (1) A fe de ze ti ala pon a nyug díj pénz tár a tag, il let -
ve a mun kál ta tói tag ál tal tel je sí tett be fi ze tés nek az évi
10 000 fo rint összeg ha tá rig ter je dõ ré sze leg alább 90 szá -
za lé kát, az azt meg ha la dó ré sze leg alább 94 szá za lé kát kö -
te les jó vá ír ni. E sza bály tól a pénz tár a tag be lé pé sé tõl szá -
mí tott elsõ két hó nap ban kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zot tak sze rint el tér het.

(2) A va gyon ke ze lé si te vé keny ség szer zõ dés ben meg ál -
la pí tott el len ér té ké nek ke res ke dé si költ sé gek (ju ta lé kok)
nél kül szá mí tott éves össze ge 2007. év ben nem ha lad hat ja
meg a nyug díj pénz tár ál tal ke ze lés re át adott va gyon tárgy -
év ele ji és tárgy év végi pi a ci ér té ke szám ta ni át la gá nak
0,9 szá za lé kát, 2008-tól 0,8 szá za lé kát. En nél ma ga sabb
el len ér ték ese tén a szer zõ dés el len ér ték re vo nat ko zó ki kö -
té se sem mis.

(3) Amennyi ben a nyug díj pénz tár va gyon ke ze lé sét
rész ben vagy egé szen ön ál ló an vég zi, a be fek te té sek va -
gyon ará nyos költ sé ge i re el szá molt összeg 2007. év ben
nem ha lad hat ja meg a sa ját ke ze lé sû va gyon(rész) tárgy év
ele ji és tárgy év végi pi a ci ér té ke szám ta ni át la gá nak
0,9 szá za lé kát, 2008-tól 0,8 szá za lé kát.

(4) A (2)–(3) be kez dé sek ben fog lal ta kat nem kell al kal -
maz ni, ha a pénz tár nyil ván tar tás ba vé te le a tárgy év ben,
vagy az azt meg elõ zõ há rom nap tá ri év ben tör tént.”

181.  § Az Öpt 50.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép, egy ide jû leg „A ki egé szí tõ egész ség pénz tár ra vo nat -
ko zó sza bá lyok” al cí met meg elõ zõ en a kö vet ke zõ
50/A.  §-sal egé szül ki:

„50.  § (1) Az ön se gé lye zõ pénz tár egyé ni szol gál ta tá so -
kat és kö zös sé gi szol gál ta tá so kat nyújt hat. A pénz tár az
egyé ni szol gál ta tá so kat a tag egyé ni szám lá já nak meg ter -
he lé sé vel, az egyes kö zös sé gi szol gál ta tá so kat pe dig a fe -
de ze ti tar ta lé kon be lül lét re ho zott szol gál ta tá si tar ta lék ter -
hé re tel je sí ti. A pénz tár egy vagy több szol gál ta tá si tar ta lé -
kot hoz hat lét re, me lye ket a pénz tár ta gok egyé ni szám lái
ter hé re kell ké pez ni.

(2) A tagi be fi ze tés, mun kál ta tói hoz zá já ru lás, tá mo ga -
tás, ado mány – az egész ség ügyi célú ön se gé lye zõ fel ada -
tok el lá tá sát ké pe zõ szol gál ta tá sok, va la mint a 2.  § (7) be -
kez dés ce) pont já ban meg ha tá ro zott szol gál ta tá sok ki vé te -
lé vel – a be fi ze tést kö ve tõ 180 na pon be lül nem hasz nál ha -
tó fel egyé ni szol gál ta tás fi nan szí ro zá sá ra.

(3) Az ön se gé lye zõ pénz tá rak ban az egy sé ges tag dí jak
össze gét, a szol gál ta tá sok ér té két és a szük sé ges ala pok
nagy sá gát éven te kal ku lál ni kell. A szol gál ta tá sok le het sé -
ges ér té ké nek össze gét és az ala pok nagy sá gát a pénz tár ál -
tal vál lalt szol gál ta tá sok össze té te le és a meg fi ze tett tag dí -
jak szol gál ta tás ra for dí tan dó ré szé nek össze ge ha tá roz za
meg.

(4) Az idõ sza ki já ra dék szol gál ta tást nyúj tó ön se gé lye -
zõ pénz tá rak kö te le sek alap sza bá lyuk ban ren del kez ni a já -
ra dék jo go sult ság ról, a já ra dék fi ze tés fel té te le i rõl, a kö ve -
te lé sek hor doz ha tó sá gá ról, va la mint a já ra dék szol gál ta tás
gaz dál ko dá si és üzem vi te li sza bá lya i ról.

(5) Amennyi ben a pénz tár kö zös sé gi szol gál ta tást nyújt, 
ak kor az alap sza bály nak ren del kez nie kell az egyes kö zös -
sé gi szol gál ta tás ra jo go sul tak kö ré rõl, az egyes szol gál ta -
tá si tar ta lé kok lét re ho zá sá ról, azok mér té ké rõl, fe de ze té -
rõl, fel hasz ná lá sá nak mód já ról, az e tar ta lé kok kö zöt ti át -
cso por to sí tás le he tõ sé gé rõl és mód já ról, va la mint a kö zös -
sé gi szol gál ta tá si kör vál to zá sa ese tén a tar ta lék ban ta lál -
ha tó pénz esz kö zök egyé ni szám lák ra tör té nõ át cso por to sí -
tá sá ról.

50/A.  § Az ön se gé lye zõ pénz tár ki egé szí tõ ön se gé lye zõ
pénz tá ri szol gál ta tá so kat, va la mint élet mód ja ví tó ön se gé -
lye zõ pénz tá ri szol gál ta tá so kat nyújt hat.”

182.  § Az Öpt. 51.  § (4) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az egyes szol gál ta tá sok ki adá sa i nak ki egyen lí té sét
– az alap sza bály ban fog lal tak sze rint – a szol gál ta tás ra jo -
go sult tag egyé ni egész ség szám lá já nak meg ter he lé sé vel,
vagy több pénz tár tag egyé ni egész ség szám lá já nak egy ide -
jû meg ter he lé sé vel kell biz to sí ta ni. Amennyi ben a pénz tár
nyújt olyan szol gál ta tást, amely nek fe de ze tét több pénz tár -
tag egyé ni egész ség szám lá já nak egy ide jû meg ter he lé sé vel 
biz to sít ja, ak kor az alap sza bály nak ren del kez nie kell a fe -
de ze ti ala pon be lül el kü lö ní tet ten az egyes szol gál ta tá sok
fe de ze té nek lét re ho zá sá ról, an nak mér té ké rõl, fel hasz ná -
lá sá nak mód já ról, il let ve az egyé ni szám lák nak a kö zös
szol gál ta tás fe de ze té ül szol gá ló együt tes és ará nyos meg -
ter he lé sé rõl is.”

183.  § Az Öpt. az „V. Fe je zet” cí met meg elõ zõ en a kö -
vet ke zõ 51/A.  §-sal egé szül ki:

„51/A.  § Az egész ség pénzt ár ki egé szí tõ egész ség biz to -
sí tá si szol gál ta tá so kat, va la mint élet mód ja ví tó egész ség -
pénzt ári szol gál ta tá so kat nyújt hat.”

184.  § (1) Az Öpt. 64.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A pénz tár te vé keny ség foly ta tá sá nak tár gyi és sze mé lyi
fel té te le:]

„c) kö zös sé gi szol gál ta tást nyúj tó ön se gé lye zõ pénz tár -
nál, va la mint já ra dék szol gál ta tó nyug díj pénz tár nál meg bí -
zott ak tu á ri us (biz to sí tás ma te ma ti kus).”

(2) Az Öpt. 64.  § (4) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:
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„(4) A pénz tár az (1)–(3) be kez dé sek sze rin ti sze mé lyi
és tár gyi fel té te lek ben, va la mint a le tét ke ze lõ, szám la ve -
ze tõ, szol gál ta tás-szer ve zõ, va la mint a ki szer ve zett te vé -
keny sé get vég zõ sze mé lyé ben tör tént vál to zást a szer zõ -
dés meg kö té sét kö ve tõ 3 mun ka na pon be lül a Fel ügye let -
nek a rend sze re sí tett adat la pon be je len ti.”

185.  § Az Öpt. 64/A.  § (4) be kez dé se a kö vet ke zõ mon -
dat tal egé szül ki:

„A könyv vizs gá ló meg bí za tá sá nak le jár tát kö ve tõ két
év el tel té vel a könyv vizs gá lói fel ada to kat ugyan an nál a
pénz tár nál is mé tel ten el lát hat ja.”

XVI. Fejezet

A magánnyugdíjról
és a magánnyugdíjpénztárakról  szóló
1997. évi LXXXII. tör vény módosítása

186.  § A ma gán nyug díj ról és a ma gánnyug díj pénz tá -
rak ról  szóló 1997. évi LXXXII. tör vény (a továb biak ban:
Mpt.) 2.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) A pénz tá rak ré szé re va gyon ke ze lé si és le tét ke ze lé si 
te vé keny sé get vég zõ pénz ügyi in téz mé nyek re, be fek te té si
vál lal ko zá sok ra és be fek te té si alap ke ze lõk re, és az ilyen
te vé keny sé get vég zõ egyéb szer ve ze tek re a biz to sí tók ról
és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl  szóló 2003. évi LX. tör -
vény ben (a továb biak ban: Bit.), a hi tel in té ze tek rõl és a
pénz ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló 1996. évi CXII. tör vény -
ben (a továb biak ban: Hpt.), a tõ ke pi ac ról  szóló tör vény ben 
fog lal ta kon kí vül e tör vény ren del ke zé se it is al kal maz ni
kell.”

187.  § Az Mpt. 3.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ (7) be kez -
dés sel:

„(7) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott élet ko ri fel té tel -
nek a tag sá gi jog vi szony kez de mé nye zé sé nek idõ pont já -
ban kell fenn áll nia. A tag sá gi jog vi szony kez de mé nye zé -
sé nek idõ pont ja a tel jes kö rû en ki töl tött be lé pé si nyi lat ko -
zat pos tá ra adá sá nak, sze mé lyes be nyúj tás ese té ben pe dig
pénz tá ri át vé te lé nek a nap ja.”

188.  § Az Mpt. 4.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ zsa)–zsd)
pont tal egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„zsa) ki he lye zés: a pénz tár fel adat kö ré be tar to zó te vé -

keny sé gé nek e te vé keny ség el lá tá sá val üz let sze rû en fog -
lal ko zó szer ve zet (szol gál ta tó) ál tal, szer zõ dés alap ján tör -
té nõ meg va ló sí tá sa,

zsb) ki szer ve zés: te vé keny ség olyan ki he lye zé se, mely -
nek so rán adat ke ze lés vagy adat fel dol go zás is meg va ló sul,

zsc) adat ke ze lés: a sze mé lyes adat, il let ve pénz tár tit kot 
ké pe zõ adat te kin te té ben vég zett, a sze mé lyes ada tok vé -

del mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról  szóló
tör vény ben meg ha tá ro zott adat ke ze lé si te vé keny ség,

zsd) adat fel dol go zás: a sze mé lyes adat, il let ve pénz tár -
tit kot ké pe zõ adat te kin te té ben vég zett, a sze mé lyes ada -
tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról
 szóló tör vény ben meg ha tá ro zott adat fel dol go zá si te vé -
keny ség.”

189.  § Az Mpt. 10.  § (1) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A pénz tár elsõ íz ben a te vé keny sé gi en ge dély kéz -
hez vé te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül köz li a pénz tá rak
köz pon ti nyil ván tar tá sát vég zõ szer ve zet tel a pénz tár ta gok 
2. szá mú mel lék let sze rin ti sze mé lyes ada ta it.”

190.  § Az Mpt. a kö vet ke zõ 20/A.  §-sal egé szül ki:
„20/A.  § (1) A te vé keny sé gi en ge dély kéz hez vé te lé tõl

szá mí tott 1 éven be lül a pénz tár kö te les iga zol ni, hogy tag -
lét szá ma el éri a 7.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tag -
lét szá mot. E ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén iga zo lás nak
nincs he lye.

(2) Amennyi ben a pénz tár a fen ti ha tár idõt el mu laszt ja,
vagy a tag lét szám nem éri el a 7.  § (1) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott szá mot, úgy a Fel ügye let a pénz tár te vé keny sé -
gi en ge dé lyét vissza von ja. A te vé keny sé gi en ge dély
vissza vo ná sa ese tén, a pénz tár kö te les a te vé keny sé gi en -
ge dély vissza vo ná sá ról  szóló ha tá ro zat kéz hez vé te lét kö -
ve tõ 30 na pon be lül vég el szá mo lás út ján tör té nõ meg szû -
né sé rõl dön te ni.”

191.  § (1) Az Mpt. 24.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A pénz tár tag át lé pé sé re, a tag erre irá nyu ló írás be li
be je len té se alap ján, leg ké sõbb a be je len tés nap ját ma gá -
ban fog la ló ne gye dé vet kö ve tõ ne gyed év utol só nap já val
ke rül sor. A be je len tést az át lé pés sel érin tett pénz tá rak hoz
kell be nyúj ta ni.”

(2) Az Mpt. 24.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A tag díj fi ze tés re kö tött meg ál la po dás a meg kö té se
nap ján, leg ko ráb ban a tárgy hó nap elsõ nap ján jön lét re. A
tárgy hó nap elsõ nap ját meg elõ zõ idõ re meg ál la po dás nem
köt he tõ, ki vé ve, ha a pénz tár tag a nyug díj-biz to sí tá si igaz -
ga tá si szerv vel kö tött meg ál la po dá sát a pénz tár nak ké se -
del me sen mu tat ja be. Eb ben az eset ben a nyug díj-biz to sí -
tá si igaz ga tá si szerv vel kö tött meg ál la po dás nap já val le he -
tõ ség van tag díj fi ze tés re is a meg ál la po dást meg köt ni. A
meg ál la po dás ban ren del kez ni kell a tag díj alap já ról és
össze gé rõl, és az eset le ges tag díj ki egé szí tés vál la lá sá ról is. 
A meg ál la po dás meg kö té sét köve tõen a tag dí jat a tárgy hó -
na pot kö ve tõ hó nap 12. nap já ig kell az érin tett ma -
gánnyug díj pénz tár hoz meg fi zet ni. A be fi ze tés el mu lasz tá -
sa – a Tbj. 34.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt szü ne te lést ki vé -
ve – a meg ál la po dás meg szû né sét von ja maga után. A
pénz tár tag a meg ál la po dás szü ne te lé sé nek kez de tét és
meg szû né sét a ma gánnyug díj pénz tár ré szé re írás ban kö te -

6208 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/86. szám



les be je len te ni. A tag díj fi ze tés re kö tött meg ál la po dás meg -
szû né sé rõl a ma gánnyug díj pénz tár az ille té kes nyug -
díj-biz to sí tá si igaz ga tá si szer vet ér te sí ti. A tag díj fi ze té sét
– tá mo ga tá si meg ál la po dás alap ján – a tag he lyett más is
át vál lal hat ja. A tá mo ga tás jo go sult ja a pénz tár tag. A tá mo -
ga tás fel hasz ná lá sá ra a tag díj ra vo nat ko zó sza bá lyo kat
kell al kal maz ni.”

192.  § Az Mpt. 26.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) Nem kell al kal maz ni az (5) be kez dés má so dik mon -
da tá nak ren del ke zé se it ab ban az eset ben, ha a köl csön be -
adó a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör -
vény 193/H.  § (10) be kez dé se alap ján a tag díj-ki egé szí tés
be val lá sá ra és be fi ze té sé re a köl csön ve võ nél fenn ál ló fel -
té te lek sze rint kö te le zett.”

193.  § Az Mpt. 43.  §-ának (2)–(3) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, ez zel egy ide jû leg a je len -
le gi (3)–(4) be kez dé sek szá mo zá sa (4)–(5) be kez dés re
mó do sul:

„(2) Az el len õr zõ bi zott ság fel ada ta, hogy rend sze re sen
vizs gál ja és el len õriz ze a jog sza bá lyi elõ írások, a pénz tár
pénz ügyi ter ve, alap sza bá lyá ban, SZMSZ-ében és sza -
bály za ta i ban fog lal tak meg va ló su lá sa ér de ké ben a pénz tár
gaz dál ko dá sát, szám vi te lét, ügy vi te lét, a pénz tár fi ze tõ ké -
pes sé gé nek, be vé te le i nek és ki adá sa i nak, esz kö ze i nek és
kö te le zett ség vál la lá sa i nak össz hang ját, a pénz tár mû kö dé -
sét. Az el len õr zõ bi zott ság nyílt pá lyá zat alap ján tesz ja -
vas la tot a köz gyû lés nek a könyv vizs gá ló sze mé lyé re.

(3) Az el len õr zõ bi zott ság a (2) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott fel ada tok el lá tá sá ra éven te el len õr zé si ter vet ké szít
és gon dos ko dik an nak vég re haj tá sá ról.”

194.  § (1) Az Mpt. 46.  §-ának (4)–(5) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A könyv vizs gá ló meg bí za tá sa leg fel jebb öt éves
idõ tar tam ra szól hat, amely nem hosszab bít ha tó meg. A
könyv vizs gá ló meg bí za tá sá nak le jár tát kö ve tõ két év el tel -
té vel a könyv vizs gá lói fel ada to kat ugyan an nál a pénz tár -
nál is mé tel ten el lát hat ja. Ugyan azon könyv vizs gá ló egy -
ide jû leg leg fel jebb öt pénz tár nál lát hat el könyv vizs gá lói
fel ada to kat, és az egy pénz tár tól szár ma zó jö ve del me (be -
vé te le) nem ha lad hat ja meg éves jö ve del mé nek (be vé te lé -
nek) har minc szá za lé kát.

(5) A könyv vizs gá ló tár sa ság ál tal vég zett könyv vizs gá -
lat ese tén a könyv vizs gá la ti te vé keny sé get vég zõ dol go zó
egy ide jû leg leg fel jebb öt pénz tár nál lát hat el könyv vizs gá -
lói fel ada to kat, és a könyv vizs gá ló tár sa ság egy pénz tár tól
szár ma zó be vé te le nem ha lad hat ja meg éves net tó ár be vé -
te lé nek tíz szá za lé kát. A könyv vizs gá ló tár sa ság dol go zó -
já nak meg bí za tá sa egy pénz tár nál leg fel jebb öt éves idõ tar -
tam ra szól hat, amely nem hosszab bít ha tó meg, az zal, hogy 
meg bí za tá sá nak le jár tát kö ve tõ két év el tel té vel a könyv -
vizs gá lói fel ada to kat ugyan an nál a pénz tár nál is mé tel ten
el lát hat ja.”

(2) Az Mpt. 46.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A könyv vizs gá ló – az ala ku ló köz gyû lé sen el fo ga -
dott pénz ügyi terv ki vé te lé vel – a 39.  § (1) be kez dé sé nek
e)–f) pont ja i ban meg je lölt, a pénz tár köz gyû lé se elé ter -
jesz tett be szá mo lót kö te les meg vizs gál ni ab ból a szem -
pont ból, hogy azok va lós ada to kat tar tal maz nak-e, il let ve
meg fe lel nek-e a jog sza bá lyok elõ írásainak, és kö te les vé -
le mé nyét is mer tet ni. Enél kül a köz gyû lés ér vé nyes ha tá ro -
za tot nem hoz hat.”

195.  § Az Mpt. a kö vet ke zõ 62/A.  §-sal egé szül ki:
„62/A.  § A fe de ze ti tar ta lék ja vá ra 2007. év ben a pénz -

tár a tag díj, il let ve tag díj célú tá mo ga tás leg alább 94 szá za -
lé kát, 2008-tól 95,5 szá za lé kát kö te les jó vá ír ni. Et tõl a
pénz tár a tag sá gi jog vi szony lé te sí té sét kö ve tõ elsõ havi
tag díj ese té ben kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze -
rint el tér het.”

196.  § Az Mpt. 66.  §-a a kö vet ke zõ (6)–(9) be kez dés sel
egé szül ki, ez zel egy ide jû leg a (6)–(7) be kez dés je len le gi
szö ve ge ha tá lyát vesz ti:

„(6) Amennyi ben a pénz tár va gyon ke ze lé sét rész ben
vagy egé szen ön ál ló an vég zi, a be fek te té sek va gyon ará -
nyos költ sé ge i re el szá molt összeg 2007. év ben nem ha lad -
hat ja meg a sa ját ke ze lé sû va gyon(rész) tárgy év ele ji és
tárgy év végi pi a ci ér té ke szám ta ni át la gá nak 0,9 szá za lé -
kát, 2008-tól 0,8 szá za lé kát.

(7) A (6) be kez dés ben fog lal ta kat nem kell al kal maz ni,
ha a pénz tár nyil ván tar tás ba vé te le a tárgy év ben, vagy az
azt meg elõ zõ há rom nap tá ri év ben tör tént.

(8) A pénz tár va gyon ke ze lé si te vé keny sé gé re a
Tpt.-nek a port fó li ó ke ze lé si te vé keny ség re vo nat ko zó sza -
bá lya it – a 126.  § (2) be kez dé se, a 127.  §, a 128.  §, a 130.  §
(3)–(4) be kez dé se és a 133.  § (2) be kez dé se ki vé te lé vel –
al kal maz ni kell, az zal, hogy ahol a Tpt. va la mely ren del -
ke zé se meg bí zót em lít, az alatt a pénz tár tag ját kell ér te ni.

(9) Pénz tá ri va gyon ke ze lõ csak olyan be fek te té si vál lal -
ko zás, pénz ügyi in téz mény, biz to sí tó rész vény tár sa ság
vagy be fek te té si a lap-ke ze lõ le het, amely

a) te vé keny sé gét a Fel ügye let en ge dé lye alap ján vég zi, 
vagy

b) az Eu ró pai Unió más tag ál la má ban ren del ke zik
szék hellyel, ren del ke zik nyug díj ala pok ke ze lé sé re en ge -
déllyel és te vé keny sé gét egyéb jog sza bály ban fog lal tak -
nak meg fele lõen ha tá ron át nyú ló szol gál ta tás ke re té ben
vagy ma gyar or szá gi fi ók te le pe út ján foly tat ja.”

197.  § Az Mpt. 67/A.  §-a a kö vet ke zõ m)–o) pon tok kal
egé szül ki:

[A pénz tár az ál ta la ala pí tott vagy tu laj do ni ré sze se dé se 
mel lett mû kö dõ szol gál ta tók ki vé te lé vel a pénz tá ri esz kö -
zö ket ki zá ró lag az aláb bi esz kö zök ben tart hat ja:]

„m) re pó-(for dí tott re pó-)ügy le tek;
n) swa pügy le tek;
o) ér ték pa pír-köl csön zé si ügy let bõl szár ma zó kö ve te -

lé sek.”

2006/86. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 6209



198.  § Az Mpt. a kö vet ke zõ al cím mel, va la mint a
68/A–68/C.  §-sal egé szül ki:

„A pénztártagok által választható portfolió

68/A.  § (1) A nyug díj pénz tár vá laszt ha tó be fek te té si
port fo li ót biz to sí tó rend szert (a továb biak ban: vá laszt ha tó
port fo li ós rend szer) mû köd tet, mely ben a pénz tár fel hal -
mo zá si idõ szak ban lévõ tag ja i nak egyé ni nyug díj szám lá -
ján lévõ meg ta ka rí tá sa – a nyug díj kor ha tá rig hát ra lé võ
idõ, il let ve a tag dön té se alap ján – a port fo li ók va la me lyi -
ké be ke rül el he lye zés re.

(2) A vá laszt ha tó port fo li ós rend szer ben há rom portfo -
liót le het és kell lét re hoz ni, ame lyek az aláb bi ak:

a) klasszi kus,
b) ki egyen sú lyo zott,
c) nö ve ke dé si.
(3) A (2) be kez dés a)–c) pont já ban al kal ma zott ka te gó -

ri á kat a pénz tár vá laszt ha tó port fo li ó i nak meg ne ve zé se i -
ben al kal maz ni kell.

(4) A vá laszt ha tó port fo li ós rend szer in dí tá sa kor a pénz -
tár a ta gok egyé ni szám lá it a nyug díj kor ha tá ru kig hát ra lé -
võ idõ alap ján:

a) amennyi ben a hát ra lé võ idõ a 15 évet meg ha lad ja,
ak kor a tag egyé ni szám lá ját a nö ve ke dé si port fo li ó ba,

b) amennyi ben a hát ra lé võ idõ 5–15 év kö zött van, ak -
kor a tag egyé ni szám lá ját a ki egyen sú lyo zott port fo li ó ba,

c) amennyi ben a hát ra lé võ idõ 5 év nél ke ve sebb, ak kor
a tag egyé ni szám lá ját a klasszi kus port fo li ó ba
so rol ja be.

(5) A (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott be so ro lá so kat a
pénz tár ren del ke zé sé re álló in for má ci ók alap ján kell el vé -
gez ni.

(6) A pénz tár a ta gok be so ro lá sát min den év de cem ber
31-ével ak tu a li zál ja, a szük sé ges át so ro lá so kat el vég zi.

(7) A (4) és (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott be so ro lá -
sok, át so ro lá sok kap csán a pénz tár ta gok ra költ sé get ter -
hel ni nem le het.

(8) A pénz tár tag a nyug díj kor ha tá rig hát ra lé võ idõ alap -
ján meg ha tá ro zott be so ro lás tól el tér het (egye di port fo li ó -
vál tás), azon ban a nyug díj kor ha tárt meg elõ zõ 5 év ben a
nö ve ke dé si port fo li ót nem vá laszt hat ja. A tag nak a jú ni us
30-ai és de cem ber 31-ei for du ló na pot leg alább 30 nap pal
meg elõ zõ en a pénz tár felé írás ban nyi lat koz nia kell az
egye di port fo li ó vál tá si igé nyé rõl. Amennyi ben a tag ilyen
jel le gû nyi lat ko za tot tett, ak kor a pénz tár nak a (6) be kez -
dés sze rin ti be so ro lás ak tu a li zá lást – az adott tag ra néz ve –
nem kell el vé gez nie.

(9) A be fek te té si tel je sít mény mé ré sét, il let ve nyil vá -
nos ság ra ho za ta lát vá laszt ha tó port fo li ón ként kell el vé -
gez ni.

68/B.  § (1) A vá laszt ha tó port fo li ós rend szer be ve ze té -
sé re, meg szün te té sé re vo nat ko zó dön tés, il let ve a rend szer
sza bá lya it tar tal ma zó sza bály zat in du lás ko ri el fo ga dá sa a
pénz tár köz gyû lé sé nek ki zá ró la gos ha tás kö ré be tar to zik.
A vá laszt ha tó port fo li ós rend szer meg in du lá sa után a sza -
bály za tot, il let ve a be fek te té si po li ti kát az igaz ga tó ta nács

mó do sít hat ja, azon ban er rõl a kö vet ke zõ köz gyû lést tá jé -
koz tat ni kell.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt sza bály zat nak tar tal maz -
nia kell:

a) a vá laszt ha tó port fo li ók meg ne ve zé sét, össze té te lét,
az egyes port fo li ók hoz kap cso ló dó be fek te té si po li ti ka és
a vár ha tó koc ká za tok le írá sát, a port fo li ók ra jel lem zõ re fe -
ren cia in dex is mer te té sét,

b) a rend szer mû köd te té si költ sé ge i nek rész le tes le írá -
sát,

c) a rend szer mû köd te té sé nek, il let ve a port fo lió vál tás -
nak a ta gok ra és a pénz tár ra vo nat ko zó rész le tes el já rá si
sza bá lya it,

d) a ta gok tá jé koz ta tá sá nak tar tal mát és sza bá lya it,
e) a rend szer mû köd te té sé hez kap cso ló dó szám vi te li,

nyil ván tar tá si és in for ma ti kai hát tér le írá sát.
(3) A pénz tár be fek te té si po li ti ká ját a (2) be kez dés ben

meg ha tá ro zott sza bály zat ba kell fog lal ni. A be fek te té si
po li ti ká ra meg fo gal ma zott elõ írásoknak a vá laszt ha tó
port fo li ós sza bály zat vo nat ko zá sá ban is ér vé nye sül ni ük
kell.

68/C.  § Az egye di port fo li ó vál tás sal össze füg gõ, pénz -
tár tag ra ter helt költ sé gek nem ha lad hat ják meg az egyé ni
szám la kö ve te lés egy ez re lé két, és nem le het nek ma ga sab -
bak 2000 fo rint nál.”

199.  § Az Mpt. 74.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(5) be kez dé sek -
kel egé szül ki:

„(4) A va gyon ke ze lé si te vé keny ség szer zõ dés ben meg -
ál la pí tott el len ér té ké nek ke res ke dé si költ sé gek (ju ta lé kok) 
nél kül szá mí tott éves össze ge 2007. év ben nem ha lad hat ja
meg a nyug díj pénz tár ál tal ke ze lés re át adott va gyon tárgy -
év ele ji és tárgy év végi pi a ci ér té ke szám ta ni át la gá nak
0,9 szá za lé kát, 2008-tól 0,8 szá za lé kát. En nél ma ga sabb
el len ér ték ese tén a szer zõ dés el len ér ték re vo nat ko zó ki kö -
té se sem mis.

(5) A (4) be kez dés ben fog lal ta kat nem kell al kal maz ni,
ha a pénz tár nyil ván tar tás ba vé te le a tárgy év ben, vagy az
azt meg elõ zõ há rom nap tá ri év ben tör tént.”

200.  § Az Mpt. 75.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A le tét ke ze lõ vel, va gyon ke ze lõ vel, a szám la ve ze tõ -
vel, ki szer ve zett te vé keny sé get vég zõ vel, a biz to sí tás ma te -
ma ti kai fel ada to kat el lá tó val kö tött szer zõ dés és an nak mó -
do sí tá sa csak írás ban ér vé nyes. A szol gál ta tó val kö tött szer -
zõ dés rõl és an nak meg szün te té sé rõl a pénz tár 3 mun ka na -
pon be lül tá jé koz tat ja a Fel ügye le tet, a Fel ügye let ál tal meg -
ha tá ro zott tar tal mú adat lap meg kül dé sé vel.”

201.  § Az Mpt. 77/B.  § (1) be kez dé sé nek he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A pénz tár a te vé keny sé gé hez kap cso ló dó, il let ve
jog sza bály ál tal vé gez ni ren delt olyan te vé keny sé gét,
amely nek so rán adat ke ze lés vagy adat fel dol go zás va ló sul
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meg, ki szer vez he ti. A ki szer ve zett te vé keny sé get vég zõ a
79.  § alap ján adat ke ze lést vé gez het.”

202.  § Az Mpt. 83.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
mon dat tal egé szül ki:

„A vég el szá mo lá si el já rá sá ra a cég nyil vá nos ság ról, a
bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá mo lás ról  szóló 2006.
évi V. tör vényt kell meg fele lõen al kal maz ni.”

203.  § Az Mpt. 110.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
h) pont tal egé szül ki:

[A te vé keny sé gi en ge dély vissza vo ná sá ra ak kor ke rül -
het sor, ha a pénz tár]

„h) tag lét szá ma 6 hó na pot meg ha la dó idõ tar tam ban
nem éri el a 7.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tag lét szá -
mot.”

204.  § Az Mpt. a kö vet ke zõ 120/A.  §-sal egé szül ki:
„120/A. § (1) A 120.  §-ban meg ha tá ro zott köz pon ti

nyil ván tar tás ból a Fel ügye let ada to kat szol gál tat – tör -
vény ben meg ha tá ro zott fel ada ta tel je sí té sé hez – az Or szá -
gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság nak és az ál la mi adó -
ha tó ság nak. A köz pon ti nyil ván tar tás ból a Fel ügye let hoz -
zá fé rést biz to sít a ma gánnyug díj pénz tá rak szá má ra a nyil -
ván tar tás ban tá rolt pénz tár ta gok ada ta i hoz, amennyi ben
az fel ada ta ik el lá tá sá hoz szük sé ges. A hoz zá fé rés ke re té -
ben a ma gánnyug díj pénz tá rak le kér de zé si jo go sult ság gal
ren del kez nek. A hoz zá fé rés rész le tes sza bá lya i ról kü lön
jog sza bály ren del ke zik.

(2) A köz pon ti nyil ván tar tás ból a Fel ügye let a tag díj be -
vé te lek ala ku lá sá ról, az ál lam ház tar tás in for má ci ós szük -
ség le te i hez iga zod va a mi nisz té ri u mok, a Ma gyar Nem ze ti 
Bank, a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal, a Ma gyar Ál lam -
kincs tár, va la mint egyéb ál la mi szer vek ré szé re, amennyi -
ben az az ál lam ház tar tás in for má ci ós rend sze ré vel kap cso -
la tos, jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel ada ta ik el lá tá sá hoz
szük sé ges, egye di azo no sí tás ra al kal mat lan in for má ci ót
szol gál tat.

(3) A köz pon ti nyil ván tar tás ban tá rolt ada tok ból
a) a Pénz tá rak Ga ran cia Alap ja a pénz tá ri rend szer tag -

ja i val kap cso la tos fel ada tai el lá tá sa cél já ból,
b) az ál la mi adó ha tó ság az adó kö te le zett ség el len õr zé -

se cél já ból,
c) a bí ró sá gok, az ügyész sé gek a bûn ül dö zé si és bün te -

tés-vég re haj tá si szer vek, va la mint a nem zet biz ton sá gi
szol gá la tok fel ada ta ik el lá tá sa cél já ból
az ál ta luk tör vény alap ján ke zel he tõ ada tok igény lé sé re jo -
go sul tak.

(4) A köz pon ti nyil ván tar tás ada tai sta tisz ti kai cél ra fel -
hasz nál ha tók, és sta tisz ti kai célú fel hasz ná lás ra sze mély -
azo no sí tás ra al kal mat lan mó don át ad ha tók.

(5) Az (1) és (3) be kez dé sek ben nem sza bá lyo zott eset -
ben sze mé lyes ada tok to váb bí tá sá nak csak ak kor le het he -
lye, ha ah hoz az érin tett írás ban hoz zá já rult.

(6) A köz pon ti nyil ván tar tás ba sa ját ada tai te kin te té ben
az érin tett pénz tár, fog lal koz ta tó vagy ter mé sze tes sze -

mély be te kint het, a róla nyil ván tar tott ada tok ról fel vi lá go -
sí tást kér het.

(7) A köz pon ti nyil ván tar tás ból a fog lal koz ta tó a vele a
Tbj. 5.  §-a sze rin ti biz to sí tá si jog vi szonyt lé te sí tett pénz -
tár tag ada ta i nak szol gál ta tá sát igé nyel he ti, ha arra a pénz -
tár ta got ter he lõ tag díj be val lá si és be fi ze té si kö te le zett ség
tel je sí té se ér de ké ben van szük ség. Az ada to kat – az adat -
ké rés cél já nak és jog alap já nak egy ide jû iga zo lá sa mel lett – 
írás ban kell ké rel mez ni, a köz pon ti nyil ván tar tás ból tel je -
sít he tõ adat szol gál ta tás a pénz tár tag sá gi jog vi szony fenn -
ál lá sá ra és az érin tett pénz tár ada ta i nak át adá sá ra ter jed het
ki. A Ma gyar Ál lam kincs tár (MÁK) Te rü le ti és Fõ vá ro si
Igaz ga tó sá ga, a szám fej té si kö ré be tar to zó mun kál ta tók nál 
Tbj. 5.  §-a sze rin ti biz to sí tá si jog vi szony ban álló pénz tár -
ta gok ada ta i nak szol gál ta tá sát igé nyel he ti, ha arra a pénz -
tár ta got ter he lõ tag díj be val lá si és be fi ze té si kö te le zett ség
tel je sí té se ér de ké ben van szük ség. Az adat ké rés ben az
érin tett pénz tár tag és mun kál ta tó ada tai mel lett fel kell tün -
tet ni az adat ké rést kez de mé nye zõ MÁK te rü le ti igaz ga tó -
ság azo no sí tó és le író ada ta it is (adó szám, név, szék hely).
Az adat szol gál ta tás elekt ro ni kus úton is igé nyel he tõ.”

205.  § Az Mpt. 134.  § (1) be kez dé sé nek h) pont ja a kö -
vet ke zõ szö veg résszel egé szül ki:

„va la mint a vá laszt ha tó port fo li ók ban el he lyez he tõ be -
fek te té si esz kö zök kö ré re, il let ve azok meg en ged he tõ mér -
té ké re vo nat ko zó egyes sza bá lyo kat;”

206.  § Az Mpt. 1. szá mú mel lék le te e tör vény 10. szá mú
mel lék le te sze rint mó do sul.

KILENCEDIK RÉSZ

XVII. Fejezet

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól
és azok 1993. évi költségvetésérõl  szóló
1992. évi LXXXIV. tör vény módosítása

207.  § A tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap ja i ról és
azok 1993. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 1992. évi LXXXIV.
tör vény 5.  §-a (3) be kez dé se a)–c) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[(3) A ki adá sok fe de ze tét a kö vet ke zõ be vé te lek ké pe -
zik:]

„a) a mun kál ta tói egész ség biz to sí tá si já ru lék (ezen be -
lül ter mé szet be ni és pénz be li egész ség biz to sí tá si já ru lék),
ide ért ve az ál lás ke re sé si tá mo ga tás után fi ze tett egész ség -
biz to sí tá si já ru lé kot is;

b) a biz to sí tott ál tal fi ze tett egész ség biz to sí tá si já ru lék
(ezen be lül ter mé szet be ni és pénz be li egész ség biz to sí tá si
já ru lék);

c) egyéb já ru lé kok és hoz zá já ru lá sok, ide ért ve
1. a bal ese ti já ru lé kot, il le tõ leg egész ség ügyi szol gál -

ta tá si já ru lé kot,
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2. az egész ség biz to sí tá si el lá tá sok ra kö tött meg ál la po -
dás alap ján fi ze tett egész ség biz to sí tá si já ru lé kot,

3. a mun kál ta tói táp pénz-hoz zá já ru lást,
4. az Alk. tv. 7.  §-a alap ján a Ma gyar Ál lam kincs tár ál -

tal az Egész ség biz to sí tá si Alap nak át utalt össze get,
5. a fegy ve res tes tü le tek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i ra

irány adó kor ha tár alat ti III. cso por tos rok kant sá gi és 
bal ese ti rok kant sá gi nyug el lá tás hoz tör té nõ hoz zá -
já ru lást;”

XVIII. Fejezet

A gyermekek védelmérõl
és a gyámügyi igazgatásról  szóló

1997. évi XXXI. tör vény módosítása

208.  § A gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga -
tás ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény (a továb biak ban:
Gyvgyi) 19.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

„(2) A te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je meg ál la pít ja a
gyer mek rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény re való
jo go sult sá gát, amennyi ben a gyer me ket gon do zó csa lád -
ban az egy fõre jutó havi jö ve de lem össze ge nem ha lad ja
meg

a) az öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé -
nek (a továb biak ban: az öreg sé gi nyug díj leg ki sebb össze -
ge) a 130%-át,

aa) ha a gyer me ket egye dül ál ló szü lõ, il let ve más tör -
vényes kép vi se lõ gon doz za, vagy

ab) ha a gyer mek tar tó san be teg, il let ve sú lyo san fo -
gya té kos, vagy

ac) ha a nagy ko rú vá vált gyer mek meg fe lel a 20.  § (3)
vagy (4) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek nek;

b) az öreg sé gi nyug díj leg ki sebb össze gé nek 120%-át
az a) pont alá nem tar to zó eset ben,
fel té ve, hogy a va gyo ni hely zet vizs gá la ta so rán az egy
fõre jutó va gyon ér té ke nem ha lad ja meg kü lön-kü lön
vagy együt te sen a (7) be kez dés ben meg ha tá ro zott ér té -
ket.”

TIZEDIK RÉSZ

XIX. Fejezet

A szerencsejáték szervezésérõl  szóló
1991. évi XXXIV. tör vény módosításáról

209.  § A sze ren cse já ték szer ve zé sé rõl  szóló 1991. évi
XXXIV. tör vény (a továb biak ban: Szjtv.) 6.  §-ának (2) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A sze ren cse já té kok kal kap cso la tos kon cesszi ós el -
já rás ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat, így kü lö nö sen a

Pá lyá za ti Ér té ke lõ Bi zott ság lét re ho zá sát, össze té te lét és
el já rá sát a pénz ügy mi nisz ter ren de let ben ál la pít ja meg.”

210.  § Az Szjtv. 13.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az SZF a sze ren cse já ték-szer ve zõt, an nak ve ze tõ it
vagy ve ze tõ tiszt ség vi se lõ it a sze ren cse já ték-szer ve zõ te -
vé keny ség tõl leg fel jebb 5 éves idõ tar tam ra, meg ha tá ro zott 
fel té tel be kö vet ke zé sé ig vagy akár vég le ge sen is el tilt hat -
ja, ha

a) a sze ren cse já ték-szer ve zõ az SZF ha tó sá gi in téz ke -
dé se el le né re a jog sza bály sér tõ ál la po tot nem szün te ti
meg,

b) a sze ren cse já ték-szer ve zõ sú lyos jog sza bály sér tést
kö vet el, amellyel a já ték tisz ta sá gát sér ti,

c) az en ge dély ki adá sa után me rül fel olyan tény, adat
vagy kö rül mény, amely  miatt az en ge dély-ké re lem el uta sí -
tá sá nak lett vol na he lye,

d) a sze ren cse já ték-szer ve zõ az ál lam mal szem be ni kö -
te le zett sé gét sú lyo san meg sze gi, vagy az ál lam mal szem -
be ni kö te le zett sé gé nek is mé tel ten nem tesz ele get.

Az el til tás pénz nye rõ au to ma ták üze mel te té se ese tén
meg ha tá ro zott já ték te rem ben foly ta tott sze ren cse já ték-szer -
ve zõi te vé keny ség re vo nat ko zó an is al kal maz ha tó.”

211.  § (1) Az Szjtv. 26.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Já ték te rem mû kö dé sé hez a já ték te rem he lye sze rin -
ti te le pü lé si ön kor mány zat, a fõ vá ros te rü le tén a ke rü le ti
ön kor mány zat jegy zõ jé nek szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sa
szük sé ges ar ról, hogy az ön kor mány zat te rü le tén lé te sí ten -
dõ já ték te rem az épí tés ügyi jog sza bá lyok nak és az e tör -
vény ben fog lal tak nak meg fe lel, va la mint, hogy a já ték te -
rem mû kö dé sé hez az e tör vény 2.  § (4) be kez dé sé nek
a) pont já ban fog lalt ér de kek vé del mét figye lembe véve
mér le ge lé si jog kö ré ben el jár va hoz zá já rul.”

(2) Az Szjtv. 26.  §-ának (18) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(18) A sze ren cse já ték-szer ve zõ a 2.  § (4) be kez dé sé -
nek b) és d) pont ja i ban és az (5) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott sze mé lyi meg fe le lõ sé gé nek fo lya ma to san fenn kell
áll nia, az SZF pe dig a sze mé lyi meg fe le lõ ség meg lé tét kö -
te les el len õriz ni. Ha a sze ren cse já ték-szer ve zõ e kö te le -
zett sé gé nek nem tesz ele get, az SZF meg ál la pít ja a sze ren -
cse já ték-szer ve zõ ré szé re ki ál lí tott en ge dé lyek ér vény te -
len sé gét, a sze ren cse já ték-szer ve zõi te vé keny ség meg szû -
né sét. A szer ve zõ nek a sze mé lyi meg fe le lõ ség meg -
hosszab bí tá sá ra irá nyu ló ké rel met a sze mé lyi meg fe le lõ -
ség le já ra ta elõtt leg alább 10 mun ka nap pal be kell nyúj ta -
nia az SZF-hez.”

(3) Az Szjtv. 26.  § (19) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(19) A pénz nye rõ au to ma ta a gyár tá sá nak idõ pont já tól
szá mí tott 5 éven túl – il let ve an nak le tel te elõtt, ha a szer -
ve zõ a pénz nye rõ au to ma ta üze mel te té sé nek vég le ges
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meg szün te té sé rõl dönt – tel jes egé szé ben a hul la dék gaz -
dál ko dás ról  szóló 2000. évi XLIII. tör vény és an nak vég re -
haj tá si ren de le tei sze rint meg ha tá ro zott elekt ro ni kus be -
ren de zés hul la dé ká nak mi nõ sül.”

212.  § Az Szjtv. a kö vet ke zõ 26/B.  §-sal egé szül ki:
„26/B.  § (1) Az I. ka te gó ri á ba so rol ha tó já ték ter met az

SZF erre irá nyu ló ké re lem ese tén „elekt ro ni kus ka szi nó -
ként” en ge dé lyez he ti.

(2) Az SZF ab ban az eset ben en ge dé lye zi elekt ro ni kus
ka szi nó ként az I. ka te gó ri á ba so rol ha tó já ték ter met, ha a
sze ren cse já ték-szer ve zõ, a pénz nye rõ au to ma ta, va la mint
a já ték te rem meg fe lel a kö vet ke zõ fel té te lek nek:

a) a szer ve zõ leg alább 50 mil lió fo rint alap- vagy törzs -
tõ ké vel ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság,

b) a já ték te rem nek vi deó-tech ni kai el len õr zé si rend -
szer rel kell ren del kez nie,

c) a já ték te rem ben leg alább 25 já ték he lyen le het sé ges a 
já ték és a já ték he lyek leg alább 70%-ának fo lya ma to san
üze mel nie kell,

d) a já ték te rem já ték he lyen ként leg alább 3 m2 alap te rü -
let tel ren del ke zik,

e) a já ték te rem ben leg alább egy da rab olyan I. ka te gó -
ri á ba so rolt pénz nye rõ au to ma ta is üze mel, amely biz to sít -
ja, hogy egy tét meg té te lé vel, egy já ték al kal má val az el ér -
he tõ nye re mény a tét öt száz szo ro sát is el ér he ti, azon ban
azt nem ha lad ja meg,

f) a já ték te rem ben pénz nye rõ au to ma ta és já ték au to ma -
ta üze mel te té sen kí vül a já té ko sok ven dég lá tá sá hoz szo ro -
san kap cso ló dó te vé keny sé get is foly tat nak, figye lembe
véve a 26.  § (3) be kez dést.

(3) Az elekt ro ni kus ka szi nó ra és a (2) be kez dés e) pont -
ja sze rin ti pénz nye rõ au to ma tá ra egye bek ben az I. ka te gó -
ri á ba so rolt já ték te rem re és az I. ka te gó ri á jú pénz nye rõ
 automatára vo nat ko zó sza bá lyo kat kell al kal maz ni.”

213.  § (1) Az Szjtv. 27.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Az (5) be kez dés a)–b) pont ja i ban meg ha tá ro zott
kon cesszi ós dí jat éven te va lo ri zál ni kell. A kon cesszi ót a
kon cesszi ós díj meg fi ze té sét meg elõ zõ évi, a Köz pon ti
Sta tisz ti kai Hi va tal ál tal köz zé tett éves fo gyasz tói ár in dex -
szel meg nö vel ve kell ki szá mí ta ni és meg fi zet ni a tárgy év
feb ru ár hó 15-éig. Ha a kon cesszi ós idõ tar tam év köz ben
kez dõ dik meg vagy fe je zõ dik be, az adott évre a kon -
cesszi ós díj idõ ará nyos ré szét kell meg fi zet ni.”

(2) Az Szjtv. 27.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(9) A sze ren cse já ték-szer ve zõk kö zül ki zá ró lag – az
e tör vény ben elõ ír tak nak meg fele lõen – a já ték ka szi nó
üze mel te té sé re  szóló kon cesszi ós jog gal ren del ke zõ sze -
ren cse já ték-szer ve zõ, il let ve kon cesszi ós tár sa ság és ál la -
mi já ték szer ve zõ jo go sult a cég ne vé ben, hir de tés ben vagy
bár mi lyen más mó don a ka szi nó el ne ve zést, e fo ga lom
össze té te le it, jel zõs alak ját, to váb bá ro kon ér tel mû vagy
ide gen nyel vû meg fe le lõ jét sze re pel tet ni. Az SZF ál tal

elekt ro ni kus ka szi nó ként en ge dé lye zett, I. ka te gó ri á ba so -
rolt já ték ter met üze mel te tõ szer ve zõ jo go sult a cég ne vé -
ben, hir de tés ben vagy bár mi lyen más mó don az „elekt ro -
ni kus ka szi nó” el ne ve zést, „e-ka szi nó” rö vi dí tést és jel zõs
alak ját, va la mint ide gen nyel vû meg fe le lõ jét sze re pel tet ni. 
E kor lá to zás nem vo nat ko zik a sze ren cse já ték-szer ve zõk
szak mai és ér dek-kép vi se le ti szer ve ze te i re.”

214.  § Az Szjtv. 29.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A kon cesszi ós díj mér té ke éven te leg alább 100 mil -
lió Ft. A kon cesszi ós dí jat a 27.  § (6) be kez dé sé ben fog lal -
tak nak meg fele lõen éven te va lo ri zál ni kell.”

215.  § (1) Az Szjtv. 33.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A pénz nye rõ au to ma ta já ték adó ja já ték he lyen ként
– a já ték ka szi nó ban üze mel te tett pénz nye rõ au to ma ta ki -
vé te lé vel – az I. és II. ka te gó ri á jú já ték te rem ben üze me lõ
pénz nye rõ au to ma ta ese tén ha von ta 100 000 fo rint, az
elekt ro ni kus ka szi nó ban üze mel te tett pénz nye rõ au to ma ta
ese tén ha von ta 120 000 fo rint. A já ték adót min den meg -
kez dett hó nap után meg kell fi zet ni.”

(2) Az Szjtv. 33.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(2) A pénz nye rõ au to ma ta üze mel te té se után nem kell
já ték adót fi zet ni, ha az SZF meg ál la pí tot ta, hogy

a) a pénz nye rõ au to ma ta meg sem mi sült, vagy tar tó san
üzem kép te len né vált,

b) a jog sza bály sze rin ti üze mel te tés nem le het sé ges.”

216.  § Az Szjtv. a kö vet ke zõ 36/B.  §-sal egé szül ki:
„36/B.  § Az SZF felé bár mi lyen jog cí men tel je sí tett

1 ezer fo rint alat ti túl fi ze tést az SZF nem utal ja vissza.”

217.  § Az Szjtv. 38.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
h) pont tal egé szül ki:

[(2) Fel ha tal ma zást kap a pénz ügy mi nisz ter, hogy]
„h) a sze ren cse já ték ra vo nat ko zó kon cesszi ós el já rás -

sal, így kü lö nö sen a Pá lyá za ti Ér té ke lõ Bi zott ság lét re ho -
zá sá val, össze té te lé vel és el já rá sá val,”

TIZENEGYEDIK RÉSZ

XX. Fejezet

A környezetvédelmi termékdíjról,
továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

 szóló 1995. évi LVI. tör vény módosításáról

218.  § A kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá egyes
ter mé kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól  szóló 1995. évi
LVI. tör vény (a továb biak ban: Kt.) 5/C.  §-ának (1) és
(2) be kez dé sei he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:
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„5/C.  § (1) Nem ke let ke zik a kö te le zett nek ter mék díj-
fi ze té si kö te le zett sé ge a 2.  § (3) be kez dés sze rin ti ter mék
ex port ja, va la mint a Kö zös sé gen be lü li ér té ke sí té se ese tén.

(2) Az a bel föl di vevõ, aki a kör nye zet vé del mi ter mék -
díj kö te les ter mé ket vál to zat lan for má ban, il let ve vál to zat -
lan for má ban és ál la pot ban más ter mék be be épít ve iga zol -
tan ex por tál ta vagy a Kö zös sé gen be lül ér té ke sí tet te, a ter -
mék dí jat vissza igé nyel he ti. A vissza igény lés fel té te le a
ter mék be szer zé sé rõl ki ál lí tott szám la, amely tar tal maz za
a ter mék elsõ bel föl di for ga lom ba ho za ta la kor a kö te le zett
ál tal ki bo csá tott szám la szá mát, a kö te le zett ne vét, cí mét,
adó szá mát, és a kö te le zett ál tal ki ál lí tott szám lán vagy an -
nak mel lék le té ben fel tün te tett ter mék díj mér té két és
össze gét.”

219.  § A Kt. a kö vet ke zõ 5/D.  §-sal egé szül ki:

„5/D.  § (1) A 20.  § ab) pont ja sze rin ti lánc ügy let ben
részt ve võ kö te le zett a (2) be kez dés sze rint be je len tett lánc -
ügy let te kin te té ben jo go sult arra, hogy az e tör vény ben
meg ha tá ro zott fel té te lek mel lett men te sül jön a ter mék -
díj-fi ze té si kö te le zett ség alól.

(2) A kö te le zett nek a lánc ügy let meg kez dé se elõtt a kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott adat tar ta lom mal be je -
len tést kell ten nie az adó ha tó ság hoz, amely a be je len tés
ada ta it nyil ván tar tás ba ve szi. A kö te le zett az adó ha tó ság -
nál be je len tett ügy let rõl kü lön nyil ván tar tást ve zet.

(3) A lánc ügy let te kin te té ben

a) ex port nak mi nõ sül, ha a ter mék díj-kö te les ter mék
Kö zös ség vám te rü le tén kí vül re vég le ges ren del te tés sel
tör té nõ ki lép te té sét a kö te le zett ál tal az elsõ bel föl di ér té -
ke sí tés kor ki ál lí tott szám lán sze rep lõ tel je sí tés idõ pont ját
ma gá ban fog la ló hó na pot kö ve tõ har ma dik hó nap utol só
nap já ig a vám ha tó ság vissza iga zol ta;

b) Kö zös sé gen be lü li ér té ke sí tés nek mi nõ sül, ha a ter -
mék díj-kö te les ter mék ér té ke sí té se bel föld rõl a Kö zös ség
va la mely más tag ál la má ba tör té nik, amennyi ben ok -
mánnyal iga zol ha tó, hogy a fu va ro zás meg kez dé sé nek
idõ pont ja nem ké sõb bi, mint a kö te le zett ál tal az elsõ bel -
föl di ér té ke sí tés kor ki ál lí tott szám lán sze rep lõ tel je sí tés
idõ pont ját kö ve tõ 45. nap.

(4) Amennyi ben az adó be val lás be nyúj tá sá ra elõ írt idõ -
pon tig a ter mék ki szál lí tá sát iga zo ló ok má nyok a kö te le -
zett ren del ke zé sé re áll nak, va la mint a ki szál lí tás sal érin tett 
konk rét jog ügy let elõ ze tesen be je len tés re ke rült, a kö te le -
zett men te sül a ter mék díj-fi ze té si kö te le zett ség alól.

(5) Amennyi ben az adó be val lás be nyúj tá sá ra elõ írt idõ -
pon tig a ter mék ki szál lí tá sát iga zo ló ok má nyok nem áll nak 
a kö te le zett ren del ke zé sé re, a kö te le zett a (2) be kez dés ben
fog lal tak sze rint be je len tett lánc ügy let azo no sí tó ada tai
alap ján meg ál la pí tott ter mék díj-fi ze té si kö te le zett ség tel -
je sí té sé nek ha lasz tá sá ra jo go sult

a) ex port ese tén a (3) be kez dés a) pont já ban,

b) Kö zös sé gen be lü li ér té ke sí tés ese tén a (3) be kez dés
b) pont já ban

fog lalt ha tár idõ le jár tá ig.

(6) A kö te le zett a nyil ván tar tá sá ban sze re pel te tett ha -
lasz tott ter mék díj-fi ze té si kö te le zett ség alól az iga zo ló ok -
má nyok kéz hez vé te le kor men te sül.

(7) Amennyi ben az adó ha tó ság nál be je len tett lánc ügy -
let tel érin tett ter mék díj-kö te les ter mék ex port ja vagy Kö -
zös sé gen be lü li ér té ke sí té se még sem tör té nik meg, a kö te -
le zett ter mék díj-fi ze té si kö te le zett sé gé nek ke let ke zé sé re a
2.  § (1) be kez dés a) pont já ban és a 3.  § (1) be kez dé sé ben
fog lalt ren del ke zé sek irány adó ak.

(8) A (7) be kez dés sze rin ti eset ben, amennyi ben a
(3) be kez dés ben meg je lölt ha tár idõ ket kö ve tõ 30 na pon
be lül sem áll nak a kö te le zett ren del ke zé sé re a ter mék ki -
szál lí tá sát iga zo ló ok má nyok, a ter mék díj-fi ze té si kö te le -
zett ség ke let ke zé sét köve tõen az adott év ben, va la mint az
azt kö ve tõ két adó év ben a lánc ügy let re vo nat ko zó men te -
sü lé si sza bá lyo kat a kö te le zett nem al kal maz hat ja.”

220.  § A Kt. 20.  §-a a kö vet ke zõ ab) pont tal egé szül ki:
[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„ab) lánc ügy let: azon ügy let, mely nek so rán a bel föl dön 

elõ ál lí tott kör nye zet vé del mi ter mék díj-kö te les ter mé ket
több bel föl di ér té ke sí tést köve tõen ex por tál ják vagy a Kö -
zös sé gen be lül ér té ke sí tik oly mó don, hogy a ter mék -
díj-kö te les ter mék ki szál lí tá sa köz vet le nül a kö te le zett te -
lep he lyé rõl, sa ját vagy bé relt rak tá rá ból tör té nik, és a kö te -
le zett ok má nyok kal iga zol ja, hogy a kül föl di ren del te té si
hely re tör té nõ fu va ro zás ra át vett ter mék díj-kö te les ter mék
át vé te li he lye a kö te le zett te lep he lye, sa ját vagy bé relt rak -
tá ra.”

221.  § A Kt. 21.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) Fel ha tal ma zást kap a kör nye zet vé del mi és víz ügyi
mi nisz ter, hogy a kü lön bö zõ ha tó sá gok adat szol gál ta tá sá -
nak mód já ról, a vissza igény lés hez, a lánc ügy let ese tén
való men te sü lés hez szük sé ges iga zo lá sok ról, a lánc ügy let
be je len té sé nek és kü lön nyil ván tar tá sá nak adat tar tal má ról
 szóló rész le tes sza bá lyo kat – az ér de kelt mi nisz te rek kel
egyet ér tés ben – ren de let ben ál la pít sa meg.”

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

222.  § Ez a tör vény – a 223–257.  §-ok ban fog lal tak
figye lembe véte lével – 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

223.  § (1) E tör vénynek az Szja tv.-t mó do sí tó ren del ke -
zé sei – a (6)–(9) és (11) be kez dés ben em lí tet tek ki vé te lé -
vel – 2006. szep tem ber 1-jén lép nek ha tály ba, e ren del ke -
zé se ket – a (2)–(5) és (12)–(16) be kez dés ben fog lal tak
figye lembe véte lével – a 2006. szep tem ber 1-jé tõl meg -
szer zett jö ve de lem re és ke let ke zett adó kö te le zett ség re kell 
al kal maz ni.

(2) 2006. szep tem ber 1-jén ha tá lyát vesz ti az Szja tv.
12/A.  §-a és a §-a elõt ti cím, 44/B.  §-a (1) be kez dé sé ben a
„vagy az adó ha tó ság adat szol gál ta tás alap ján tör té nõ adó -
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meg ál la pí tá sa cél já ból tett nyi lat ko za ta ke re té ben tett kü -
lön nyi lat ko zat”, va la mint a „több nyug díj-elõ ta ka ré kos sá -
gi szám la ese té ben is” szö veg rész, 44/B.  §-a (3) be kez dé -
sé nek má so dik mon da ta, 67.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont -
ja, 80.  §-ának g) pont ja.

(3) 2006. szep tem ber 1-jé vel az Szja tv.
a) 3.  §-a 2. pont já nak fel ve ze tõ szö ve gé ben a „kül föl di

ál lam pol gár és hon ta lan” szö veg rész he lyé be a „kül föl di
ál lam pol gár, a hon ta lan” szö veg rész,

b) 3.  §-ának 75. pont já ban, 10.  §-ának (1) be kez dé sé -
ben, 33.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban, 38.  §-a (4) be -
kez dé sé nek a)–b) pont ja i ban, a 38.  §-ának (9) be kez dé sé -
ben, 44.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 44/A. §-ának (1) be kez -
dé sé ben, 78/A.  §-ának (6) be kez dé sé ben, 1. szá mú mel lék -
le té nek 9.5.1. al pont já ban az „adó ha tó ság adat szol gál ta tás
alap ján tör té nõ adó meg ál la pí tá sa” szö veg rész he lyé be az
„adó ha tó sá gi adó meg ál la pí tás” szö veg rész,

c) 25.  §-a (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben az
„az e tör vény sze rint be vé tel nek nem szá mí tó té te le ket”
szö veg rész he lyé be az „azt a be vé telt, ame lyet e tör vény
sze rint a jö ve de lem ki szá mí tá sá nál nem kell figye lembe
ven ni” szö veg rész,

d) 26.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „adó ha tó ság adat -
szol gál ta tá sa alap ján tör té nõ adó meg ál la pí tá sá ra” szö veg -
rész he lyé be az „adó ha tó sá gi adó meg ál la pí tás ra” szö veg -
rész,

e) 28.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben az
„az zal, hogy a be vé tel nek nem ré sze” szö veg rész he lyé be
az „az zal, hogy – a költ ség el szá mo lás ra vo nat ko zó ren del -
ke zé se ket is figye lembe véve – a be vé tel nek nem ré sze”
szö veg rész,

f) 38.  §-a (6) be kez dé sé nek b) pont já ban az „adó ha tó -
ság adat szol gál ta tá sa alap ján tör té nõ adó meg ál la pí tá sa”
szö veg rész he lyé be az „adó ha tó sá gi adó meg ál la pí tás”
szö veg rész,

g) 66.  §-a (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben a „az
adót a kö vet ke zõk sze rint kell meg ál la pí ta ni” szö veg rész he -
lyé be a „az adót – tör vény el té rõ ren del ke zé sé nek hi á nyá -
ban – a kö vet ke zõk sze rint kell meg ál la pí ta ni” szö veg rész,

h) 67.  §-a (9) be kez dé sé nek ac) pont já ban az „(e ren -
del ke zést kell meg fele lõen al kal maz ni a tár sas vál lal ko zás
jegy zett tõ ké jé nek új ér ték pa pír ki bo csá tá sá val tör té nõ fel -
eme lé se ré vén meg szer zett ér ték pa pír ra is),” szö veg rész
he lyé be az „(e ren del ke zést kell meg fele lõen al kal maz ni a
tár sas vál lal ko zás jegy zett tõ ké jé nek új ér ték pa pír ki bo -
csá tá sá val tör té nõ fel eme lé se ré vén meg szer zett ér ték pa -
pír ra is), fel té ve, hogy a va gyo ni hoz zá já ru lás lé te sí tõ ok -
irat ban meg ha tá ro zott ér té két az ér ték pa pír meg szer zé se -
kor e tör vény elõ írásai sze rint a be vé tel meg ha tá ro zá sá nál
figye lembe kell ven ni,” szö veg rész,

i) 69.  §-ának (7) be kez dé sé ben a „44 szá za lé ka” szö -
veg rész he lyé be az „54 szá za lé ka” szö veg rész, a „44 szá -
za lé kát” szö veg rész he lyé be az „54 szá za lé kát” szö veg -
rész,

j) 76.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „A sze ren cse já té kok”
szö veg rész he lyé be a „A nye re mény ese té ben – ha az nem

tar to zik a ka mat jö ve de lem re vo nat ko zó ren del ke zé sek ha -
tá lya alá – a sze ren cse já té kok” szö veg rész,

k) 77/C.  §-a (15) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben
az „idõ szak le tel tét köve tõen” szö veg rész he lyé be az „idõ -
szak le tel tét köve tõen, il le tõ leg az (1) be kez dés c) pont ja
sze rint meg szer zett ér ték pa pír ese té ben” szö veg rész,

l) 77/C.  §-a (22) be kez dé sé nek a) pont já ban a „kö ve tõ
má so dik év utol só nap já val” szö veg rész he lyé be a „má so -
dik év, az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti eset ben a jog gya -
kor lás ra nyit va álló idõ szak utol só nap já val” szö veg rész,

m) 77/C.  §-a (24) be kez dé sé nek d) pont já ban a „jog
gya kor lá sa ré vén meg szer zett” szö veg rész he lyé be a „jog
gya kor lá sa ré vén, az (1) be kez dés c) pont já ban nem em lí -
tett eset ben meg szer zett” szö veg rész,

n) a 3. szá mú mel lék let I. Jel lem zõ en elõ for du ló költ sé -
gek fe je ze te 24. pont já nak a) és b) pont ja i ban az „50 ezer
fo rin tot” szö veg rész he lyé be a „100 ezer fo rin tot” szö veg -
rész,

o) a 3. szá mú mel lék let II. Iga zo lás nél kül el szá mol ha tó 
költ sé gek fe je ze té nek 3. pont já ban a „dol go zó élel me zé si
költ ség té rí té sé rõl  szóló mi nisz ter ta ná csi ren de let” szö veg -
rész he lyé be a „mun ka vál la ló élel me zé si költ ség té rí té sé rõl 
 szóló kor mány ren de let” szö veg rész,

p) a 10. szá mú mel lék let I. Jel lem zõ en elõ for du ló be vé -
te lek fe je ze té nek 3. pont já ban a „(kü lö nö sen az üz le ti
bank szám lán jó vá írt ka mat)” szö veg rész he lyé be a „(kü lö -
nö sen a bel föl di pénz for gal mi bank szám lán jó vá írt ka -
mat)” szö veg rész
lép, az zal, hogy a k) és m) pont ren del ke zé sét a 2006. szep -
tem ber 1-jé ig már nyil ván tar tás ba vett el is mert mun ka vál -
la lói ér ték pa pír-jut ta tá si prog ra mok ese té ben is al kal maz -
ni le het, to váb bá az zal, hogy a g) pont ren del ke zé sét a
2006. adó év utá ni adó fi ze té si kö te le zett ség meg ha tá ro zá -
sá nál is al kal maz ni le het.

(4) Az Szja tv. e tör vénnyel meg ál la pí tott 12.  §-át a
2006. évre vo nat ko zó adó ha tó sá gi adó meg ál la pí tás ra is al -
kal maz ni kell.

(5) Az Szja tv. 69.  §-a e tör vénnyel meg ál la pí tott (4) be -
kez dé sé nek és e tör vénnyel mó do sí tott (7) be kez dé sé nek
ren del ke zé sét a rep re zen tá ció és az üz le ti aján dék utá ni
adó fi ze té si kö te le zett ség te kin te té ben a 2006. au gusz tus
31-ét köve tõen kez dõ dõ adó év ese té ben kell elõ ször al kal -
maz ni.

(6) 2007. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti az Szja tv. 3.  §-a
23. pont já nak d) és n) al pont ja, 3.  §-a 72. pont já nak h) al -
pont ja, 7.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban a „a nyug dí -
jat, a nyug díj ban ré sze sü lõ ma gán sze mélyt meg il le tõ bal -
ese ti já ra dé kot, va la mint” szö veg rész, 7.  §-a (1) be kez dé -
sé nek o) pont ja, 36/A.  §-a és a § elõt ti cím, 39.  §-ának
(2) be kez dé se, 71.  §-a (2) be kez dé sé nek g) pont ja, 1. szá -
mú mel lék le té nek 4.11. al pont ja, 1. szá mú mel lék le té nek
5.4. al pont ja, 1. szá mú mel lék le té nek 5.5. al pont já ban a „a
bér nek pénz in té zet nél nyi tott bank szám lá ra tör vény ál tal
kö te le zõ en elõ írt át uta lá sá ból adó dó több let költ ség mun -
kál ta tó ál tal tör té nõ meg té rí té se, leg fel jebb évi 2 ezer fo -
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rint összeg ha tá rig, to váb bá” szö veg rész, 1. szá mú mel lék -
le té nek 7.6. al pont ja, 1. szá mú mel lék le té nek 8.10. al pont -
ja, 1. szá mú mel lék le té nek 8.11. al pont já ban „a mun kál ta -
tói, a szol gá la ti ér dek bõl tör té nõ át he lye zés kor a la kó hely
vál to zá sa  miatt a köl töz kö dés hez nyúj tott szol gál ta tás, to -
váb bá” szö veg rész, az zal, hogy a ha tá lyon kí vül he lye zett
ren del ke zé se ket 2006. évre még al kal maz ni kell, to váb bá
az zal, hogy amennyi ben a ma gán sze mély 2006. de cem ber
31-én a fel nõtt kép zés díja ked vez mé nyé nek ha lasz tott
igény be vé te lé re jo go sult, a ked vez ményt az Szja tv. 2006.
de cem ber 31-én ha tá lyos 36/A.  §-a sze rint még igény be
ve he ti.

(7) 2007. ja nu ár 1-jén az Szja tv. 38.  §-a ha tá lyát vesz ti,
az zal, hogy az Szja tv. 2006. de cem ber 31-én ha tá lyos
38.  §-ának ren del ke zé se it az em lí tett § (7) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott idõ tar ta mon be lül al kal maz ni le het, ha a
ked vez mény alap já ul szol gá ló la kás cé lú fel hasz ná lás ra
fel vett hi tel tör lesz té se 2007. ja nu ár 1-je elõtt meg kez dõ -
dött.

(8) Az e tör vény 1. szá mú mel lék le té nek az Szja tv.
1. szá mú mel lék le té nek 4.7., 8.3. al pont ját, va la mint
8.19. al pont já nak a) pont ját mó do sí tó, va la mint 7.19. és
7.20. al pont ját meg ál la pí tó ren del ke zé sei 2007. ja nu ár
1-jén lép nek ha tály ba, az Szja tv. 28.  §-a (1) be kez dé sé nek
e tör vénnyel mó do sí tott e) pont ja, va la mint az e tör vény
1. szá mú mel lék le té nek az Szja tv. 1. szá mú mel lék le té nek
6.5. al pont ját mó do sí tó ren del ke zé se 2007. jú ni us 1-jén
lép ha tály ba.

(9) Az Szja tv.
a) 3.  §-ának e tör vénnyel meg ál la pí tott 32. pont ja és

72. pont já nak e tör vénnyel meg ál la pí tott a)–b) és s) al pont ja,
b) 7.  §-a (1) be kez dé sé nek k) pont ja,
c) 11.  §-ának e tör vénnyel meg ál la pí tott (1)–(2) be kez -

dé sei,
d) 28.  §-a (1) be kez dé sé nek e tör vénnyel meg ál la pí tott

d) pont ja,
e) 36.  §-ának e tör vénnyel meg ál la pí tott (1)–(3) be kez -

dé sei,
f) 44.  §-ának e tör vénnyel meg ál la pí tott (2)–(5) be kez -

dé sei,
g) 44/A.  §-ának e tör vénnyel meg ál la pí tott (2)–(3) és

(5)–(6) be kez dé sei,
h) 49.  §-ának e tör vénnyel meg ál la pí tott (17) be kez dé -

se,
i) 49/B.  §-ának e tör vénnyel meg ál la pí tott (8) és

(20) be kez dé sei,
j) 71.  §-ának e tör vénnyel meg ál la pí tott (4)–(5) be kez -

dé sei
2007. ja nu ár 1-jén lép nek ha tály ba, e ren del ke zé se ket az
et tõl az idõ pont tól meg szer zett jö ve de lem re és ke let ke zett
adó kö te le zett ség re kell al kal maz ni.

(10) E tör vénynek az Szja tv. 3.  §-ának 76. pont ját meg -
ál la pí tó, va la mint 28.  §-ának (17) be kez dé sét és 44/B.  §-át
mó do sí tó ren del ke zé sei 2006. szep tem ber 1-jén lép nek ha -
tály ba az a)–d) pon tok ban fog lal tak sze rint.

a) E ren del ke zé se ket 2006. au gusz tus 31-ét köve tõen
aa) nyug díj-elõ ta ka ré kos sá gi szám lá nak mi nõ sü lõ a

kü lön tör vény sze rin ti nyug díj-elõ ta ka ré kos sá gi szám lák -
ra és azok kal össze füg gõ ügy le tek re kell al kal maz ni;

ab) a 2006. au gusz tus 31-ét meg elõ zõ en kö tött meg ál -
la po dás alap ján ve ze tett, az Szja tv. 2006. au gusz tus 31-én
ha tá lyos 3.  §-ának 76. pont ja sze rint nyug díj-elõ ta ka ré kos -
sá gi szám lá nak mi nõ sü lõ a kü lön tör vény sze rin ti nyug -
díj-elõ ta ka ré kos sá gi szám lák ra az Szja tv. 3.  §-ának e tör -
vénnyel meg ál la pí tott 76. pont já ban fog lalt fel té tel lel le het 
al kal maz ni.

b) Az ab) pont ban em lí tett nyug díj-elõ ta ka ré kos sá gi
szám lá ra 2006. szep tem ber 1-jét meg elõ zõ en be fi ze tett
össze gek re vo nat ko zó nyug díj-elõ ta ka ré kos sá gi nyi lat -
ko zat meg té te lé re, és an nak alap ján tör té nõ át uta lás ra az 
Szja tv. 2006. au gusz tus 31-én ha tá lyos ren del ke zé se it
le het al kal maz ni, az zal, hogy a ma gán sze mély ál tal
meg ha tá ro zott össze gek át uta lá sát az adó ha tó ság csak
az Szja tv. 3.  §-ának e tör vénnyel meg ál la pí tott 76. pont -
ja sze rint je lölt nyug díj-elõ ta ka ré kos sá gi szám lá ra tel -
jesíti.

c) Az ab) pont ban em lí tett nyug díj-elõ ta ka ré kos sá gi
szám lák ese té ben az Szja tv. 44/B.  §-ának e tör vénnyel
meg ál la pí tott (6)–(7) be kez dé sét kell al kal maz ni, ha a ren -
del ke zés ben em lí tett kö ve te lés-át he lye zés az Szja tv.
3.  §-ának e tör vénnyel meg ál la pí tott 76. pont ja sze rint je -
lölt nyug díj-elõ ta ka ré kos sá gi szám lá ra tör té nik.

d) Az ab) pont ban em lí tett nyug díj-elõ ta ka ré kos sá gi
szám lák ra vo nat ko zó an a szám la ve ze tõ az e tör vény ki hir -
de té sét köve tõen tér ti ve vé nyes le vél ben nyolc mun ka na -
pos ha tár idõ ki tû zé sé vel fel szó lít hat ja, de leg ké sõbb a ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ há rom mun ka na pon be lül fel kell
szó lí ta nia a ma gán sze mélyt az Szja tv. 3.  §-ának e tör -
vénnyel meg ál la pí tott 76. pont ja sze rin ti nyi lat ko zat meg -
té te lé re, va la mint tá jé koz tat ja a nyi lat ko zat tal kap cso la tos
adó jo gi tud ni va lók ról, kü lö nös te kin tet tel az Szja tv.
44/B.  §-ának e tör vénnyel meg ál la pí tott (10) be kez dé sé -
ben fog lal tak ra. Az e pont ren del ke zé se sze rint adott nyi -
lat ko zat alap ján a szám la ve ze tõ „NYESZ-R” meg kü lön -
böz te tõ jel zést 2006. szep tem ber 1-jé tõl al kal maz hat ja. A
fe lek bár me lyi ké nek ké se del me ese tén iga zo lá si ké re lem
alap ján és egyéb ként az e ren del ke zés sel össze füg gõ jog -
vi tá ban a szám la ve ze tõ szék he lye sze rint ille té kes adó ha -
tó ság en ge dé lyez he ti az em lí tett meg kü lön böz te tõ jel zés
em lí tett idõ pont tól tör té nõ al kal ma zá sát.

(11) Az Szja tv. 53.  §-ának 2006. au gusz tus 31-én ha tá -
lyos vagy az e tör vénnyel meg ál la pí tott (4) be kez dé sét (az
em lí tett be kez dé sek bár me lyi két) – a ma gán sze mély dön -
té se sze rint – a 2006-os és a 2007-es adó év re is al kal maz ni
le het.

(12) Az Szja tv. e tör vénnyel meg ál la pí tott 65.  §-ának
ren del ke zé se it – a (13) be kez dés ben fog lalt el té ré sek kel –
a 2006. szep tem ber 1-jé tõl meg szer zett jö ve de lem re és ke -
let ke zett adó kö te le zett ség re kell al kal maz ni.
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(13) A (12) be kez dés ren del ke zé se alap ján

a) az Szja tv. e tör vénnyel meg ál la pí tott 65.  §-ának
(2) be kez dé sét a 2006. au gusz tus 31-éig meg kö tött be tét-,
fo lyó szám la-, bank kár tya- és ta ka rék be tét-szer zõ dé sek
ese tén a 2006. au gusz tus 31-ét köve tõen in du ló elsõ tel jes
ka mat pe ri ó dus ra jó vá írt (ki fi ze tett) ka mat ra kell elõ ször
al kal maz ni;

b) az Szja tv. e tör vénnyel meg ál la pí tott 65.  §-a (1) be -
kez dé sé nek bb) al pont já ban em lí tett eset ben az Szja tv.
e tör vénnyel meg ál la pí tott 65.  §-ának (2) be kez dé sét az ér -
ték pa pír 2006. au gusz tus 31-ét kö ve tõ meg szer zé se ese tén
kell al kal maz ni;

c) az Szja tv. e tör vénnyel meg ál la pí tott 65.  §-ában em -
lí tett ma ra dék jog ból és le já ra ti szol gál ta tás ból szár ma zó
jö ve de lem re az Szja tv. e tör vénnyel meg ál la pí tott
65.  §-ának (2) be kez dé sét ak kor kell al kal maz ni, ha a biz -
to sí tá si szer zõ dés meg kö té se 2006. au gusz tus 31-ét köve -
tõen tör tént;

d) az a)–c) pon tok ban nem em lí tett ese tek ben – fel té ve, 
hogy a ka mat jö ve de lem ke let ke zé sé nek alap já ul szol gá ló
ügy le tet, szer zõ dést 2006. au gusz tus 31-éig meg kö töt ték – 
az ügy let, szer zõ dés alap ján a 2006. au gusz tus 31-ét köve -
tõen el sõ ként meg szer zett be vé tel re az Szja tv. 65.  §-ának
a 2006. au gusz tus 31-én ha tá lyos ren del ke zé se it kell al kal -
maz ni.

(14) Az Szja tv. e tör vénnyel meg ál la pí tott 67/A.  §-a
(8) be kez dé sé nek ren del ke zé sé tõl el té rõ en a ma gán sze -
mély a 2006. au gusz tus 31-én tu laj do ná ban lévõ ér ték pa -
pír át ru há zá sa ese tén az ér ték pa pír meg szer zé sé re for dí tott 
ér ték meg ha tá ro zá sá ra vá laszt hat ja a 2006. au gusz tus hó -
nap utol só tõzs de nap já nak az adott ér ték pa pír ra vo nat ko zó 
záró ár fo lya mát.

(15) Az Szja tv. 77/C.  §-a e tör vénnyel meg ál la pí tott új
(18) be kez dé sé nek ren del ke zé sét a 2006. au gusz tus 31-ét
köve tõen nyil ván tar tás ba vett el is mert mun ka vál la lói ér -
ték pa pír-jut ta tá si prog ram ese té ben kell al kal maz ni.

(16) 2006. szep tem ber 1-jé vel az adók ról, já ru lé kok ról
és egyéb költ ség ve té si be fi ze té sek rõl  szóló tör vények mó -
do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CXIX. tör vény

a) 178.  §-ának (5)–(7) be kez dé se, 179.  §-ának (1)–(3)
és (5)–(8), to váb bá (11)–(12) be kez dé se 2006. szep tem ber
1-jén ha tá lyát vesz ti,

b) 179.  §-a (4) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben a
„2007. ja nu ár 1-jé vel” szö veg rész he lyé be a „2006. szep -
tem ber 1-jé vel” szö veg rész lép,

c) 179.  §-ának (9) be kez dé sé ben a „de cem ber” szö veg -
rész he lyé be az „au gusz tus” szö veg rész lép,

d) 179.  §-ának (10) be kez dé sé ben a „a 2007.” szö veg -
rész he lyé be az „a 2006.” szö veg rész lép.

(17) Az Szja tv. 66.  §-ának ren del ke zé se i tõl el té rõ en, a
2006. adó évi adó zott ered mény fel osz tá sa kor a szám vi tel -
rõl  szóló tör vény sza bá lyai sze rint meg ál la pí tott és jó vá ha -
gyott, a ma gán sze mély nek a meg ál la pí tás évé ben meg -
szer zett be vé tel ként iga zolt osz ta lék nak az ered mény tar ta -

lék ter hé re meg ál la pí tott össze ge után az a)–f) pont sze rint
le het az adó kö te le zett sé get meg ha tá roz ni.

a) Meg kell ha tá roz ni az át la gos napi
aa) kész pénz zá ró-egyen le get,
ab) kész pénz for gal mat

a 2006. ja nu ár 1.–au gusz tus 31. kö zöt ti idõ szak ra.
b) Ha az aa) pont sze rint meg ál la pí tott összeg az

ab) pont sze rin ti összeg két sze re sét meg ha lad ja, a meg -
haladó rész bõl – de leg fel jebb a jó vá ha gyott osz ta lék nak
az ered mény tar ta lék ter hé re meg ál la pí tott össze gé bõl – ki
kell szá mí ta ni az osz ta lék ra jo go sult ma gán sze mély
 vagyoni be tét je (rész vény, üz let rész, va gyon jegy stb.) ará -
nyá ban a ma gán sze mély re jutó részt.

c) A jó vá ha gyott osz ta lék nak az ered mény tar ta lék ter -
hé re meg ál la pí tott össze gé bõl a b) pont sze rin ti összeg gel
meg egye zõ rész adó ja 10 szá za lék.

d) Az Szja tv. 66.  §-a sze rin ti adó alap ja a ma gán sze -
mély szá má ra jó vá ha gyott osz ta lék ból a b) pont sze rin ti
összeg gel csök ken tett rész.

e) A c) pont sze rin ti adót a ki fi ze tõ a d) pont sze rin ti
adó alap adó já tól el kü lö nít ve, a be vé tel szer zés nap já ra ál -
la pít ja meg, és ar ról kü lön iga zo lást ad a ma gán sze mély -
nek. Vá laszt ha tó, hogy

ea) a ma gán sze mély az adót a ki fi ze tõ tõl ka pott iga -
zo lás sze rin ti be vé tel szer zés nap já nak ne gye dé vét kö -
ve tõ hó nap 12. nap já ig fi ze ti meg, az zal, hogy ké rel mé re 
az adó ha tó ság az adó év ben és az azt kö ve tõ négy adó év -
ben öt egyen lõ rész let ben tör té nõ meg fi ze tést en ge dé -
lyez, vagy

eb) a ki fi ze tõ az adót le von ja, be vall ja és meg fi ze ti az -
zal, hogy ké rel mé re az adó ha tó ság az adó év ben és az azt
kö ve tõ négy adó év ben öt egyen lõ rész let ben tör té nõ meg -
fi ze tést en ge dé lyez.

f) A ma gán sze mély a ki fi ze tõ tõl ka pott iga zo lás alap ján 
a b) pont sze rin ti adó ala pot és a c) pont sze rin ti adót a
d) pont sze rin ti adó alap tól és an nak adó já tól el kü lö nít ve a
meg ál la pí tás évé rõl  szóló adó be val lá sá ban az osz ta lék ra
irány adó sza bá lyok sze rint kö te les be val la ni.

g) E be kez dés al kal ma zá sá ban
ga) át la gos napi kész pénz zá ró-egyen leg: a há zi pénz tár

napi zá ró-egyen le gei együt tes össze gé nek és a napi zá -
ró-egyen le gek szá mí tá sá nál figye lembe vett na pok (ki vé -
ve azo kat a na po kat, ame lye ken pénz tá ri for ga lom nem
volt) szá má nak a há nya do sa, az zal, hogy az át la gos napi
kész pénz zá ró-egyen leg meg ha tá ro zá sá nál a napi zá -
ró-egyen leg csök kent he tõ a pénz ügyi szol gál ta tá si te vé -
keny ség, illetve a sze ren cse já ték szer ve zé si te vé keny ség
cél já ból tar tott pénz kész let tel;

gb) át la gos napi kész pénz for ga lom: a há zi pénz tár ba be -
folyt és a há zi pénz tár ból ki fi ze tett össze gek napi egyen le -
gei (a be vé te le zett összeg csök kent ve a ki adott összeg gel)
elõ jel tõl füg get len együt tes össze gé nek és a napi egyen le -
gek szá mí tá sá nál figye lembe vett na pok szá má nak a há -
nya do sa.

(18) Az Szja tv. 66.  §-ának ren del ke zé se i tõl el té rõ en, a
2006. adó évi adó zott ered mény fel osz tá sa kor a szám vi tel -
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rõl  szóló tör vény sza bá lyai sze rint meg ál la pí tott és jó vá ha -
gyott, a ma gán sze mély nek a meg ál la pí tás évé ben meg -
szer zett be vé tel ként iga zolt osz ta lék nak a 2006. adó évi
adó zott ered mény ter hé re meg ál la pí tott össze ge után a
2006. jú ni us 9-én fenn ál ló tagi köl csön 2006. adó évi el en -
ge dé se ese tén az a)–f) pont sze rint le het az adó kö te le zett -
sé get meg ha tá roz ni.

a) Ki kell szá mí ta ni a 2006. adó évi adó zott ered mény
ter hé re meg ál la pí tott, de leg fel jebb a 2006. jú ni us 9-én
fenn ál ló tagi köl csön bõl a 2006. adó év ben el en ge dett
összeg gel egye zõ osz ta lék rész nek az osz ta lék ra jo go sult
ma gán sze mély va gyo ni be tét je (rész vény, üz let rész, va -
gyon jegy stb.) ará nyá ban a ma gán sze mély re jutó részt.

b) A jó vá ha gyott osz ta lék ból az a) pont sze rint meg ál -
la pí tott összeg gel meg egye zõ rész adó ja 10 szá za lék.

c) Az Szja tv. 66.  §-a sze rin ti adó alap ja a ma gán sze -
mély szá má ra jó vá ha gyott osz ta lék ból az a) pont sze rin ti
összeg gel csök ken tett rész.

d) A b) pont sze rin ti adót a ki fi ze tõ a c) pont sze rin ti
adó alap adó já tól el kü lö nít ve, a be vé tel szer zés nap já ra ál -
la pít ja meg, és ar ról kü lön iga zo lást ad a ma gán sze mély -
nek.

e) Vá laszt ha tó, hogy
ea) a ma gán sze mély az adót a ki fi ze tõ tõl ka pott iga zo -

lás sze rin ti be vé tel szer zés nap já nak ne gye dé vét kö ve tõ
hó nap 12. nap já ig fi ze ti meg; vagy

eb) a ki fi ze tõ az adót le von ja, be vall ja és meg fi ze ti.
f) A ma gán sze mély a ki fi ze tõ tõl ka pott iga zo lás alap ján 

az a) pont sze rin ti adó ala pot és a b) pont sze rin ti adót a
c) pont sze rin ti adó alap tól és an nak adó já tól el kü lö nít ve a
meg ál la pí tás évé rõl  szóló adó be val lá sá ban az osz ta lék ra
irány adó sza bá lyok sze rint kö te les be val la ni.

(19) Az e § (17)–(18) be kez dé se 2006. szep tem ber 1-jén 
lép ha tály ba.

224.  § 2006. szep tem ber 1-jén ha tá lyát vesz ti a nyug -
díj-elõ ta ka ré kos sá gi szám lák ról  szóló 2005. évi CLVI.
tör vény 3.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja.

225.  § (1) E tör vénynek a Tao.-t mó do sí tó rendelkezé -
seit – a (2)–(15) be kez dés ben fog lal tak figye lembe véte -
lével – elsõ íz ben a 2007. év ben kez dõ dõ adó évi adó alap
meg ál la pí tá sá ra és a 2007. adó évi tár sa sá gi adó kö te le zett -
ség re kell al kal maz ni.

(2) E tör vény ki hir de té se kor lép ha tály ba a Tao. e tör -
vénnyel meg ál la pí tott 5.  §-ának (5) be kez dé se, 5.  §-ának
(7) be kez dé se, 6.  §-ának (4) be kez dé se, 9.  §-ának címe és
(2) be kez dé sé nek b) pont ja, 9.  §-a (3) be kez dé se c) pont já -
nak fel ve ze tõ ren del ke zé se és ca) al pont ja, 13.  §-ának
(7) be kez dé se, 20.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja és
(2) be kez dé se, 26.  §-ának (10)–(11) be kez dé se, 5. szá mú
mel lék le té nek 13. pont ja, 6. szá mú mel lék le té nek címe, to -
váb bá a Tao. 7.  §-a (1) be kez dé sé nek m) pont já ban a „sa ját
rész vény” szö veg rész he lyé be a „sa ját rész vény, sa ját át -

ala kí tott be fek te tõi rész jegy” szö veg rész lép, ren del ke zé -
se it 2006. jú li us 1-jé tõl kell al kal maz ni.

(3) E tör vény ki hir de té se kor lép ha tály ba a Tao. e tör -
vénnyel meg ál la pí tott 13.  §-a (6) be kez dé se, 16.  §-a (1) be -
kez dé se c) pont já nak ci)–ck) al pont ja, 16.  §-a (2) be kez dé -
sé nek a) pont ja, 17.  § (12) be kez dé se ren del ke zé se, ren del -
ke zé sei a 2006. év ben kez dõ dõ adó évi adó alap meg ál la pí -
tá sá ra és a 2006. adó évi tár sa sá gi adó kö te le zett sé gé re is al -
kal maz ha tók.

(4) E tör vény ki hir de té se kor lép ha tály ba a Tao. e tör -
vénnyel meg ál la pí tott 1. szá mú mel lék le te 14. pont ja, ren -
del ke zé se elsõ íz ben a 2005. adó év adó alap já nak meg ál la -
pí tá sá ra és a 2005-ben kez dõ dõ adó év adó kö te le zett sé gé re 
is al kal maz ha tó.

(5) 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba a Tao. e tör vénnyel
meg ál la pí tott, 13/A.  §-a és az elõt te lévõ cím, 20.  §-a
(1) be kez dé sé nek d) és e) pont ja, 20.  §-ának (6) be kez dé se, 
5. szá mú mel lék le té nek 3–5. pont ja, 6. szá mú mel lék le té -
nek E) fe je ze te, egy ide jû leg a Tao. 2.  §-a (2) be kez dé sé nek 
a) pont já ban „a gaz da sá gi tár sa ság,” szö veg rész he lyé be
„a gaz da sá gi tár sa ság (ide ért ve a non pro fit gaz da sá gi tár -
sa sá got is)”, 5.  §-ának (7) be kez dé sé ben „a köz hasz nú tár -
sa ság” szö veg rész he lyé be „a köz hasz nú tár sa ság, a non -
pro fit gaz da sá gi tár sa ság” szö veg rész, 6.  §-ának (4) be kez -
dé sé ben „a köz hasz nú tár sa ság,” szö veg rész he lyé be
„a köz hasz nú tár sa ság, a köz hasz nú, a ki e mel ke dõ en köz -
hasz nú non pro fit gaz da sá gi tár sa ság,” szö veg rész, 20.  §-a
(2) be kez dé sé ben „a szo ci á lis szö vet ke zet,” szö veg rész
he lyé be „a szo ci á lis szö vet ke zet, köz hasz nú, kiemelke -
dõen köz hasz nú non pro fit gaz da sá gi tár sa ság” szö veg rész, 
26.  §-ának (11) be kez dé sé ben „a köz hasz nú tár sa ság nak”
szö veg rész he lyé be „a köz hasz nú tár sa ság nak, a köz hasz -
nú, a ki e mel ke dõ en köz hasz nú non pro fit gaz da sá gi tár sa -
ság nak” szö veg rész, 6. szá mú mel lék le té nek cí mé ben a
„köz hasz nú tár sa ság” szö veg rész he lyé be „köz hasz nú tár -
sa ság, köz hasz nú, ki e mel ke dõ en köz hasz nú non pro fit gaz -
da sá gi tár sa ság” szö veg rész lép.

(6) 2009. jú li us 1-jén a Tao. 13/A.  § cí mé ben a „és a szo -
ci á lis szö vet ke zet” szö veg rész a „ , a szo ci á lis szö vet ke zet
és a ví zi tár su lat” szö veg rész re vál to zik, egy ide jû leg a
13/A.  §-a (1) be kez dé sé ben a „tár sa ság” szö veg rész he lyé -
be „tár sa ság és a ví zi tár su lat” szö veg rész lép.

(7) A Tao. e tör vénnyel meg ál la pí tott 22/B.  §-át mó do -
sí tó ren del ke zé sek ha tály ba lé pé sé rõl kü lön tör vény ren -
del ke zik.

(8) A (7) be kez dés ben meg ha tá ro zott kü lön tör vény ha -
tály ba lé pé sé vel ha tá lyát vesz ti a Tao. 22/B.  §-ának (5) be -
kez dé se, 22/B.  §-a (9) be kez dé sé nek c) pont ja,
22/B.  §-ának (16) be kez dé se.

(9) E tör vény ki hir de té sé nek a nap ján ha tá lyát vesz ti a
Tao. 16.  §-a (2) be kez dé sé nek b) és c) pont ja, az zal, hogy
e ren del ke zést figye lembe véve le het a 2006. évi adó ala pot 
és a 2006. évi adó kö te le zett sé get meg ál la pí ta ni.
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(10) 2007. jú li us 1-jé vel ha tá lyát vesz ti a Tao. 20.  §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban az „és a szo ci á lis szö vet ke -
zet nek” szö veg rész.

(11) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel ha tá lyát vesz ti a Tao.
6.  §-a (4) be kez dé sé ben „a cél szer ve zet,” szö veg rész,
21.  §-ának (12) be kez dé sé ben „a be ru há zás üzem be he lye -
zé sét kö ve tõ má so dik adó év ben és azt köve tõen” szö veg -
rész, 29/C.  §-ának (1)–(3) és (5) be kez dé se, va la mint
29/D.  §-a (1)–(2) és (6)–(7) be kez dé se.

(12) 2009. jú li us 1-jén ha tá lyát vesz ti a Tao. 13.  §-a és
az elõt te lévõ cím, 20.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja és
(5) be kez dé se, 29/B.  §-a (3) be kez dé se, 6. szá mú mel lék le -
té nek C) fe je ze te és cí mé ben „köz hasz nú tár sa ság,” szö -
veg rész, 5.  §-a (7) be kez dé sé ben „ , a köz hasz nú tár sa ság”
szö veg rész, a 6.  §-a (4) be kez dé sében „a köz hasz nú tár sa -
ság,” szö veg rész, 20.  §-a (2) be kez dé sé ben „köz hasz nú
tár sa ság, a” szö veg rész, 26.  § (11) be kez dé sé ben „a köz -
hasz nú tár sa ság nak,” szö veg rész, 29/A.  §-a (1) be kez dé sé -
ben „és a köz hasz nú tár sa ság” szö veg rész.

(13) Az adó zó nak a Tao. 10.  § (6) be kez dé sé nek 2006.
de cem ber 31. nap ján ha tá lyos ren del ke zé sei sze rint ké szí -
tett be val lá sa figye lembe véte lével meg ál la pí tott nyil ván -
tar tott adó men te sen kép zett ered mény tar ta lék kal, egyen lõ
rész le tek ben a 2007-ben kez dõ dõ adó év és az azt kö ve tõ
két adó év adó zás elõt ti ered mé nyét kell nö vel nie, ki vé ve
ha köz hasz nú tár sa ság gá ala kul, vagy köz hasz nú, ki e mel -
ke dõ en köz hasz nú non pro fit gaz da sá gi tár sa ság ként mû -
kö dik to vább.

(14) A 2006. évi adó kö te le zett ség meg ál la pí tá sa kor
nem kell a Tao. 10.  § (5) be kez dé sé nek ren del ke zé sét
 alkalmazni a cél szer ve zet jog utód já nak, ha köz hasz nú tár -
sa ság.

(15) A fel sõ ok ta tá si in téz mény (ide ért ve az ál ta la lét re -
ho zott in téz ményt is), to váb bá a di ák ott hon a 2006. adó évi
adó alap já hoz szük sé ges ada to kat a 2006. évi be szá mo ló
(és az azt alá tá masz tó nyil ván tar tás) ada ta i ból a 2006. jú -
ni us 30-ára ké szí tett köz ben sõ mér leg (és az azt alá tá masz -
tó nyil ván tar tás) meg fe le lõ ada ta i nak le vo ná sá val ha tá roz -
za meg.

(16) Ha az adó zó nak a 2006. évi fi ze ten dõ adó alap ján
kell adó elõ le get be val la nia, ak kor össze gé nek meg ha tá ro -
zá sa kor a Tao. 2007. ja nu ár 1-jé tõl ha tá lyos 6.  §-a
(5)–(6) be kez dé sé ben fog lal ta kat is figye lembe kell ven ni.

(17) A Tao. e tör vénnyel mó do sí tott 4.  §-a 5. pont já nak,
a 7.  §-a (1) be kez dé se gy) pont ja b) al pont já nak, a 7.  §-a
(10) be kez dé se c) pont já nak, va la mint a 8.  §-a (1) be kez dé -
se m) pont ja b) al pont já nak ren del ke zé se it e tör vény ha -
tály ba lé pé sét köve tõen meg szer zett ré sze se dés re le het al -
kal maz ni.

226.  § (1) E tör vénynek az Eva tv.-t mó do sí tó ren del ke -
zé se it az e §-ban fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) A 2006. év ben az Eva tv. 5.  § (1) be kez dé sé tõl és
9.  §-át ól el té rõ en az adó mér té ke az adó alany vá lasz tá sá tól
füg gõ en

a) az ál ta la ja nu ár 1. és szep tem ber 30. kö zött meg szer -
zett be vé tel nek az Eva tv.-ben meg ha tá ro zott, azo nos idõ -
szak ra jutó jog cí mek sze rint mó do sí tott össze ge alap ján
ki szá mí tott po zi tív adó alap 15%-a, to váb bá az ál ta la ok tó -
ber 1. és de cem ber 31. kö zött meg szer zett be vé tel nek az
Eva tv.-ben meg ha tá ro zott, azo nos idõ szak ra jutó jog cí -
mek sze rint mó do sí tott össze ge alap ján ki szá mí tott po zi tív 
adó alap után az Eva tv. e tör vénnyel meg ál la pí tott
9.  §-ában meg ha tá ro zott adó mér ték, vagy

b) a po zi tív adó alap után 15 szá za lék és a po zi tív adó -
alap nak – az ok tó ber 1.–de cem ber 31. kö zöt ti idõ szak ra te -
kin tet tel – egy ne gyed ré sze után to váb bi 10 szá za lék.

(3) Az adó alany a 2006. évi adó kö te le zett ség meg ál la pí -
tá sá hoz az Eva tv. 4.  §-a sze rin ti, az evá val össze füg gõ
nyil ván tar tá si kö te le zett sé gét úgy kö te les tel je sí te ni, hogy
a (2) be kez dés sze rin ti adó kö te le zett sé ge tel je sí té sé hez és
a tel je sí tés el len õr zé sé hez szük sé ges ada tok ren del ke zés re
áll ja nak.

(4) 2006. év ben – az Eva tv. 10.  § (3) be kez dés tõl elté -
rõen – az adó alany szep tem ber 15-ig az erre a cél ra rend -
sze re sí tett nyom tat vá nyon be je lent he ti az ál la mi adó ha tó -
ság nak, hogy ok tó ber 1-jé tõl adó kö te le zett sé ge it már nem
az adó alany ra vo nat ko zó ren del ke zé sek sze rint kí ván ja
tel je sí te ni, az zal, hogy e be je len té sét az em lí tett idõ pon tig
vissza von hat ja.

(5) A (4) be kez dés sze rin ti be je len tés re nyit va álló ha -
tár idõ el mu lasz tá sa ese tén iga zo lá si ké re lem be nyúj tá sá -
nak nincs he lye, be je len tés hi á nyá ban az ál la mi adó ha tó -
ság az adó zót 2006. ok tó ber 1. és de cem ber 31. kö zött is
adó alany ként tart ja nyil ván.

(6) Az adó zó adó ala nyi sá ga a (4) be kez dés ben em lí tett
be je len tés ese tén szep tem ber 30-ával meg szû nik és a be -
val lás be nyúj tá sá nak ha tár ide je az adó ala nyi ság meg szû -
né sét kö ve tõ 30. nap.

(7) Ha az eva alany adó ala nyi sá ga 2006. szep tem ber
30-át köve tõen az Eva tv. 3.  § (1) be kez dé sé ben em lí tett
okok va la me lyi ke  miatt szû nik meg, ak kor a 2006. évi adó -
kö te le zett sé ge meg ál la pí tá sá hoz az eva ala pot a (2) be kez -
dés a) pont já ban fog lal tak figye lembe véte lével ha tá roz za
meg.

227.  § (1) Az Eva tv. e tör vénnyel meg ál la pí tott 9.  §-a és 
12.  § (4) be kez dé se 2006. ok tó ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény 226.  § (2), (3) és (7) be kez dé se 2006. ok -
tó ber 1-jén lép ha tály ba.

(3) E tör vény 226.  § (4), (5) és (6) be kez dé se a tör vény
ki hir de té sét kö ve tõ ötö dik na pon lép ha tály ba.

(4) Az Eva tv. 3.  § (2) be kez dé sé ben „a vál lal ko zói iga -
zol vánnyal ren del ke zõ” szö veg rész he lyé be „az egyé ni
vál lal ko zó nak mi nõ sü lõ” szö veg rész lép.
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228.  § (1) E tör vénynek az áfa-tör vényt mó do sí tó ren -
del ke zé sei – a 229–230.  §-ok ban fog lal tak figye lembe -
véte lével – 2006. szep tem ber 1-jén lép nek ha tály ba.

(2) 2006. szep tem ber 1-jén az áfa-tör vény 28.  § (2) be -
kez dé se, 31.  § (7) be kez dé se, 44.  § (2) be kez dé sé nek
b) pont ja, va la mint az 1. szá mú mel lék le té nek I. ré sze ha tá -
lyát vesz ti, va la mint a 41.  § (1) be kez dé sé ben „a (2) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel” szö veg rész he lyé be „a
(2)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel” szö veg rész 
lép.

(3) E tör vénynek az áfa-tör vényt mó do sí tó ren del ke zé -
se it, to váb bá a (2) be kez dés ren del ke zé se it elsõ íz ben – a
(4)–(9) be kez dé sek ben fog lalt el té ré sek kel – azok ban az
ese tek ben kell al kal maz ni, ame lyek ben az adó fi ze té si kö -
te le zett ség, il let ve az adó le vo ná si jog 2006. au gusz tus 31.
nap ját köve tõen ke let ke zik.

(4) Ha az adó fi ze té si kö te le zett ség ke let ke zé sé nek meg -
ál la pí tá sá ra az áfa-tör vény 16.  §-ának (11) be kez dé se az
irány adó, és az adó fi ze té si kö te le zett ség 2006. au gusz tus
31. nap ját köve tõen ke let ke zik, to váb bá a fe lek kö zöt ti el -
szá mo lá si idõ szak kez dõ nap ja 2006. szep tem ber 1. nap ját
meg elõ zi, az áfa-tör vénynek a 2006. szep tem ber 1. nap ját
meg elõ zõ na pon ha tá lyos 28.  §-a (2) be kez dé sét, va la mint
44.  § (2) be kez dé se b) pont ját a fe lek adott el szá mo lá si
idõ sza ká ra vo nat ko zó an még al kal maz ni kell.

(5) Ha az adó fi ze té si kö te le zett ség ke let ke zé sé nek meg -
ál la pí tá sá ra az áfa-tör vény 16.  §-ának (14) be kez dé se az
irány adó, és az adó fi ze té si kö te le zett ség 2006. au gusz tus
31. nap ját köve tõen ke let ke zik, to váb bá az egyes rész ki fi -
ze té sek kel érin tett bér be adá si idõ szak kez dõ nap ja 2006.
szep tem ber 1. nap ját meg elõ zi, az áfa-tör vénynek a 2006.
szep tem ber 1. nap ját meg elõ zõ na pon ha tá lyos 28.  §-a
(2) be kez dé sét, va la mint 44.  § (2) be kez dé se b) pont ját a
fe lek adott bér be adá si idõ sza ká ra vo nat ko zó an még al kal -
maz ni kell.

(6) A 2006. au gusz tus 31. nap ját köve tõen adó fi ze té si
kö te le zett sé get ke let kez te tõ fo lya ma tos ter mék ér té ke sí tés
és szol gál ta tás nyúj tás ese té ben, ha a tel je sí tés mé ré se
szám lá ló le ol va sás út ján tör té nik, és nincs a szám lá ló le ol -
va sás nál rö vi debb idõ sza kon kén ti ár- vagy díj fi ze tés,
e tör vény ren del ke zé se it az elsõ olyan szám lá ló le ol va sás
nap já tól kez dõ dõ en kell al kal maz ni, amely nél a tel jes le ol -
va sá si idõ szak 2006. au gusz tus 31. nap ját kö ve ti. A 2006.
au gusz tus 31. nap ját köve tõen adó fi ze té si kö te le zett sé get
ke let kez te tõ fo lya ma tos ter mék ér té ke sí tés és szol gál ta tás -
nyúj tás ese té ben, ha a tel je sí tés mé ré se nem szám lá ló le ol -
va sás út ján tör té nik, il let ve ha a tel je sí té sért járó el len ér té -
ket a szám lá ló le ol va sás nál rö vi debb idõ sza kon kén ti ár
(díj) fi ze té se el le né ben tel je sí tik, e tör vény ren del ke zé se it
az ese dé kes idõ szak nak 2006. szep tem ber 1. nap já tól kez -
dõ dõ ré szé re idõ ará nyo san kell al kal maz ni.

(7) A sze mély ta xi-szol gál ta tást nyúj tó adó alany kö te les
a gépi nyug ta adás ra szol gá ló ta xa mé tert az adó mér ték vál -
to zá sa  miatt az arra jo go sult szer viz zel leg ké sõbb 2006.

no vem ber 30. nap já ig át ál lít tat ni. Az át ál lí tá sig az adó -
alany nak nyug ta adá si kö te le zett sé gét kézi nyug ta ki bo csá -
tá sá val kell tel je sí te nie.

(8) Az ál ta lá nos for gal mi adó mér té ké nek ke ze lé sé re is
al kal mas pénz tár gé pe ket az adó alany kö te les az adó mér -
ték vál to zá sa  miatt az arra jo go sult szer viz zel leg ké sõbb
2006. no vem ber 30. nap já ig át ál lít tat ni. A szám la, egy sze -
rû sí tett szám la adá sá ra is al kal mas pénz tár gé pet al kal ma zó 
adó alany az át ál lí tá sig a vevõ ké ré sé re kézi ki bo csá tá sú
szám lát, egy sze rû sí tett szám lát ad.

(9) Az áfa-tör vénynek az e tör vénnyel meg ál la pí tott, az
adó men tes ter mék im port ra vo nat ko zó ren del ke zé se it a
2006. szep tem ber 1. nap ját kö ve tõ áru nyi lat ko zat el fo ga -
dá sa ese tén kell elõ ször al kal maz ni.

(10) Az az adó alany, aki (amely) 2006. szep tem ber 1.
nap ját meg elõ zõ en az áfa-tör vény XIV. fe je ze té ben meg -
ha tá ro zott adó zá si mó dot vá lasz tot ta, ezen adó zá si mód al -
kal ma zá sá val gön gyö lí tet ten szá mí tott adó ját 2006.
 augusztus 31-ével meg kell ál la pí ta nia. A kü lön le ges adó -
zá si mó dot az el té rõ adó mér ték alá esõ ter mé ket is for gal -
ma zó adó alany to vább al kal maz hat ja az zal, hogy a hi vat -
ko zott idõ pont ban fenn ál ló, lel tár ral alá tá masz tott, az
5 szá za lé kos adó mér ték tõl el té rõ adó mér ték alá tar to zó
kész le tét az ál ta lá nos adó mér ték alá tar to zó 2006. szep -
tem ber 1-jei nyi tó kész let nek kell te kin te ni.

229.  § Az áfa-tör vénynek e tör vénnyel meg ál la pí tott
33.  § (4) be kez dé se sze rin ti le vo ná si ti lal mat arra a szol -
gál ta tás ra kell elõ ször al kal maz ni, amely nél a fe lek kö zöt ti 
el szá mo lá si idõ szak 2006. au gusz tus 31. nap ját köve tõen
kez dõ dik.

230.  § (1) Az áfa-tör vény e tör vénnyel meg ál la pí tott
34.  § (4) be kez dé sé nek és 36.  § (6) be kez dé sé nek ren del -
ke zé se it azok ban az ese tek ben kell elõ ször al kal maz ni,
ami kor az adó le vo ná si jog 2006. szep tem ber 15. nap ját
köve tõen ke let ke zik, il let ve ke let kez ne.

(2) Az áfa-tör vénynek e tör vénnyel meg ál la pí tott 48.  §
(3) be kez dé sé nek c) pont ja és (11) be kez dé se 2006. szep -
tem ber 15. nap ján lép ha tály ba az zal, hogy ren del ke zé se it
a havi adó be val lás ra kö te le zett adó ala nyok ese té ben 2006. 
szep tem ber 15. nap já tól, a ne gyed éves adó be val lás ra kö te -
le zet tek ese té ben 2006. ok tó ber 1. nap já tól, az éves adó be -
val lás ra kö te le zet tek ese té ben pe dig 2007. ja nu ár 1. nap já -
tól kez dõ dõ en kell elõ ször al kal maz ni.

231.  § (1) A fo gyasz tói ár ki egé szí tés rõl  szóló 2003. évi
LXXXVII. tör vény (a to váb bi ak ban: Fát.) 4.  § (2) be kez -
dé sé nek b) pont ja e tör vény ki hir de té sé nek nap ján ha tá lyát 
vesz ti az zal, hogy a ren del ke zést a 2006. jú ni us 30-át
köve tõen nyúj tott, fo gyasz tói ár ki egé szí tés re jo go sí tó
szol gál ta tá sok alap ján ke let ke zõ igény lés re kell elõ ször al -
kal maz ni.
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(2) E tör vény ki hir de té sé nek nap ján a Fát. Mel lék le te
4. ka te gó ri á já nak „uta zá si ked vez mény, vas úti bér let (SZJ
60.10.1, ki vé ve jár mû szál lí tás a 60.10.12.0-ból)” szö veg -
ré sze he lyé be „uta zá si ked vez mény, vas úti bér let (SZJ
60.21.10.9 és 60.10.1, be le ért ve HÉV köz le ke dés, ki vé ve
jár mû szál lí tás a 60.10.12.0-ból)” szö veg rész lép az zal,
hogy a ren del ke zést 2006. jú ni us 30. nap ját köve tõen nyúj -
tott, fo gyasz tói ár ki egé szí tés re jo go sí tó szol gál ta tá sok
alap ján ke let ke zõ igény lés re kell elõ ször al kal maz ni.

(3) 2006. szep tem ber 1-jé vel a Fát. Mel lék le te 8. ka te -
gó ri á já nak „40,1–50” szö veg ré sze he lyé be „40,1–45” szö -
veg rész lép az zal, hogy a ren del ke zést elõ ször 2006.
 augusztus 31. nap ját köve tõen nyúj tott, fo gyasz tói ár ki -
egé szí tés re jo go sí tó szol gál ta tá sok alap ján ke let ke zõ
igény lés re kell al kal maz ni.

232.  § (1) E tör vénynek a Jöt.-öt mó do sí tó ren del ke zé -
sei – a (2)–(11) be kez dés ben fog lal tak figye lembe véte -
lével – 2006. szep tem ber 1-jén lép nek ha tály ba.

(2) A Jöt. e tör vénnyel meg ál la pí tott 119.  §-a (6) be kez -
dé sé nek a) és e) pont ja és (10) be kez dé se, va la mint
120.  §-ának (3) be kez dé se, (7) be kez dé sé nek c) pont ja és
(8) be kez dé se e tör vény ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
ha tály ba.

(3) A Jöt. e tör vénnyel meg ál la pí tott 7.  §-a 37/B. pont já -
nak, 11.  §-a (1) be kez dé se h) pont já nak, 34.  §-a (3) be kez -
dé sé nek, 37.  §-a (6) be kez dé se d) pont já nak, 38.  §-a (4) be -
kez dé sé nek, 52.  §-a (2) be kez dé sé nek, 58.  §-a (13) be kez -
dé sé nek, 72.  §-a (11) be kez dé sé nek, 103.  §-a (2) be kez dé -
se 1. pont ja b) al pont já nak, 110.  §-a (13) be kez dé sé nek és
129.  §-a (2) be kez dé se p) pont já nak ha tály ba lép te té sé rõl
kü lön tör vény ren del ke zik.

(4) A Jöt. e tör vénnyel meg ál la pí tott 47.  §-a (1) be kez -
dé se c) pont já nak és 112.  §-a (2) be kez dé sé nek ren del ke -
zé sét a fo lya mat ban lévõ ügyek ben is al kal maz ni kell.

(5) E tör vény ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon a 2005. évi
CXIX. tör vény 185.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „7.  §-a
1. pont já nak j) al pont ja és a § 37. pont ja, 11.  §-a (1) be kez -
dé sé nek e) pont ja,” és az „ , 58.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont ja” szö veg rész, va la mint a Jöt. 82.  §-ának (6) be -
kez dé sé ben az „ , amennyi ben a kö zös adó rak tár ban a szõ -
lõ bort az (1) be kez dés ren del ke zé se i nek meg fe le lõ
mennyi ség ben ál lít ják elõ” szö veg rész és 104.  §-ának
(17) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(6) E tör vény ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon a Jöt.
29.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „tü ze lõ anya gok” szö veg -
rész he lyé be a „tü ze lõ-, fû tõ anya gok” szö veg rész, 37.  §-a
(6) be kez dé sé nek b) pont já ban a „84.  § (1) be kez dés e)”
szö veg rész he lyé be a „84.  § (1) be kez dés d)” szö veg rész,
117.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „a ki kö tõi adó rak tár”
szö veg rész he lyé be az „adó rak tár-en ge dé lyes” szö veg rész 
lép.

(7) 2007. áp ri lis 1-jé vel a Jöt. e tör vény ben meg ál la pí -
tott 97.  §-a (2) be kez dé sé nek

a) a) pont já ban a „7240 fo rint ezer da ra bon ként és a
kis ke res ke del mi el adá si ár 27,5 szá za lé ka, de leg alább
13 090 fo rint/ezer da rab” szö veg rész he lyé be a „7420 fo -
rint ezer da ra bon ként és a kis ke res ke del mi el adá si ár 27,75 
szá za lé ka, de leg alább 13 730 fo rint/ezer da rab” szö veg -
rész, 2007. szep tem ber 1-jé tõl „7600 fo rint ezer da ra bon -
ként és a kis ke res ke del mi el adá si ár 28 szá za lé ka, de leg -
alább 13 965 fo rint/ezer da rab” szö veg rész,

b) c) és d) pont já ban a „de leg alább 4320 fo rint/ki lo -
gramm” szö veg rész he lyé be a „de leg alább 4530 fo rint/ki -
lo gramm” szö veg rész, 2007. szep tem ber 1-jé tõl a „de leg -
alább 4610 fo rint/ki lo gramm” szö veg rész
lép.

(8) 2008. ja nu ár 1-jén a Jöt. e tör vénnyel meg ál la pí tott
58.  §-a (1) be kez dé sé nek b) és e) pont já ban a „bi o e ta nol
ben zin be való köz vet len be ke ve ré se” szö veg rész he lyé be
a „bi o e ta nol ben zin be és a bio dí zel gáz olaj ba való köz vet -
len be ke ve ré se” szö veg rész lép.

(9) 2012. de cem ber 31-én a Jöt. e tör vénnyel meg ál la pí -
tott 52.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „az E85 ese té ben a ter -
mék bi o e ta no lon kí vü li kom po nen se i nek tér fo gat ra szá mí -
tott mennyi sé gi rész ará nya (a szá za lék ér ték szá zad ré szé -
ben ki fe jez ve) és az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti adó -
mér ték szor za ta ként meg ha tá ro zott összeg,” szö veg rész
ha tá lyát vesz ti.

(10) A Jöt. 2005. évi CXIX. tör vénnyel meg ál la pí tott
7.  §-a 1. pont já nak j) al pont ja, 7.  §-ának 37. pont ja, 11.  §-a
(1) be kez dé sé nek e) pont ja és 58.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont ja nem lép ha tály ba.

(11) A Jöt. e tör vénnyel mó do sí tott 7.  §-a 1. pont ja j) al -
pont ja, 37. és 37/B. pont ja, 52.  §-a (2) be kez dé se, 103.  §-a
(2) be kez dé se 1. pont ja b) al pont ja és 110.  §-a (13) be kez -
dé se ter ve ze té nek a mû sza ki szab vá nyok és sza bá lyok, va -
la mint az in for má ci ós tár sa da lom szol gál ta tá sa i ra vo nat -
ko zó sza bá lyok te rén in for má ció szol gál ta tá si el já rás meg -
ál la pí tá sá ról  szóló, – a 98/48/EK eu ró pai par la men ti és ta -
ná csi irány elv vel mó do sí tott – 1998. jú ni us 22-i 98/34/EK
eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 8–10. cik ké ben elõ -
írt egyez te té se meg tör tént.

233.  § (1) E tör vénynek a Vtv.-t mó do sí tó ren del ke zé sei 
– a (2) be kez dés ben fog lalt el té rés sel – 2006. szep tem ber
1-jén lép nek ha tály ba.

(2) A Vtv. e tör vénnyel meg ál la pí tott 45.  §-ának
(10) be kez dé se, va la mint az 52.  §-ának (1) be kez dé se
2007. ja nu ár 1-jén lép nek ha tály ba.

234.  § (1) E tör vény Itv.-t mó do sí tó ren del ke zé sei 2006.
szep tem ber 1. nap ján lép nek ha tály ba, ren del ke zé se it – a
(2) és (3) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – azok ban a
gép jár mû szer zé si ügyek ben kell al kal maz ni, ame lye ket
e tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen je len tet tek be il le ték -
ki sza bás ra, vagy ame lyek e tör vény ha tály ba lé pé sét köve -
tõen más mó don ju tot tak az il le ték hi va tal tu do má sá ra.
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(2) Ha a va gyon szer zé si il le ték kö te le zett ség 2006. szep -
tem ber 1-je elõtt ke let ke zett és a va gyon szer zést 2006.
szep tem ber 15-ig il le ték ki sza bás ra be je len tik, az il le ték
meg ál la pí tá sá ra az il le ték kö te le zett ség ke let ke zé se kor, il -
let ve a va gyon szer zés il le ték ki sza bás ra be je len té se kor ha -
tá lyos il le ték ren del ke zé sek kö zül azo kat kell al kal maz ni,
ame lyek a va gyon szer zõ szá má ra ked ve zõbb il le ték fi ze té -
si kö te le zett sé get ered mé nyez nek.

(3) Ha az örök lé si il le ték kö te le zett ség 2006. szep tem ber 
1-je elõtt ke let ke zett, il let ve az örök lé si szer zõ dés meg kö -
té sé re 2006. szep tem ber 1-je elõtt ke rült sor, ak kor az
örök lé si il le ték, il let ve az örök lé si szer zõ dés ese tén a gép -
jár mû szer zés utá ni vissz ter hes va gyon át ru há zá si il le ték
meg ál la pí tá sá ra a 2006. au gusz tus 31-én ha tá lyos il le ték -
ren del ke zé se ket kell al kal maz ni, fel té ve, hogy ezek a ren -
del ke zé sek a va gyon szer zõ szá má ra ked ve zõbb fi ze té si
kö te le zett sé get ered mé nyez nek.

235.  § (1) E tör vény Gjt.-t mó do sí tó ren del ke zé sei 2007. 
év ja nu ár 1. nap ján lép nek ha tály ba, egy ide jû leg a Gjt.
18.  §-ának 6. pont já ban lévõ „leg alább 9” szö veg rész he -
lyé be „ki lenc nél több” szö veg rész ke rül.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Gjt. 5.  §-a a) pont já nak „ , az Igaz ság ügyi Mi nisz -
té ri um fel ügye le te alá tar to zó bün te tés-vég re haj tá si vál la -
lat és an nak a fog va tar tot tak fog lal koz ta tá sát vég zõ jog -
utód ja, va la mint a fog va tar tot tak fog lal koz ta tá sa cél já ra
ala pí tott köz hasz nú tár sa ság” szö veg ré sze, a Gjt. 8.  §-ának 
(3) be kez dé se, va la mint a Gjt. 18.  §-ának 13. pont ja.

236.  § E tör vény ki hir de té sé vel egy ide jû leg az adók ról,
já ru lé kok ról és egyéb költ ség ve té si be fi ze té sek rõl  szóló
tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CXIX. tör vény
190.  §-a és 192.  §-a ha tá lyát vesz ti.

237.  § (1) E tör vénynek az Art. 73.  §-át mó do sí tó, az
Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal ról  szóló 2002. évi
LXV. tör vény (a továb biak ban: APEH tör vény) 2.  §-át új
(3) be kez dés sel ki egé szí tõ, il le tõ leg a 3.  § (2) be kez dé sét
meg ál la pí tó ren del ke zé sei, va la mint e tör vény
248–249.  §-ai e tör vény ki hir de té se nap ján lép nek ha tály -
ba az zal, hogy a ren del ke zé se ket 2007. ja nu ár 1-jé tõl kell
al kal maz ni.

(2) E tör vénynek az Art. 14.  § (4) be kez dé sét, 16.  §
(3) be kez dés d) pont ját, 23.  § (2) be kez dé sét, 33.  § (6) be -
kez dé sét, 92.  § (4) és (7) be kez dé se it, 108.  § (6)–(7) be kez -
dé se it, 109.  § (3) be kez dé sét, 143.  § (2) be kez dé sét mó do -
sí tó, il le tõ leg a 17.  § (3) be kez dés f) pont ját, 108.  § (8) be -
kez dé sét, 109.  § (4) be kez dé sét meg ál la pí tó ren del ke zé se
e tör vény ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

(3) E tör vénynek a 240.  §-a a ki hir de tést kö ve tõ 15. na -
pon lép ha tály ba.

(4) E tör vénynek az Art. új 20/B.  §-át be ik ta tó, 22.  §
(1) be kez dé sé nek e) pont ját mó do sí tó és új g) és h) pont ja it 

be ik ta tó, 22.  § (2) és (7) be kez dé sét, 31.  § (1) be kez dé sét,
79.  § (2) be kez dé sét mó do sí tó, 178.  § új 32. pont ját be ik ta -
tó, va la mint az 1. szá mú mel lék le te I/B/3/a) pont jának
ab) pont ját mó do sí tó és új ah) pont ját be ik ta tó, il le tõ leg az
I/B/3/d) pont ját mó do sí tó ren del ke zé se 2006. szep tem ber
1-jén lép ha tály ba az zal, hogy a ren del ke zé se ket a 2006.
szep tem ber 1. nap ját köve tõen in dult el já rá sok ban kell al -
kal maz ni.

(5) E tör vénynek az Art. 7.  § (3) és (4) be kez dé sét, 16.  §
(3) be kez dés c) pont ját, 17.  § (1) be kez dés c) pont ját, 24.  §
(2)–(3), (5)–(7) és (13) be kez dé sét, 31.  § (3) be kez dé sét,
54.  § (5) be kez dé sét, 119.  § (2) be kez dé sét mó do sí tó,
24/A.  §-át és az 55.  § (5) be kez dé sét meg ál la pí tó ren del ke -
zé se, il le tõ leg a 31.  § (2) be kez dé sé ben a ka mat jö ve de lem -
bõl le vont adó ra vo nat ko zó ren del ke zés 2006. szep tem ber
15. nap ján lép ha tály ba, ez zel egy ide jû leg az Art. 119.  §
(1) be kez dé sé ben „Az adó ha tó ság az adó zó nyil ván tar tá -
sá ban,” szö veg rész he lyé be „Az adó ha tó ság nyil ván tar tá -
sá ban és az adó zó nyil ván tar tá sá ban” szö veg rész lép.

(6) E tör vénynek az Art. 17/A.  §-át be ik ta tó ren del ke zé -
se a ki hir de tés sel lép ha tály ba az zal, hogy elsõ al ka lom mal 
a Tbj. 5.  § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti biz to sí tot tat fog -
lal koz ta tó, a tár sas vál lal ko zás és a biz to sí tott egyé ni vál -
lal ko zó a be je len tést 2006. ok tó ber 12-éig te he ti meg.

(7) E tör vénynek az Art. 124/B.  §-át meg ál la pí tó ren del -
ke zé se e tör vény ki hir de té se nap ján lép ha tály ba az zal,
hogy a ren del ke zést a ha tály ba lé pést köve tõen in dult el já -
rá sok ban kell al kal maz ni.

238.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az
Art. 90.  § (5) be kez dé se, 95.  § (2) be kez dés elsõ mon da tá -
ban „a kö zös sé gi ke res ke del mi kap cso lat tal össze füg gés -
ben ki ál lí tott” szö veg rész, 178.  § 23. pont já ban „a já ru lék
te kin te té ben” szö veg rész, a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl
és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör -
vény 57/B–57/E.  §-a ha tá lyát vesz ti.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Art.
43.  § (6) be kez dés har ma dik mon da tá ban „A he lyi adó ha -
tó ság” szö veg rész he lyé be „Az adó ha tó ság” szö veg rész,
90.  § (4) be kez dés c) pont já ban a „va la mint az át ala ku ló,”
szö veg rész he lyé be a „va la mint az át ala ku ló, a te vé keny -
sé gü ket kez dõ,” szö veg rész, 116.  § (3) be kez dé sében a
„c) pont já ban” szö veg rész he lyé be a „c)–d) pont ja i ban”
szö veg rész, 131.  § (3) be kez dés má so dik mon da tá ban a
„15 na pon be lül” szö veg rész he lyé be a „30 na pon be lül”
szö veg rész, 172.  § (3) be kez dé sé ben az „adat szol gál ta tá si,
to váb bá” szö veg rész he lyé be az „adat szol gál ta tá si, bank -
szám la nyi tá si, to váb bá” szö veg rész, 178.  § 18. pont utol só 
elõt ti mon da tá ban „A já ru lék te kin te té ben ki fi ze tõ nek mi -
nõ sül” szö veg rész he lyé be a „Ki fi ze tõ nek mi nõ sül” szö -
veg rész lép.

(3) E tör vény ki hir de té sé vel egy ide jû leg az Art. 83.  §-át
meg elõ zõ al cím bõl a „ha tás kö re és” szö veg rész, il le tõ leg
83.  §-a, 1. szá mú mel lék le té nek I/A/3. pont já ból az „elekt -
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ronikus úton” szö veg rész, il le tõ leg ugyan ezen mel lék let
I/B/2. pont já nak utol só mon da ta, az APEH tör vény
2.  §-ának – e tör vénnyel át szá mo zott – (9) be kez dé sé ben
az „ , il let ve a vég el szá mo lás” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

(4) E tör vény ki hir de té sé vel egy ide jû leg az Art. 22.  §
(15) be kez dé sé ben „az adó zók kal azo nos mó don kér he ti.”
szö veg rész he lyé be „az ál ta lá nos for gal mi adó ala nyok kal
azo nos mó don kér he ti.” szö veg rész, 89.  § (1) be kez dés
a) pont já ban a „csõd el já rás ról, a fel szá mo lá si el já rás ról és
a vég el szá mo lás ról  szóló 1991. évi XLIX. tör vény” szö -
veg rész he lyé be a „csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás -
ról  szóló tör vény” szö veg rész, 2. szá mú mel lék le té nek
I. Ál ta lá nos ren del ke zé sek/2. pont já ban a „csõd el já rás ról,
a fel szá mo lá si el já rás ról és a vég el szá mo lás ról  szóló tör -
vény” szö veg rész he lyé be a „csõd el já rás ról és a fel szá mo -
lá si el já rás ról  szóló tör vény” szö veg rész, az in gat lan-nyil -
ván tar tás ról  szóló 1997. évi CXLI. tör vény 8.  §-ában a „ha
e tör vény” szö veg rész he lyé be „ha tör vény” szö veg rész
lép.

(5) E tör vény ki hir de té sé vel egy ide jû leg az Art. 21.  §
(3) be kez dé se, 76.  §-a, 78.  §-a, 175.  § (12) be kez dé sé nek
b) pont ja, 3. szá mú mel lék let C/2. pont ja, il le tõ leg az
Szjtv. 7.  §-a, il le tõ leg 33.  § (4) be kez dé se ha tá lyát vesz ti
az zal, hogy a ren del ke zé se ket 2007. ja nu ár 1-jé ig még al -
kal maz ni kell.

(6) E tör vény ki hir de té sé vel egy ide jû leg az Art. 9.  §
(3) be kez dé sé ben „az APEH Észak-bu da pes ti Igaz ga tó sá -
gá hoz” szö veg rész he lyé be „az APEH Kö zép-ma gyar or -
szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gá hoz”, 22.  § (12) be kez dé sé -
ben „Észak-bu da pes ti Igaz ga tó sá gá hoz” szö veg rész he -
lyé be „Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gá -
hoz”, 75.  § (3) be kez dé sé ben „az Észak-bu da pes ti Igaz ga -
tó ság” szö veg rész he lyé be „a Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi -
o ná lis Igaz ga tó ság”, 77.  § (1) be kez dé sé ben „az Észak-
bu da pes ti Igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be „a Kö zép-ma -
gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó ság”, (2) be kez dé sé ben az 
„Az Észak-bu da pes ti Igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be
„A Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó ság”, 3. szá -
mú mel lék let C/1. pont já ban „az il le ték hi va tal hoz” szö -
veg rész he lyé be „az ál la mi adó ha tó ság hoz”, 4. szá mú mel -
lék le té nek 5. pont já ban „Észak-bu da pes ti Igaz ga tó sá gá -
nál” szö veg rész he lyé be „Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná -
lis Igaz ga tó sá gá nál”, 12. pont já ban „Észak-bu da pes ti
Igaz ga tó sá gá nál” szö veg rész he lyé be „Kö zép-ma gyar or -
szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gá nál”, 8. szá mú mel lék le té -
nek 2. pont já ban „Észak-bu da pes ti Igaz ga tó sá ga” szö veg -
rész he lyé be „Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó -
sá ga” szö veg rész, az Szjtv. 36/A.  § (1) be kez dé sé ben
„Az ál la mi adó ha tó ság és a vám ha tó ság” szö veg rész he -
lyé be „A vám ha tó ság” szö veg rész, il le tõ leg (2) be kez dé -
sé ben a „szer ve ken” szö veg rész he lyé be a „szer ven” szö -
veg rész lép az zal, hogy a ren del ke zé se ket 2007. ja nu ár
1-jé tõl kell alkal mazni.

(7) E tör vénynek az Art. 7. szá mú mel lék le tét mó do sí tó
ren del ke zé se 2006. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba, ez zel

egy ide jû leg az Art. 178.  § 18. pont má so dik mon da ta a
„Ka mat ese té ben ki fi ze tõ az, aki” szö veg részt köve tõen
„a sze mé lyi jö ve de lem adó tör vény sze rint ma gán sze mély -
nek ka mat jö ve del met fi zet ki,” szö veg résszel egé szül ki.

(8) Az adó zó nak az e tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen
az azt meg elõ zõ idõ szak ra tel je sí ten dõ be je len té si, adó -
meg ál la pí tá si, be val lá si, adó fi ze té si, adó elõ leg-fi ze té si,
bi zony lat ki ál lí tá si, adat szol gál ta tá si és adó le vo ná si kö te -
le zett sé gét a 2006. de cem ber 31. nap ján ha tá lyos sza bá -
lyok sze rint kell tel je sí te nie.

(9) E tör vény ren del ke zé se it kell al kal maz ni a ha tály ba -
lé pé se kor jog erõ sen el nem bí rált ügyek ben, to váb bá a ha -
tály ba lé pést köve tõen az azt meg elõ zõ idõ szak ra tel je sí -
ten dõ, il let ve ese dé kes sé vált kö te le zett sé gek re az zal,
hogy ha a jog sza bály sér tés el kö ve té sé nek idõ pont já ban
ha tá lyos ren del ke zé sek az adó zó ra összes sé gé ben ke vés bé 
ter hes bír ság-, pót lék fel té te le ket ha tá roz tak meg, a kö te le -
zett ség re leg fel jebb az el kö ve tés kor ha tá lyos tör vény ben
meg ha tá ro zott leg ma ga sabb mér ték al kal maz ha tó.

(10) Az Art. e tör vénnyel mó do sí tott 178.  § 8. pont já ban
meg ha tá ro zott be nem je len tett al kal ma zott fo gal ma te kin te -
té ben a ha tály ba lé pést meg elõ zõ idõ szak ra a be je len té si kö -
te le zett ség kor ha tá lyos ren del ke zé se ket kell al kal maz ni.

239.  § (1) E tör vénynek az Art. 14.  § (4) be kez dé sét mó -
do sí tó ren del ke zé sét ab ban az eset ben kell al kal maz ni, ha
a fel szá mo lást el ren de lõ jog erõs vég zés köz zé té te lé re
2006. szep tem ber 15. nap ját köve tõen ke rül sor.

(2) E tör vénynek az Art. 16.  § (3) be kez dé se d) pont ját
mó do sí tó, 17.  § (3) be kez dé se f) pont ját be ik ta tó és 23.  §
(2) be kez dé sét mó do sí tó ren del ke zé sét e tör vény ki hir de -
té sét kö ve tõ 3. na pot köve tõen in dult el já rá sok kal kap cso -
lat ban kell al kal maz ni.

(3) E tör vénynek az Art. 33.  § (6) be kez dé sét és 92.  §
(4) be kez dé sét mó do sí tó ren del ke zé sét a 2006. jú li us 1.
nap ján vagy azt köve tõen meg in dí tott fel szá mo lá si, il let ve
vég el szá mo lá si el já rá sok ban kell al kal maz ni. A 2006. jú -
lius 1. nap ján fo lya mat ban levõ, ezen idõ pont elõtt meg in -
dí tott fel szá mo lá si, il let ve vég el szá mo lá si el já rá sok ban a
2006. jú ni us 30. nap ján ha tá lyos ren del ke zé se ket kell al -
kal maz ni.

(4) E tör vénynek az Art. 92.  § (7) be kez dé sét és 108.  §
(6) és (7) be kez dé se it mó do sí tó, va la mint 108.  §-a új
(8) be kez dé sét be ik ta tó ren del ke zé sét a 2006. szep tem ber
15. nap ját köve tõen in dult el len õr zé si el já rá sok ban kell al -
kal maz ni.

(5) E tör vénynek az Art. 109.  § (3) be kez dé sét mó do sí tó
és 109.  §-a új (4) be kez dé sét be ik ta tó ren del ke zé se it azok -
ban az el len õr zé si el já rá sok ban kell al kal maz ni, ame lyek -
ben az adó zó nyi lat ko za tá ban meg je lölt va gyon gya ra po -
dás for rá sá nak meg szer zé sé re 2006. szep tem ber 15. nap ját 
köve tõen ke rül sor.
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(6) E tör vénynek az Art. új 24/A.  §-át be ik ta tó és 54.  §
(5) be kez dé sét mó do sí tó ren del ke zé sét azok ban a 2006.
szep tem ber 15. nap ját köve tõen in dult el já rá sok ban kell
al kal maz ni, ame lyek ben az adó szám al kal ma zá sa fel füg -
gesz té sé re okot adó kö rül mény e na pot köve tõen kö vet ke -
zett be.

240.  § (1) A 2006. jú ni us 9-ét meg elõ zõ en be val lott és a
2006. de cem ber 31-éig he lyes bí tett adó kü lön bö ze te után
ön el len õr zé si pót lék fi ze té si kö te le zett ség nem ter he li az
adó zót, ha az adó ha tó ság el len õr zé sét meg elõ zõ en fel tár ja, 
hogy az adó alap ját, az adót nem a jog sza bály nak meg fele -
lõen ál la pí tot ta meg, és be val lá sát ön el len õr zés sel mó do -
sít ja.

(2) Az (1) be kez dés sze rint he lyes bí tett adó kü lön bö ze -
tet, ha

a) az 50 000 fo rin tot meg ha lad ja 12 havi,
b) az 500 000 fo rin tot meg ha lad ja 24 havi,
c) az 1 000 000 fo rin tot meg ha lad ja 36 havi,
d) a 3 000 000 fo rin tot meg ha lad ja 48 havi,
e) az 5 000 000 fo rin tot meg ha lad ja 60 havi

egyen lõ rész let ben, min den hó nap 20. nap já ig ké se del mi
pót lék men te sen kell meg fi zet ni. A fi ze ten dõ adó elsõ
rész le te az ön el len õr zé si be val lás be nyúj tá sát kö ve tõ hó -
nap 20-án ese dé kes, ezt köve tõen min den to váb bi rész let
ese dé kes sé ge a tárgyhó 20. napjához igazodik.

(3) Az adó kü lön bö ze tet – a ma gán sze mély ál tal fi ze -
tett jö ve de lem adót, egész ség ügyi hoz zá já ru lást és já ru -
lé kot ki vé ve – a ke re kí tés ál ta lá nos sza bá lya i nak al kal -
ma zá sá val ezer fo rint ra ke re kí tett összeg ben kell ha von -
ként meg fi zet ni. Az adó kü lön bö zet tel jes össze gé nek
hi ány ta lan meg fi ze té se a ke re kí té sek bõl adó dó el té rés
utol só havi rész let össze gé nél tör té nõ szá mí tás ba vé te -
lé vel biz to sít ha tó.

(4) Az adó zó az (1) be kez dés sze rint he lyes bí tett adó kü -
lön bö ze tet, ha nem ha lad ja meg az 50 000 fo rin tot, az ön el -
len õr zé si be val lás sal egy ide jû leg, egy összeg ben meg fi ze -
ti, ha az 50 000 fo rin tot meg ha lad ja, egy összeg ben meg fi -
zet he ti.

(5) A fi ze té si kö te le zett sé get a rész let fi ze té si ked vez -
mény al kal ma zá sá val havi rész le tek ben vagy egy összeg -
ben a Ma gyar Ál lam kincs tár nál meg nyi tott, az Adó- és
Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal ne vén ve ze tett adó be sze dé si
szám lá ra kell tel je sí te ni, mely nek el ne ve zé sé rõl és szám la -
szá má ról az ál la mi adó ha tó ság köz le mény ben ad tá jé koz -
ta tást.

(6) Ha az adó zó az ese dé kes rész le tek be fi ze té sét nem
tel je sí ti, a ked vez mény ér vé nyét vesz ti, és a tar to zás já ru -
lé ka i val együtt – ide ért ve az ön el len õr zé si pót lé kot is –
egy összeg ben vá lik ese dé kes sé.

241.  § (1) A bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör -
vény 36.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A Vám- és Pénz ügy õr ség vég zi a nyo mo zást a kö vet -
ke zõ bûn cse lek mé nyek  miatt:]

„c) jo go su lat lan gaz da sá gi elõny meg szer zé se (Btk.
288.  §), a szám vi tel rend jé nek meg sér té se (Btk. 289.  §),
csõd bûn tett (Btk. 290.  §), hi te le zõ jog ta lan elõny ben ré -
sze sí té se (Btk. 291.  §), adó csa lás (Btk. 310.  §), mun kál ta -
tás sal össze füg gés ben el kö ve tett adó csa lás (Btk.
310/A.  §), az Eu ró pai Kö zös sé gek pénz ügyi ér de ke i nek
meg sér té se (Btk. 314.  §), az adó ra, já ru lék ra vagy költ ség -
ve té si tá mo ga tás ra el kö ve tett csa lás (Btk. 318.  §),”

(2) E tör vénynek a bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi
XIX. tör vény 36.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ját mó do sí tó 
ren del ke zé se 2006. szep tem ber 15-én lép ha tály ba.

242.  § (1) A Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi
IV. tör vény ha tály ba lé pé sé rõl és vég re haj tá sá ról  szóló
1979. évi 5. tör vényerejû ren de let 26.  §-ának b) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Btk. 310–310/A.  §-ának al kal ma zá sa szem pont já ból
adó val egy te kin tet alá esik]

„b) a tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék, a táp pénz-hoz zá já -
ru lás, az egész ség ügyi szol gál ta tá si já ru lék, az egész ség -
biz to sí tá si já ru lék, a nyug díj já ru lék, il let ve a ma gán-nyug -
díj pénz tá ri tag díj, az egész ség ügyi hoz zá já ru lás, az egy -
sze rû sí tett köz te her fi ze té si hoz zá já ru lás, to váb bá a Mun -
ka erõ pi a ci Alap ba fi ze ten dõ mun ka adói és mun ka vál la lói
já ru lék, a vál lal ko zói já ru lék, va la mint a re ha bi li tá ci ós és a 
szak kép zé si hoz zá já ru lás.”

(2) E tör vénynek a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló
1978. évi IV. tör vény ha tály ba lé pé sé rõl és vég re haj tá sá ról
 szóló 1979. évi 5. tör vényerejû ren de le tet mó do sí tó ren -
del ke zé se 2006. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.

243.  § (1) A cég nyil ván tar tás ról, a bí ró sá gi cég el já rás -
ról és a vég el szá mo lás ról  szóló 2006. évi V. tör vény
(a továb biak ban: Ctv.) 24.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

[24.  § (1) A cég jegy zék va la mennyi cég ese té ben tar tal -
maz za]

„i) a cég adó szá mát, va la mint sta tisz ti kai szám je lét, to -
váb bá ha a cég adó szá ma al kal ma zá sát fel füg gesz tet ték
vagy azt tö röl ték, ak kor a fel füg gesz tést, a fel füg gesz tés
meg szün te té sét, a tör lést, il let ve e ha tá ro za tok meg sem mi -
sí té sét vagy ha tá lyon kí vül he lye zé sét, to váb bá a ha tá ro zat
jog erõ re emel ke dé sé nek nap ját,”

(2) A Ctv. 24.  §-a új (5) be kez dés sel egé szül ki, és ez zel
egy ide jû leg a je len le gi (5) be kez dés szá mo zá sa (6) be kez -
dés re vál to zik:

„(5) A cég bí ró ság az adó ha tó ság ér te sí té se alap ján,
 hivatalból jegy zi be a cég adó szá ma al kal ma zá sá nak fel -
füg gesz té sét, tör lé sét, a fel füg gesz tés meg szün te té sét, il -
let ve e ha tá ro za tok meg sem mi sí té sét vagy ha tá lyon kí vül
he lye zé sét, to váb bá a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé nek
nap ját.”
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(3) A Ctv. 25.  §-ának m) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
szö veg lép:

[25.  § A cég jegy zék szük ség sze rint, va la mennyi cég
ese té ben tar tal maz za]

„m) a cég kö zös sé gi adó szá mát, to váb bá ha a cég kö zös -
sé gi adó szá ma al kal ma zá sát fel füg gesz tet ték vagy azt tö -
röl ték, ak kor a fel füg gesz tést, a fel füg gesz tés meg szün te -
té sét, a tör lést, il let ve e ha tá ro za tok meg sem mi sí té sét vagy 
ha tá lyon kí vül he lye zé sét, to váb bá a ha tá ro zat jog erõ re
emel ke dé sé nek nap ját,”

(4) A Ctv. 25.  §-a új (2) be kez dés sel egé szül ki, és ez zel
egy ide jû leg a § je len le gi szö ve gé nek szá mo zá sa (1) be kez -
dés re vál to zik:

„(2) A cég bí ró ság az adó ha tó ság ér te sí té se alap ján, hi -
va tal ból jegy zi be a cég kö zös sé gi adó szá ma al kal ma zá sá -
nak fel füg gesz té sét, tör lé sét, a fel füg gesz tés meg szün te té -
sét, il let ve e ha tá ro za tok meg sem mi sí té sét vagy ha tá lyon
kí vül he lye zé sét, to váb bá a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé -
sé nek nap ját.”

(5) E tör vénynek a Ctv. 24.  §-át és 25.  §-át mó do sí tó
ren del ke zé se 2006. szep tem ber 15-én lép ha tály ba, és
azok ban a 2006. szep tem ber 15. nap ját köve tõen in dult el -
já rá sok ban kell al kal maz ni, ame lyek ben az adó szám al kal -
ma zá sá nak fel füg gesz té sé re okot adó kö rül mény e na pot
köve tõen kö vet ke zett be.

244.  § (1) Az APEH tör vény 2.  §-a a kö vet ke zõ új
(3) be kez dés sel egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi
(3)–(8) be kez dé sek szá mo zá sa (4)–(9) be kez dé sek re vál -
to zik:

„(3) Az APEH vég zi a sze ren cse já ték szer ve zés sel kap -
cso la tos en ge dé lye zé si, nyil ván tar tá si, to váb bá az en ge -
dély ben fog lal tak és a sze ren cse já ték szer ve zé sé rõl  szóló
tör vény, a pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá -
ról  szóló tör vény, va la mint a ha tá lyos jog sza bá lyok ren -
del ke zé sei be tar tá sá val kap cso la tos el len õr zé si fel ada to -
kat.”

(2) Az APEH tör vény 3.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az APEH te rü le ti szer vei

a) a Fõ vá ros és Pest me gye te rü le tén az APEH Kö -
zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga,

b) Bor sod-Aba új-Zemp lén, He ves, Nóg rád me gye te -
rü le tén az APEH Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga -
tó sá ga,

c) Haj dú-Bi har, Jász-Nagy kun-Szol nok, Sza bolcs-
Szat már-Be reg me gye te rü le tén az APEH Észak-al föl di
Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga,

d) Bács-Kis kun, Bé kés, Csong rád me gye te rü le tén az
APEH Dél-al föl di Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga,

e) Gyõr-Mo son-Sop ron, Vas, Zala me gye te rü le tén az
APEH Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga,

f) Fej ér, Ko má rom-Esz ter gom, Veszp rém me gye te rü -
le tén az APEH Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga,

g) Ba ra nya, So mogy, Tol na me gye te rü le tén az APEH
Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga.”

245.  § (1) Az al kal mi mun ka vál la lói könyv vel tör té nõ
fog lal koz ta tás ról és az ah hoz kap cso ló dó köz ter hek egy -
sze rû sí tett be fi ze té sé rõl  szóló 1997. évi LXXIV. tör vény
(a továb biak ban: Alk. tv.) 5.  § (10) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(10) A ki ál lí tó a tárgy évet kö ve tõ év már ci us 31-éig az
ál la mi adó ha tó ság nak elekt ro ni kus úton szol gál tat ada tot
mind azon mun ka vál la lók ról, akik az AM köny vet ki vál -
tot ták. Az adat szol gál ta tás nak tar tal maz nia kell a mun ka -
vál la ló ne vét, adó azo no sí tó je lét, szü le té si he lyét, ide jét,
la kó he lyét és any ja szü le té si ne vét, va la mint azok ese té -
ben, akik nek az iga zo lást ki ad ta az iga zo lás sze rin ti adó kö -
te les jö ve del mét és meg fi ze tett adó elõ le gét.”

(2) Az Alk. tv. 6.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az AM könyv elsõ ol da la a mun ka vál la ló sze mé lyi
ada ta it (név, szü le té si név, any ja szü le té si neve, szü le té si
hely és idõ), TAJ-szá mát tar tal maz za, mely ada to kat a ki -
ál lí tó szerv sze mé lyi azo no sí tás ra al kal mas ha tó sá gi iga -
zol vány, il let ve TAJ-szá mot tar tal ma zó ha tó sá gi iga zol -
vány alap ján ál lít ki. Ma gyar or szá gon la kó hellyel, il let ve
tar tóz ko dá si hellyel nem ren del ke zõ mun ka vál la ló ese tén
az AM könyv ki adá sá val egy ide jû leg a mun ka ügyi ki ren -
delt ség meg ke re si az ille té kes me gyei (fõ vá ro si) egész ség -
biz to sí tá si pénz tárt a TAJ-szám, il le tõ leg az ille té kes elsõ
fokú ál la mi adó ha tó sá got az adó azo no sí tó jel ki adá sa ér de -
ké ben. A TAJ-szám ki adá sá ról  szóló ér te sí tés nek a mun -
ka ügyi ki ren delt ség ré szé re tör té nõ kéz be sí té sé tõl szá mí -
tott 8 na pon be lül a ki ren delt ség írás ban fel szó lít ja a mun -
ka vál la lót az AM könyv be mu ta tá sá ra a TAJ-szám be jegy -
zé se cél já ból. A mun ka vál la ló az ér te sí tés kéz be sí té sé tõl
szá mí tott 8 na pon be lül kö te les a fel szó lí tás nak ele get
 tenni.”

246.  § (1) E tör vénynek az adó zás rend jé rõl  szóló tör -
vény egyes ren del ke zé se i nek al kal ma zá sá ról és mó do sí tá -
sá ról, va la mint egyes adótör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2005. évi CLXIII. tör vényt (a továb biak ban: Art mód.) mó -
do sí tó ren del ke zé sei a ki hir de tés nap ján lép nek ha tály ba.

(2) Az Art mód. 1.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott kör be nem tar to -
zó adó zó a 2006. év ben re giszt rál tat hat ja ma gát an nak ér -
de ké ben, hogy az Art. 31.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott be val lá si és adat szol gál ta tá si kö te le zett sé get ön ként
vá laszt va, a re giszt rá ci ót kö ve tõ hó nap 12. nap já tól elekt -
ro ni kus úton a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don
és tech ni kai fel té te lek kel tel je sít hes se. Az adó zó az Art.
31.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott be val lá si kö te le zett -
ség vá lasz tá sá ról a re giszt rá ci ót kö ve tõ 8 na pon be lül be je -
len tést tesz az ál la mi adó ha tó ság hoz. A kö te le zett ség tel je -
sí té sét vá lasz tó adó zó re giszt rá ci ós kö te le zett sé ge tel je sí -
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té sé nek mi nõ sül, ha az Art. 31.  § (2) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott be val lá si és adat szol gál ta tá si kö te le zett ség tel je sí -
té sé re ál lan dó meg ha tal ma zást vagy meg bí zást ad, és az ál -
lan dó meg ha tal ma zás sal vagy meg bí zás sal ren del ke zõ
kép vi se lõ je a meg ha tal ma zás vagy meg bí zás kel tét kö ve tõ
8 na pon be lül be je len ti az ál la mi adó ha tó ság hoz az ál ta la
kép vi selt adó zó ne vét, el ne ve zé sét és adó azo no sí tó szá -
mát. Az Art. 31.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott be val -
lás tel je sí té sé re irá nyu ló vá lasz tás nem von ha tó vissza.”

(3) Az Art mód. 1.  § (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(8) A (2)–(3) be kez dés ben nem em lí tett adó zó – a jogi
sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ egyéb szer ve zet és a ki -
egé szí tõ te vé keny sé get foly ta tó nak nem mi nõ sü lõ, a Tbj.
4.  § b) pont ja sze rin ti egyé ni vál lal ko zó ki vé te lé vel – a
2006. év rõl 2007. ja nu ár 31-éig az Art. 31.  § (2) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott adat tar ta lom mal elekt ro ni kus úton
havi bon tás ban be val lást, va la mint össze sí tett adat szol gál -
ta tást tel je sít az ál la mi adó ha tó ság ré szé re. A 2006. évre
vo nat ko zó, az Art. 31.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
adat tar ta lom mal, elekt ro ni kus úton, havi bon tás ban tel je -
sí ten dõ be val lá si, va la mint össze sí tett adat szol gál ta tá si
kö te le zett sé gé nek

a) a jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ egyéb szer ve -
zet 2007. feb ru ár 5. nap já ig,

b) a Tbj. 4.  § b) pont ja sze rin ti egyé ni vál lal ko zó 2007.
feb ru ár 10. nap já ig

tesz ele get.”

(4) Az Art mód. 1.  § (10) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(10) Az Art. 31.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott be -
val lás be nyúj tá sá ra 2006. ne gye dik hó nap já tól kö te le zett
2006. ne gye dik hó nap já tól, az azt vá lasz tó adó zó a re giszt -
rá ci ó ját kö ve tõ hó nap elsõ nap já tól va la mennyi be val lá si,
il let ve adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gét elekt ro ni kus úton
tel je sí ti, füg get le nül at tól, hogy az mely idõ szak ra vo nat -
ko zik.”

(5) Az Art mód. 27.  § (11) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(11) Az Art. 172.  § (16) be kez dé sét az Art. 31.  § (2) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott be val lás be nyúj tá sá ra 2006. ne -
gye dik hó nap já tól kö te le zet tek ese té ben 2006. ok tó ber
1-jé tõl, a kö te le zett sé get 2006. év ben vá lasz tók ese té ben
az elsõ be val lás be nyúj tá sá tól szá mí tott 6 hó na pot köve -
tõen, más adó zó ese té ben 2007. jú li us 1-jé tõl kell al kal -
maz ni.”

247.  § Az APEH te rü le ti szer vei (re gi o ná lis igaz ga tó sá -
gai) – az APEH tör vény 3.  § (2) be kez dé sé nek meg fele -
lõen – az át vett va gyo ni jo gok, kö te le zett sé gek, to váb bá
mun kál ta tói jo gok gya kor lá sa, kö te le zett sé gek tel je sí té se
te kin te té ben az APEH fõ vá ro si és me gyei igaz ga tó sá ga i -
nak jog utó dai.

248.  § (1) A Sze ren cse já ték Fel ügye let meg szû nik, ez -
zel egy ide jû leg fel ada tai el lá tá sát az APEH Köz pon ti Hi -
va ta la, il le tõ leg re gi o ná lis igaz ga tó sá gai át ve szik és vég -
zik.

(2) Az APEH a sze ren cse já ték szer ve zés sel kap cso la tos
fel ada tai el lá tá sa so rán a sze ren cse já ték szer ve zé sé rõl  szóló
1991. évi XXXIV. tör vény sze rint jár el, az ab ban meg ha tá -
ro zott fel ada to kat az APEH köz tiszt vi se lõ je vég zi.

(3) Ahol jog sza bály a Sze ren cse já ték Fel ügye let rõl
(SZF), az SZF szék he lyén mû köd te tett Köz pon ti Ügy fél -
szol gá la ti Iro dá ról, vagy az SZF köz pont já ról, il le tõ leg te -
rü le ti fel ügye lõ ség rõl ren del ke zik, az alatt 2007. ja nu ár
1-jé tõl az APEH Köz pon ti Hi va ta lát, il le tõ leg re gi o ná lis
igaz ga tó sá ga it kell ér te ni.

(4) Az APEH a Sze ren cse já ték Fel ügye let ál ta lá nos jog -
utód ja a Sze ren cse já ték Fel ügye let fel ada tai, to váb bá a
Sze ren cse já ték Fel ügye le tet érin tõ va gyo ni jo gok és kö te -
le zett sé gek, va la mint a Sze ren cse já ték Fel ügye let al kal -
ma zot tai (mun ka vál la lói) fe let ti mun kál ta tói jo gok gya -
kor lá sa és kö te le zett sé gek tel je sí té se, va la mint a Sze ren -
cse já ték Fel ügye let al kal ma zot tai köz szol gá la ti jog vi szo -
nyá nak fenn ál lá sa te kin te té ben.

249.  § (1) A Fõ vá ro si Il le ték hi va tal és a me gyei il le ték -
hi va ta lok meg szûn nek, ez zel egy ide jû leg az il le ték hi va ta -
lok fel ada tai el lá tá sát az APEH Köz pon ti Hi va ta la, il le tõ -
leg re gi o ná lis igaz ga tó sá gai át ve szik és vég zik.

(2) Az il le ték ügyek kel össze füg gõ, tör vény ben meg ha -
tá ro zott fel ada to kat az APEH köz tiszt vi se lõ je vég zi.

(3) Ahol jog sza bály il le ték hi va talt em lít, azon 2007. ja -
nu ár 1-jé tõl az APEH re gi o ná lis igaz ga tó sá gát, ahol Fõ vá -
ro si Ille ték hi va talt em lít, azon 2007. ja nu ár 1-jé tõl az
APEH a Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gát
kell ér te ni. Ahol jog sza bály il le ték hi va tal ve ze tõ jé rõl, al -
kal ma zott já ról ren del ke zik 2007. ja nu ár 1-jé tõl a Kö -
zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó ság ve ze tõ jét, il le -
tõ leg a re gi o ná lis igaz ga tó ság ve ze tõ jét, va la mint az
APEH köz tiszt vi se lõ jét kell ér te ni.

(4) Az APEH az il le ték hi va ta lok ál ta lá nos jog utód ja, az
il le ték hi va ta lok fel ada tai, to váb bá az il le ték hi va ta lok al -
kal ma zá sá ban ál lók fe let ti mun kál ta tói jo gok gya kor lá sa
és kö te le zett sé gek tel je sí té se, va la mint az il le ték hi va ta lok
al kal ma zot tai köz szol gá la ti jog vi szo nyá nak fenn ál lá sa te -
kin te té ben.

250.  § Az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi LXXXV. tör vény
36.  § (3) be kez dé se nem lép ha tály ba.

251.  § (1) A Tbj., az Eho., az Flt. és az 1992. évi
LXXXIV. tör vény e tör vénnyel meg ál la pí tott ren del ke zé -
sei – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – 2006. szep -
tem ber 1-jén lép nek ha tály ba.
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(2) 2007. ja nu ár 1-jé vel lép ha tály ba a Tbj. e tör -
vénnyel meg ál la pí tott 4.  § r) pont já nak 1. al pont ja,
w) pont ja, 5.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont ja, 10.  §-ának
(3) be kez dé se, 26.  §-ának (3) és (5) be kez dé se, 30.  §-a,
30/A.  §-a, 44.  §-ának (1) és (3) be kez dé se, 50.  §-ának
(1)–(7) be kez dé se, 51.  §-ának (1) be kez dé se, az Eho.
e tör vénnyel meg ál la pí tott 3.  §-ának (3) be kez dé se,
 továbbá e § (8) be kez dé se.

(3) 2006. szep tem ber 1-jé vel

a) a Tbj. 4.  §-a f) pont já nak 3. al pont ja a „nyug díj já ru -
lék” után a „(tag díj)” szö veg résszel, r) pont já nak 1. al pont -
ja „az adó zás rend jé rõl  szóló tör vény 88.  §-ának (5) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott fel adat kör ében a Vám- és Pénz -
ügy õr ség és te rü le ti szer vei,” szö veg résszel egé szül ki, az
5.  §-a (1) be kez dé se b) pont já nak „vagy vál lal ko zá si jel le -
gû jog vi szony ke re té ben sze mé lye sen tör té nik” szö veg ré -
sze he lyé be a „ , vál lal ko zá si vagy meg bí zá si jog vi szony
ke re té ben sze mé lye sen köz re mû kö dik” szö veg rész lép,
g) pont já nak zá ró je les szö veg ré sze a fel so ro lás elõtt ki egé -
szül a „kü lö nö sen a” szö veg résszel, a „mi ni mál bér” után
„(a továb biak ban: mi ni mál bér)” szö veg résszel, (2) be kez -
dé se a „gaz dál ko dó szer ve zet vá lasz tott tiszt ség vi se lõ je;”
szö veg rész után ki egé szül a „gaz da sá gi tár sa ság ve ze tõ
tiszt ség vi se lõ je,” szö veg résszel, 16.  §-a (1) be kez dé se
r) pont já nak „egész ség biz to sí tá si já ru lék” szö veg ré sze he -
lyé be „egész ség ügyi szol gál ta tá si já ru lék” szö veg rész lép,
21.  §-ának be ve ze tõ mon da ta a „nyug díj já ru lék” szö veg -
rész után a „(tag díj)” szö veg résszel egé szül ki, 24.  §-a
(2) be kez dé se a „ nyug díj já ru lé kot” után a „(tag dí jat)” szö -
veg résszel egé szül ki, 29.  §-a (7) be kez dé sé nek „nyug díj -
já ru lé kot” szö veg ré sze ki egé szül a „(tag dí jat)” szö veg -
résszel, „(6) be kez dés ben” szö veg ré sze he lyé be a „31.  §
(4) be kez dé sé ben” szö veg rész lép, 34.  § (1) be kez dé se
a) pont já nak „az 5.  § és 13.  § a) pont já ban” szö veg ré sze
he lyé be „az 5. és a 13.  §-ban” szö veg rész lép, 47.  §-a
(4) be kez dé sé nek „2006.” évre vo nat ko zó je lö lé se „2008.” 
évre vál to zik, 50.  §-a (1) be kez dé sé nek a „ , bal ese ti já ru -
lék ról” szö veg ré sze he lyé be a „ – tár sas vál lal ko zás az
egész ség ügyi szol gál ta tá si já ru lék ról –” szö veg rész lép,
52.  §-a (4) be kez dé sé nek „mi ni mál bér” szö veg ré sze he -
lyé be a „mi ni mum já ru lék alap” szö veg rész lép;

b) az Eho. 6.  §-a (3) be kez dé se d) pont já nak „ha a vá -
lasz tott” szö veg ré sze he lyé be a „gaz da sá gi tár sa ság ve ze tõ 
tiszt ség vi se lõ jé nek tár sa sá gi jogi jog vi szo nya, ha a” szö -
veg rész lép, 11.  §-a (8) be kez dé sé nek elsõ mon da ta „az
adó elõ leg” szö veg rész után ki egé szül a „ , il le tõ leg a kü -
lön adó” szö veg résszel;

c) a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény (a továb biak ban: Ebtv.)
39/A.  §-a (1) be kez dé sé nek, 42.  §-a (3) be kez dé sé nek,
42/D.  §-a (3) be kez dé sé nek, 43.  §-a (1) be kez dé sé nek,
48.  §-a (2) be kez dé sé nek, 49.  §-a (1) be kez dé se b) pont já -
nak és (2) be kez dé sé nek „egész ség biz to sí tá si já ru lék” szö -
veg ré sze he lyé be „pénz be li egész ség biz to sí tá si já ru lék”

szö veg rész, 55.  §-a (7) be kez dé sé nek „egész ség biz to sí tá si
já ru lék alap ját” szö veg ré sze he lyé be „pénz be li egész ség -
biz to sí tá si já ru lék ala pot” szö veg rész, „egész ség biz to sí tá si 
já ru lék fi ze tés re” szö veg ré sze he lyé be „pénz be li egész ség -
biz to sí tá si já ru lék fi ze té sé re” szö veg rész, (9) be kez dé sé -
nek „egész ség biz to sí tá si já ru lé kot” szö veg ré sze he lyé be
„pénz be li egész ség biz to sí tá si já ru lé kot” szö veg rész,
56.  §-a (2) be kez dé sé nek „Egész ség biz to sí tá si já ru lék”
szö veg ré sze he lyé be „Pénz be li egész ség biz to sí tá si já ru -
lék” szö veg rész, „a fog lal koz ta tó (egyé ni vál lal ko zó)
egész ség biz to sí tá si já ru lé kot vagy bal ese ti já ru lé kot” szö -
veg ré sze he lyé be „a fog lal koz ta tó, az egyé ni vál lal ko zó, a
tár sas vál lal ko zás pénz be li egész ség biz to sí tá si já ru lé kot
vagy egész ség ügyi szol gál ta tá si já ru lé kot” szö veg rész lép.

(4) 2007. ja nu ár 1-jé vel a Tbj. 34.  §-a (1) be kez dé sé nek
„26,5 szá za lék” szö veg ré sze he lyé be „29,5 szá za lék” szö -
veg rész, (5) be kez dé se „2003. ja nu ár 1-jé tõl 26,5 szá za -
lék” szö veg ré sze he lyé be „29,5 szá za lék” szö veg rész,
51.  §-a (6) be kez dé se má so dik mon da tá nak „A ma -
gánnyug díj pénz tár” szö veg ré sze he lyé be „Az ál la mi adó -
ha tó ság” szö veg rész, a „vissza té rí ti” szö veg ré sze he lyé be
„az adó ha tó ság adat szol gál ta tá sa alap ján a ma gánnyug díj -
pénz tár vissza té rí ti” szö veg rész lép.

(5) Ha tá lyát vesz ti

a) 2006. szep tem ber 1-jé vel

aa) a Tbj. 4.  §-a r) pont já nak 3. al pont já ban a 34.  §
„(3)” be kez dés re tör té nõ hi vat ko zás, 5.  §-a (1) be kez dé se
a) pont já nak „tar ta lé kos ka to na, az” szö veg ré sze, g) pont -
já nak „jel le gû” szö veg ré sze, 9.  §-a (3) be kez dé sé nek „ , il -
le tõ leg a ka to nai szol gá lat tel je sí té sét” szö veg ré sze,
16.  §-a (1) be kez dé se k) pont já nak „tárgy év elsõ nap ján ér -
vé nyes” szö veg ré sze, s) pont já nak a „tárgy hó na pot meg -
elõ zõ hó nap elsõ nap ján ér vé nyes” szö veg ré sze,
19.  §-ának (6) be kez dé se, 29.  §-ának (6) be kez dé se,
29/A.  §-a (3) be kez dé sé nek „(mi ni mál bér nél)” szö veg ré -
sze, (4) be kez dé se, 30.  §-a (1) be kez dé sé nek „– a 29.  §
(6) be kez dé se sze rin ti egyé ni vál lal ko zó ki vé te lé vel –”
szö veg ré sze, 36.  §-a elõtt a „A ki egé szí tõ te vé keny sé gû
tár sas vál lal ko zó után fi ze ten dõ bal ese ti já ru lék” al cím,
37.  §-a elõtt a „A ki egé szí tõ te vé keny sé get foly ta tó egyé ni
vál lal ko zók bal ese ti já ru lé ka” al cím, 38.  §-a, 39.  §-a elõtt
az „Egész ség biz to sí tá si já ru lék fi ze té sé re kö te le zett sze -
mé lyek” al cím,

ab) az Eho. 6.  §-a (3) be kez dé se c) pont já nak „jel le gû”
szö veg ré sze,

ac) az adók ról, já ru lé kok ról és egyéb költ ség ve té si be -
fi ze té sek rõl  szóló tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi 
CXIX. tör vény 202.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja;

b) 2007. ja nu ár 1-jé vel a Tbj. 4.  §-a r) pont ja 3. al pont -
já nak „ , a 44.  § (3) be kez dé sé nek” szö veg ré sze, 4. al pont -
ja, 16.  §-a (1) be kez dé sé nek t) pont ja, (3) be kez dé sé nek
„és t)” szö veg ré sze, 24.  §-ának (5)–(7) be kez dé se, 39.  §
(2) be kez dé sé ben a „–t)” pont ra való hi vat ko zás,
44.  §-ának (2) és (5) be kez dé se, 51.  §-ának (2)–(5) be kez -
dé se, 51/A–51/B.  §-a, 56.  §-ának (3) be kez dé se.
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(6) 2006. ja nu ár 1-jé tõl vissza me nõ le ge sen
a) vá lasz tás sze rint al kal maz ha tó a Tbj. e tör vénnyel

meg ál la pí tott 30.  §-ának (2) be kez dé se és 50.  §-ának
(3) be kez dé se,

b) kell al kal maz ni a Tbj. e tör vénnyel meg ál la pí tott
Tbj. 31.  §-ának (4) be kez dé sét, fi gye lem mel a Tbj.
31.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lal tak ra.

(7) Az e tör vény Tbj.-t, Eho.-t, Flt.-t és Ebtv.-t mó do sí tó 
ren del ke zé se it a ha tály ba lé pést kö ve tõ idõ szak ra ki fi ze tett
(jut ta tott, el szá molt) jö ve del mek re kell al kal maz ni. A biz -
to sí tott pénz be li egész ség biz to sí tá si el lá tás ra a heti 36 órát
meg ha la dó fog lal koz ta tás mel lett egy ide jû leg fenn ál ló to -
váb bi jog vi szony ban meg fi ze tett 4 szá za lé kos egész ség -
biz to sí tá si já ru lék kö te le zett ség alap ján is jo go sult, a Tbj.
e tör vénnyel meg ál la pí tott 31.  § (3) be kez dé se a ko ráb ban
meg szer zett jo go sult sá got és a fo lya mat ban lévõ el lá tást
nem érin ti.

(8) Az e tör vénnyel be ik ta tott Tbj. 5.  §-a (1) be kez dé sé -
nek i) pont ja alap ján a me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ ak kor vá -
lik biz to sí tot tá, ha a reá irány adó nyug díj kor ha tá rig hát ra -
lé võ idõ és a már meg szer zett szol gá la ti idõ együt te sen
leg alább 20 év. En nek meg ál la pí tá sa ér de ké ben a me zõ -
gaz da sá gi õs ter me lõ a Tny. 68.  §-ában fog lal tak sze rint
élet kor tól füg get le nül kér he ti a nyug díj biz to sí tá si igaz ga -
tá si szerv tõl szol gá la ti ide jé nek ki szá mí tá sát.

(9) A 2006. de cem ber 31-én ha tá lyos ren del ke zé se ket
kell al kal maz ni az ezen idõ pon tot meg elõ zõ idõ szak ra vo -
nat ko zó ma gán-nyug díj pénz tá ri tag díj meg fi ze té sé re, be -
val lá sá ra, a be val lás ön el len õr zés sel tör té nõ he lyes bí té sé -
re, va la mint a tag díj be val lás el len õr zé sé re és a tag díj tar to -
zás vég re haj tá sá ra irá nyu ló adó ha tó sá gi meg ke re sé sek re.

(10) A Tny. e tör vénnyel meg ál la pí tott 83.  § (3) be kez -
dé se és a 101.  § (1) be kez dés g) pont ja 2006. au gusz tus
1-jén lép ha tály ba.

(11) 2007. ja nu ár 1-jé vel a Tny.
a) 77.  §-ában a „Fõ vá ro si és Pest Me gyei Nyug díj biz -

to sí tá si Igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be „Kö zép-ma gyar -
or szá gi Re gi o ná lis Nyug díj biz to sí tá si Igaz ga tó ság” szö -
veg rész,

b) 97.  §-a (6) be kez dé sé ben a „95.  § (5) be kez dé sé nek”
szö veg rész he lyé be a „94–95.  §” szö veg rész
lép.

(12) 2007. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti a Tny. 91.  §-a
(4) be kez dé sé nek szö ve gé bõl az „(1) be kez dé sé nek” szö -
veg ré sze.

(13) Az ONYF te rü le ti nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si
szer vei [Tny. 5.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja] az át vett
va gyo ni jo gok, kö te le zett sé gek, to váb bá mun kál ta tói jo -
gok gya kor lá sa, kö te le zett sé gek tel je sí té se te kin te té ben az
ONYF me gyei (fõ vá ro si) nyug díj biz to sí tá si igazgatósá -
gainak jog utó dai.

(14) Ahol jog sza bály az ONYF igaz ga tá si szer ve it, il let -
ve me gyei (fõ vá ro si) nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó sá got és

ki ren delt sé get em lít, azon 2007. ja nu ár 1-jé tõl a Tny.
5.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban fel so rolt re gi o ná lis
nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó sá got kell ér te ni.

252.  § (1) Az Öpt. e tör vénnyel meg ál la pí tott 12.  § (9) és 
(10) be kez dé se, va la mint az Mpt. e tör vénnyel meg ál la pí -
tott 10.  § (1) be kez dé se, 20/A.  §-a, 26.  § (6) be kez dé se és
110.  § (2) be kez dé sé nek h) pont ja a ki hir de tést kö ve tõ
5. na pon lép ha tály ba, ez zel egy ide jû leg az Mpt. 18.  §
(2) be kez dés e) pont ja ha tá lyát vesz ti.

(2) Az Öpt. e tör vénnyel meg ál la pí tott 2.  § (6) be kez dé -
se, (7) be kez dé sé nek c)–d) pont ja, 50/A.  §-a, 51/A.  §-a
2007. jú ni us 1-jén lép ha tály ba, egy ide jû leg a 78.  § (1) be -
kez dé sé ben a „szol gál ta tá sok ra, ezek nyúj tá sá ra” szö veg -
rész he lyé be a „szol gál ta tá sok nyúj tá sá ra, ezek szak mai
sza bá lya i ra” szö veg rész lép.

(3) Az Öpt. e tör vénnyel meg ál la pí tott 10.  § (1) be kez -
dé sé nek b) pont ját, 17.  § (2) be kez dé sét, 40.  § (3) be kez dé -
sét, 50.  §-át, 64.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ját a pénz tá rak -
nak 2007. má jus 31-ét köve tõen kell kö te le zõ en al kal maz -
ni uk. 2007. má jus 31-ét meg elõ zõ en e ren del ke zé sek te -
kin te té ben – amennyi ben a pénz tár ezek mind egyi két nem
al kal maz za – a 2006. de cem ber 31-én ha tá lyos sza bá lyok
az irány adók.

(4) Az Mpt. e tör vénnyel meg ál la pí tott 18.  §-át és
20/A.  §-át az e tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en még el 
nem bí rált te vé keny sé gi en ge dély-ké rel mek el bí rá lá sá nál
is al kal maz ni kell.

(5) A pénz tá rak nak az Mpt. e tör vénnyel meg ál la pí tott
68/A–68/C.  §-ában fog lal ta kat 2008. de cem ber 31-ét
köve tõen kell kö te le zõ en al kal maz ni uk. Amennyi ben a
pénz tár 2009. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ en be ve ze ti a vá laszt -
ha tó port fo li ót biz to sí tó rend szert, a 68/A–68/C.  §-ok ren -
del ke zé se i nek mind egyi két al kal maz ni kö te les.

(6) Az Öpt. e tör vénnyel meg ál la pí tott 49.  § (2) be kez -
dé sé nek, va la mint az Mpt. e tör vénnyel meg ál la pí tott 74.  § 
(4) be kez dé sé nek ren del ke zé se it csak a ha tály ba lé pést
köve tõen meg kö tött szer zõ dé sek re, il let ve a ko ráb ban
meg kö tött szer zõ dé sek mó do sí tá sa ese tén kell al kal maz ni.

(7) E tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ ne gyed év vé gén a
ma gánnyug díj pénz tár kö te les a ho zam ki egyen lí té si tar ta -
lé ká ban lévõ össze get a fe de ze ti tar ta lék ba át cso por to sí ta -
ni. A ta gok egyé ni szám lái és a szol gál ta tá si tar ta lé kok ja -
vá ra tör té nõ át cso por to sí tást a ne gyed év végi, ho zam jó vá -
írás utá ni egyen le gek figye lembe véte lével kell el vé gez ni.

253.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát 
vesz ti

a) az Öpt. 37.  § (4) be kez dé se, a 41.  § (2) be kez dés
d) pont já ban az „a 63.  §-ban fog lal tak sze rint” szö veg rész,
a 47/B.  § (2) be kez dé se;

b) az Mpt. 4.  § (2) be kez dé sé nek m) pont ja, a 26.  §
(3) be kez dé se, a 63.  § (2)–(8) be kez dé se, a 66.  § (5) be kez -
dé sé nek d) pont ja, a 72.  § (2) be kez dé sé ben a „ho zam ki -
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egyen lí tõ,” a 89.  § (3) be kez dé sé nek c) pont já ban az „,il -
let ve ho zam ki egyen lí té si” szö veg rész, a 106.  § (1) be kez -
dé sé nek f) pont ja, a 122.  § (3) be kez dé se, va la mint a 134.  § 
(1) be kez dé se b) pont já ban „a ho zam el vá rás ra,” szö veg -
rész.

254.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) az Öpt. 1.  § (3) be kez dé sé ben a „biz to sí tó in té ze tek -
rõl és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl  szóló 1995. évi XCVI.
tör vény ben” szö veg rész he lyé be a „biz to sí tók ról és a biz -
to sí tá si te vé keny ség rõl  szóló 2003. évi LX. tör vény ben”
szö veg rész lép, a 17.  § (2) be kez dé se a „pénz tár tag ság egé -
szé nek” szö veg részt köve tõen ki egé szül „ , az 50.  § (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott szol gál ta tá si tar ta lék ja vá ra”
szö veg résszel, a 20/A.  § (1) be kez dé sé ben „a ve ze tõ tiszt -
ség vi se lõk, il let ve az ügy ve ze tõ (he lyet tes ügy ve ze tõ) sze -
mé lyé ben, to váb bá a 64.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott sze mé lyek ben” szö veg rész he lyé be „a be vé te lek tar ta -
lé kok kö zöt ti meg osz tá sá nak ará nyá ban, a ve ze tõ tiszt ség -
vi se lõk, il let ve az ügy ve ze tõ (he lyet tes ügy ve ze tõ) sze mé -
lyé ben” szö veg rész lép, a 40.  § (3) be kez dé sé ben a „Já ra -
dék szol gál ta tást is nyúj tó pénz tár nak” szö veg rész he lyé be
a „Já ra dék szol gál ta tást is nyúj tó nyug díj pénz tár nak, va la -
mint kö zös sé gi szol gál ta tást nyúj tó ön se gé lye zõ pénz tár -
nak” szö veg rész lép, az 56.  § (1) be kez dé sé nek g) pont já -
ban a „az in ter ne tes hon lap pal nem ren del ke zõ pénz tá rak”
szö veg rész he lyé be „a pénz tá rak” szö veg rész lép;

b) az Mpt. 22.  § (4) be kez dé sé nek má so dik mon da ta az
„el fo ga dott nak” szö veg részt köve tõen ki egé szül a „(zá ra -
dé kolt nak)” szö veg résszel, a 39.  § (2) be kez dé sé ben „a
nyil vá nos ság ra ho za tal sza bá lyai sze rint leg alább egy or -
szá gos lap ban meg kell je len tet ni.” szö veg rész he lyé be „a
tárgy évet kö ve tõ év jú ni us 30-áig a be szá mo ló könyv vizs -
gá lói zá ra dé ká val együtt a Pénz ügyi Köz löny ben köz zé
kell ten ni.” szö veg rész lép, a 40.  § (8) be kez dé se a „pá lyá -
zat út ján” szö veg részt meg elõ zõ en ki egé szül a „nyílt” szö -
veg résszel, 55.  § (1) be kez dé sé ben „a két éven kén ti el len -
õr zés” szö veg rész he lyé be „az el len õr zés” szö veg rész lép.

255.  § (1) E tör vénynek az Szjtv.-t mó do sí tó ren del ke -
zé sei a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép nek ha tály ba.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ha tály ba lé pés sel egy ide jû -
leg az Szjtv. 2.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „táv köz lé si esz -
kö zök és rend sze rek” szö veg rész he lyé be a „hír köz lõ esz -
köz és rend szer” szö veg rész lép, az Szjtv. 2.  §-a (6) be kez -
dé sé nek a) pont já ban a „táv köz lé si esz kö zö kön és rend -
sze re ken” szö veg rész he lyé be a „hír köz lõ esz kö zön és
rend sze ren” szö veg rész lép.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti ha tály ba lé pés sel egy ide -
jû leg az Szjtv. 13.  § (1) be kez dés e) és f) pont ja, az Szjtv. 
12.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont já ban az „és j)” szö veg -
rész, va la mint az adók ról, já ru lé kok ról és egyéb költ -
ség ve té si be fi ze té sek rõl  szóló tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2003. évi XCI. tör vény 229.  § (1) be kez dé se ha tá -
lyát vesz ti.

(4) A szer ve zõ az elekt ro ni kus ka szi nó ra elõ írt fel té te -
lek nek meg fe le lõ I. ka te gó ri á ba so rolt en ge déllyel ren del -
ke zõ já ték ter mé re az SZF-tõl kér he ti az elekt ro ni kus ka -
szi nó-en ge dély ki ál lí tá sát. Az elekt ro ni kus ka szi nó en ge -
dély fel vé te lét kö ve tõ 8 na pon be lül kö te les a ko ráb bi
I. ka te gó ri á ba so rolt já ték te rem-en ge délyt az SZF ré szé re
le ad ni.

256.  § (1) E tör vénynek a Kt.-t mó do sí tó ren del ke zé sei
2006. szep tem ber 1-jén lép nek ha tály ba az zal, hogy ren -
del ke zé se it – a (2)–(4) be kez dé sek ben fog lalt el té ré sek -
kel – a 2006. au gusz tus 31. nap ját köve tõen ke let ke zett ter -
mék díj-fi ze té si kö te le zett ség ese tén kell al kal maz ni.

(2) A Kt. e tör vénnyel meg ál la pí tott 5/C.  § (2) be kez dé -
se sze rin ti vissza igény lé si jo go sult ság gal elõ ször a ter mék
be szer zé sé rõl ki ál lí tott azon szám la bir to ká ban le het élni,
amely a kö te le zett 2004. áp ri lis 30. nap ját köve tõen ke let -
ke zett ter mék díj-fi ze té si kö te le zett sé gét ta nú sí tó ada to kat
tar tal maz za az zal, hogy az olyan lánc ügy let vo nat ko zá sá -
ban, mely nek so rán a kö te le zett ter mék díj-fi ze té si kö te le -
zett sé ge 2004. áp ri lis 30-át köve tõen, de 2006. szep tem ber 
1-jét meg elõ zõ en ke let ke zett, a ren del ke zés ab ban az eset -
ben al kal maz ha tó, ha a kö te le zett a ter mék dí jat iga zol tan
át há rí tot ta a ve võ re, és a to váb bi ér té ke sí té sek so rán ki bo -
csá tott szám lák adat tar tal mát a stor ní ro zást kö ve tõ új
szám lák ki bo csá tá sá val vagy ja ví tás sal oly mó don ki egé -
szí tik, hogy a vissza igény lés re jo go sult tá váló vevõ olyan
szám lá val ren del kez zék, amely tar tal maz za a ter mék elsõ
bel föl di for ga lom ba ho za ta la kor a kö te le zett ál tal ki bo csá -
tott szám la szá mát, a kö te le zett ne vét, cí mét, adó szá mát, és 
a kö te le zett ál tal ki ál lí tott szám lán vagy an nak mel lék le té -
ben fel tün te tett ter mék díj mér té két és össze gét.

(3) A Kt. e tör vénnyel meg ál la pí tott 5/D.  § ren del ke zé -
se it a kö te le zett elsõ al ka lom mal a 2004. áp ri lis 30. nap ját
köve tõen meg kez dett és az adó ha tó ság hoz be je len tett
lánc ügy let re al kal maz hat ja az zal, hogy az olyan lánc ügy -
let vo nat ko zá sá ban, mely nek so rán a kö te le zett ter mék -
díj-fi ze té si kö te le zett sé ge 2004. áp ri lis 30-át köve tõen, de
2006. szep tem ber 1-jét meg elõ zõ en ke let ke zett, a ren del -
ke zés ab ban az eset ben al kal maz ha tó, ha a kö te le zett a ter -
mék dí jat nem há rí tot ta át a ve võ re, va la mint a kö te le zett az 
5/D.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek nek meg fele lõen
ok má nyok kal iga zolt lánc ügy let rõl pót ló lag el ké szí ti az
5/D.  § (2) be kez dé sé ben elõ írt nyil ván tar tást és a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott adat tar ta lom mal 2006. ok tó -
ber 1-jé ig be je len tést tesz az adó ha tó ság nál.

(4) A Kt. e tör vénnyel meg ál la pí tott 20.  § ab) pont ját a
2004. áp ri lis 30-át köve tõen ke let ke zett ter mék díj-fi ze té si
kö te le zett ség ese tén is le het al kal maz ni.

257.  § Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tus nak tör -
té nõ meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 77/388/EGK ha to dik irány el ve (1977. má -
jus 17.) a tag ál la mok for gal mi adó ra vo nat ko zó jog sza bá -
lya i nak össze han go lá sá ról (kö zös hozzáadottérték -
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adó-rendszer: egy sé ges adó alap-meg ál la pí tás), 17. cikk
(6) be kez dés (a tör vény 50.  §-a);

b) a Ta nács 92/83/EGK irány el ve (1992. ok tó ber 19.)
az al ko hol és al ko hol tar tal mú ita lok jö ve dé ki adó ja szer ke -
ze té nek össze han go lá sá ról, 20. cikk (a tör vény 68.  §-a).

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés elnöke

1. számú melléklet
a 2006. évi LXI. törvényhez

1. Az Szja tv. 1. szá mú mel lék le té nek 4.7. al pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Egyes te vé keny sé gek hez kap cso ló dó an adó men tes:]
„4.7. kor mány ren de let ben sza bá lyo zott fel té te lek alap -

ján két- és több ol da lú nem zet kö zi ok ta tá si együtt mû kö dé si 
meg ál la po dás ke re té ben az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
ál tal a Ma gyar Ösz tön díj Bi zott ság vagy a Ma gyar Ösz tön -
díj Bi zott ság Iro dá ja ja vas la tá ra ado má nyo zott ösz tön díj,
egyéb jut ta tás, va la mint a kül föl di ek ma gyar or szá gi, és a
ma gya rok kül föl di fel sõ fo kú ta nul má nya i nak egyes kér dé -
se i rõl  szóló kor mány ren de let alap ján kül föl di fel sõ ok ta tá -
si in téz mény ben ta nu ló hall ga tó, kül föl di hall ga tó, vagy
kül föl di ok ta tó, ku ta tó ré szé re fo lyó sí tott jut ta tás, nyúj tott
ked vez mény;”

2. Az Szja tv. 1. szá mú mel lék le té nek 6.5. al pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ká rok meg té rü lé se, a koc ká za tok vi se lé se kö ré ben
adó men tes:]

„6.5. az ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tár (ide nem
ért ve az ön kén tes köl csö nös nyug díj pénz tá rat) tör vény ben
meg ha tá ro zott ki egé szí tõ egész ség biz to sí tá si szol gál ta tá -
sa, il let ve tör vény ben meg ha tá ro zott ki egé szí tõ ön se gé lye -
zõ szol gál ta tá sa;”

3. Az Szja tv. 1. szá mú mel lék le té nek 7. pont ja a kö vet -
ke zõ 7.18.–7.20. al pont tal egé szül ki:

[Egyéb in dok kal adó men tes:]
„7.18. jog sza bály alap ján hi tel in té zet nél nyi tott gyám -

ha tó sá gi be tét ka ma ta;
7.19. az ön kén tes köl csö nös nyug díj pénz tár ál tal tel -

je sí tett nyug díj szol gál ta tás (ki egé szí tõ nyug díj), fel té -
ve, hogy a szol gál ta tást igény be vevõ tag tag sá gi jog vi -
szo nya a pénz tár ral (át lé pés ese tén a ko ráb bi pénz tár ral)
a tel je sí tés évét meg elõ zõ har ma dik adó év ben, vagy azt
meg elõ zõ en ke let ke zett, vagy a já ra dék fo lyó sí tá sá nak
elsõ há rom évé ben a já ra dék éves össze ge az elõ zõ évi
összeg 15 szá za lé ká nál na gyobb mér ték ben nem csök -
ken, to váb bá az ön kén tes köl csö nös nyug díj pénz tár ál -
tal a ked vez mé nye zett ré szé re ki fi ze tett összeg, va la -
mint az ön kén tes köl csö nös nyug díj pénz tár olyan nyug -

díj szol gál ta tá sa, amely re a ma gán sze mély rok kant tá
nyil vá ní tá sa  miatt vált jo go sult tá;

7.20. a ma gán sze mély nek a nyug díj-elõ ta ka ré kos sá gi
szám lá já ról tel je sí tett, kü lön tör vény sze rint nyugdíj -
szolgáltatásnak mi nõ sü lõ ki fi ze tés (jut ta tás), át uta lás, át -
ve ze tés.”

4. Az Szja tv. 1. szá mú mel lék le té nek 8.3. al pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ter mé szet be ni jut ta tá sok kö zül adó men tes:]

„8.3. az ugyan azon bel föl di il le tõ sé gû ma gán sze mély -
nek in gye ne sen vagy ked vez mé nye sen a Ma gyar Nem ze ti
Üdü lé si Ala pít vány ál tal ki bo csá tott név re  szóló üdü lé si
csekk (a továb biak ban: üdü lé si csekk) for má já ban, leg fel -
jebb éven te az adó év elsõ nap ján ér vé nyes havi mi ni mál -
bér össze gét meg nem ha la dó ér ték ben jut ta tott be vé tel,
fel té ve, hogy a jut ta tást

a) a mun kál ta tó a mun ka vál la ló já nak, a vele kö zös ház -
tar tás ban élõ kö ze li hoz zá tar to zó já nak, az el hunyt mun ka -
vál la ló kö ze li hoz zá tar to zó já nak, va la mint a szak kép zõ is -
ko lai ta nu ló nak, kö te le zõ szak mai gya kor la tá nak ide je
alatt a hall ga tó nak, to váb bá – ha a volt mun kál ta tó vagy
an nak jog utód ja a jut ta tó – a nyug díj ban ré sze sü lõ ma gán -
sze mély nek és a vele kö zös ház tar tás ban élõ kö ze li hoz zá -
tar to zó já nak,

b) a Ma gyar Nem ze ti Üdü lé si Ala pít vány pá lyá zat
alap ján a szo ci á li san rá szo ru ló nak,

c) a szak szer ve zet a tag já nak, nyug dí jas tag já nak, az
em lí tett sze méllyel kö zös ház tar tás ban élõ kö ze li hoz zá -
tar to zó nak, az el hunyt tag (nyug dí jas tag) kö ze li hoz zá tar -
to zó já nak

nyújt ja, és fel té ve, hogy az üdü lé si csekk ki zá ró lag bel föl -
di üdü lés cél já ból igény be vett szál lás ra és a szál lás hoz
kap cso ló dó kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott szol gál ta -
tás ra vált ha tó be;”

5. Az Szja tv. 1. szá mú mel lék le te 8.19. al pont já nak
a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„a) a szak szer ve zet ál tal a tag já nak, nyug dí jas tag já nak,
az em lí tett sze méllyel kö zös ház tar tás ban élõ kö ze li hoz -
zá tar to zó nak, az el hunyt tag (nyug dí jas tag) kö ze li hoz zá -
tar to zó já nak, to váb bá a mun kál ta tó ál tal a mun ka vál la ló já -
nak, a vele kö zös ház tar tás ban élõ kö ze li hoz zá tar to zó já -
nak, az el hunyt mun ka vál la ló kö ze li hoz zá tar to zó já nak,
va la mint a szak kép zõ is ko lai ta nu ló nak, kö te le zõ szak mai
gya kor la tá nak ide je alatt a hall ga tó nak, to váb bá – ha a volt 
mun kál ta tó vagy an nak jog utód ja a jut ta tó – a nyug díj ban
ré sze sü lõ ma gán sze mély nek és vele kö zös ház tar tás ban
élõ kö ze li hoz zá tar to zó já nak leg fel jebb évi há rom al ka -
lom mal adott ter mék, szol gál ta tás, il let ve az ezek re  szóló
utal vány ér té ké bõl al kal man ként az adó év elsõ nap ján ér -
vé nyes havi mi ni mál bér 10 szá za lé kát meg nem ha la dó
rész; az adó men tes jut ta tást a ki fi ze tõ (szak szer ve zet,
mun kál ta tó) cse kély ér té kû aján dék ként tart ja nyil ván,”
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2. számú melléklet
a 2006. évi LXI. törvényhez

A Tao. 1. szá mú mel lék le té nek 14. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az ér ték csök ke né si le írás sza bá lya i ról]
„14. Az adó év utol só nap ján kis- és kö zép vál lal ko zás -

nak mi nõ sü lõ adó zó a ko ráb ban még hasz ná lat ba nem vett, 
a mû sza ki gé pek, be ren de zé sek és a – sze mély gép ko csi ki -
vé te lé vel – a jár mû vek kö zött nyil ván tar tott tár gyi esz köz
üzem be he lye zé se adó évé ben a be ke rü lé si ér ték 100 szá za -
lé ká nak meg fe le lõ ér ték csök ke né si le írást ér vé nye sít het,
amennyi ben a tár gyi esz közt a te rü let fej lesz tés ked vez mé -
nye zett tér sé ge i nek jegy zé ké rõl  szóló kor mány ren de let
sze rint a te rü let fej lesz tés szem pont já ból leg hát rá nyo sabb
hely ze tû 48 kis tér ség va la me lyi ké ben he lye zi üzem be. A
tár gyi esz köz adó zás elõt ti ered mény csök ken té se ként
figye lembe vett be ke rü lé si ér té ké nek 1 szá za lé ka, jár mû
ese té ben 3 szá za lé ka az ál la mi tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó
ren del ke zé sek al kal ma zá sá ban

a) az adó év ben igény be vett cse kély össze gû (de mi ni -
mis) tá mo ga tás nak mi nõ sül, vagy az adó zó dön té se sze rint

b) az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a kis- és kö zép -
vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás ra tör té nõ al -
kal ma zá sá ról  szóló 70/2001/EK ren de let 4. cik ké ben fog -
lal tak kal össz hang ban
ve he tõ igény be.”

3. számú melléklet
a 2006. évi LXI. törvényhez

A Tao. 3. szá mú mel lék le té nek A) fe je ze te a kö vet ke zõ
11. pont tal egé szül ki:

[A 8.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ja al kal ma zá sá ban nem
a vál lal ko zá si te vé keny ség ér de ké ben fel me rült költ ség -
nek, rá for dí tás nak mi nõ sül kü lö nö sen:]

„11. A gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló tör vény ben elõ írt
sa ját tõke jegy zett tõke arány, vagy a vesz te ség fe de ze tét
szol gá ló tõ ke eme lés ré vén szer zett tu laj do ni ré sze se dés re
el szá molt ér ték vesz tés.”

4. számú melléklet
a 2006. évi LXI. törvényhez

1. A Tao. 5. szá mú mel lék le té nek 3., 4. és 5. pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A tár sa sá gi adó alany nak nem mi nõ sü lõ szer ve ze tek]
„3. a ki zá ró lag a fog va tar tot tak fog lal koz ta tá sa cél já ból 

lé te sí tett köz hasz nú tár sa ság, il let ve a te vé keny sé gét foly -
ta tó köz hasz nú, ki e mel ke dõ en köz hasz nú non pro fit gaz -
da sá gi tár sa ság,

4. a Tar ta lék Gaz dál ko dá si Köz hasz nú Tár sa ság, il let -
ve a te vé keny sé gét foly ta tó köz hasz nú, ki e mel ke dõ en
köz hasz nú non pro fit gaz da sá gi tár sa ság,

5. a Köz le ke dé si, Hír köz lé si és Víz ügyi Tar ta lék gaz -
dál ko dá si Köz hasz nú Tár sa ság, il let ve a te vé keny sé gét
foly ta tó köz hasz nú, ki e mel ke dõ en köz hasz nú non pro fit
gaz da sá gi tár sa ság,”

 
2. A Tao. 5. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ 13. pont tal

egé szül ki:
[A tár sa sá gi adó alany nak nem mi nõ sü lõ szer ve ze tek]
„13. a költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in -

téz mény (ide ért ve az ál ta la lét re ho zott in téz ményt is) és
diák otthon,”

5. számú melléklet
a 2006. évi LXI. törvényhez

1. A Tao. 6. szá mú mel lék le té nek címe a kö vet ke zõ re
vál to zik:

„Ala pít vány, köz ala pít vány, tár sa dal mi szer ve zet,
köz tes tü let, la kás szö vet ke zet, köz hasz nú tár sa ság,

szo ci á lis szö vet ke zet és fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal
vég zett ked vez mé nye zett te vé keny sé gek”

 
2. A Tao. 6. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ E) fe je zet tel

egé szül ki:

„E)

Közhasznú, kiemelkedõen közhasznú nonprofit
gazdasági társaság és szociális szövetkezet

kedvezményezett tevékenysége

A köz hasz nú, a ki e mel ke dõ en köz hasz nú non pro fit gaz -
da sá gi tár sa ság és a szo ci á lis szö vet ke zet 1.  § (1) be kez dé -
se sze rin ti jö ve de lem- és va gyon szer zés re irá nyu ló, vagy
ezt ered mé nye zõ gaz da sá gi te vé keny sé gé bõl e tör vény al -
kal ma zá sá ban nem mi nõ sül vál lal ko zá si te vé keny ség nek:

1. a köz hasz nú te vé keny ség bõl szár ma zó be vé tel nek az 
a ré sze, amely a tár sa dal mi kö zös szük ség let ki elé gí té sé ért
fe le lõs szerv vel – he lyi ön kor mány zat tal vagy a költ ség ve -
té si tör vény ben meg ha tá ro zott fe je zet tel, il let ve a fe je ze -
ten be lül ön ál ló költ ség ve tés sel ren del ke zõ in téz ménnyel
– fo lya ma tos szol gál ta tás tel je sí té sé re meg kö tött, a szol -
gál ta tá sért fel szá mít ha tó díj mér té két és a díj vál toz ta tá sá -
nak fel té te le it is tar tal ma zó szer zõ dés alap ján foly ta tott te -
vé keny ség bõl szár ma zik;

2. az 1. pont sze rin ti te vé keny ség hez ka pott tá mo ga tás,
jut ta tás;

3. a sza bad pénz esz kö zök be tét be, ér ték pa pír ba való el -
he lye zé se után a hi tel in té zet tõl, az ér ték pa pír ki bo csá tó já -
tól ka pott ka mat nak, il let ve az ál lam ál tal ki bo csá tott
 értékpapír ho za má nak olyan ré sze, ame lyet a köz hasz nú
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te vé keny ség be vé te le az összes be vé tel ben kép vi sel az zal,
hogy a be vé telt mind két eset ben e ka mat és ho zam nél kül
kell szá mí tás ba ven ni.”

6. számú melléklet
a 2006. évi LXI. törvényhez

1. Az Art. 1. szá mú mel lék let I/A/6. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„6. A tárgy év ben vég zett, va la mely ko ráb bi adó be val -
lá si idõ sza kot érin tõ ön el len õr zés, a ha tár idõt köve tõen be -
nyúj tott be val lás, il le tõ leg az utó la gos adó meg ál la pí tás
nem érin ti a tárgy évi adó be val lás gya ko ri sá gát.”

2. Az Art. 1. szá mú mel lék let I/B/3/a) pont já nak ab)
pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg
az a) pont a kö vet ke zõ új ah) és ai) pon tok kal egé szül ki:

[Az adó be val lás be nyúj tá sá ra vo nat ko zó kü lö nös ren -
del ke zé sek

a) Az ál ta lá nos for gal mi adó ról az adó fi ze tés re kö te le -
zett adó zó nak]

„ab) ha von ként kell adó be val lást be nyúj ta nia, ha a
tárgy évet meg elõ zõ év ben az el szá mo lan dó adó já nak éves
szin ten össze sí tett – vagy an nak idõ ará nyo san éves szint re
át szá mí tott – össze ge po zi tív elõ je lû és az 1 mil lió fo rin tot
el ér te, to váb bá az ah) pont sze rin ti adó zó nak az ah) pont -
ban meg ha tá ro zott el té ré sek kel,”

„ah) ha von ként kell adó be val lást be nyúj ta nia an nak az
adó zó nak, aki (amely) az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló
tör vény sze rin ti adó men tes ter mék im por tot meg ala po zó
kö zös sé gi ter mék ér té ke sí té sen kí vül adó a la nyi sá got ke let -
kez te tõ ter mék ér té ke sí tést, szol gál ta tás nyúj tást bel föl dön
nem vé gez az zal, hogy nem kell adó be val lást be nyúj ta ni
ar ról a hó nap ról, mely ben az adó zó az e pont ban meg ha tá -
ro zott ter mék ér té ke sí tést sem vég zett,

ai) a tárgy év va la mely adó be val lá sá ra vo nat ko zó ön el -
len õr zés, il le tõ leg az utó la gos adó meg ál la pí tás nem érin ti
a tárgy évi adó be val lás gya ko ri sá gát.”

3. Az Art. 1. szá mú mel lék let I/B/3/d) és h) pont jai he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„d) A kö zös sé gi adó szám mal ren del ke zõ ál ta lá nos for -
gal mi adó-alany az adó ha tó ság ál tal erre a cél ra rend sze re -
sí tett nyom tat vá nyon a ne gye dé vet kö ve tõ hó 20. nap já ig
nyi lat ko zik az Eu ró pai Kö zös ség más tag ál la má ban il le tõ -
ség gel bíró adó alany ré szé re az adott ne gyed év ben tel je sí -
tett ter mék ér té ke sí tés rõl – ide ért ve azt az ese tet is, ami kor
az im port adó jo gi meg bí zott az im por tá ló he lyett, de a sa -
ját ne vé ben tesz be val lást az im por tá ló ál tal tel je sí tett ter -
mék ér té ke sí tés rõl –, az Eu ró pai Kö zös ség más tag ál la má -
ban il le tõ ség gel bíró adó alany tól meg va ló sí tott ter mék be -
szer zés rõl, a vevõ, il let ve az el adó kö zös sé gi adó szá má ról, 

va la mint az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör vény ben
meg ha tá ro zott eu ró pai kö zös sé gi te rü le ten be lül tel je sí tett
ter mék ér té ke sí tés és ter mék be szer zés ál ta lá nos for gal mi
adó nél kül szá mí tott el len ér té ké rõl (össze sí tõ nyi lat ko zat). 
Az össze sí tõ nyi lat ko zat a jog kö vet kez mé nyek szem pont -
já ból be val lás nak mi nõ sül. Nem kell nyi lat ko za tot ten ni
ar ról a ne gyed év rõl, amely ben az ál ta lá nos for gal mi -
adó-alany kö zös sé gi ke res ke del met nem foly ta tott.”

„h) Az egész ség ügyi szol gál ta tá si já ru lék fi ze té sé re kö -
te le zett ki egé szí tõ te vé keny sé get foly ta tó egyé ni vál lal ko -
zó az egész ség ügyi szol gál ta tá si já ru lé kot éven te, a sze mé -
lyi jö ve de lem adó-be val lá sá ban vall ja be.”

7. számú melléklet
a 2006. évi LXI. törvényhez

1. Az Art. 2. szá mú mel lék le te I./Ha tár idõk/5. pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5. Já ru lé kok

A) Ter mé szet be ni és pénz be li egész ség biz to sí tá si já ru -
lék, valamint nyug díj já ru lék (ma gán-nyug díj pénz tá ri tag -
díj, a pénz tár tag, il le tõ leg a fog lal koz ta tó ál tal vál lalt tag -
díj ki egé szí tés)

a) A mun kál ta tó az ál ta la le vont já ru lé kot (tag dí jat, tag -
díj ki egé szí tést)

az el szá molt hó na pot kö ve tõ hó 12. nap já ig,

b) a ki fi ze tõ az ál ta la le vont já ru lé kot (tag dí jat, tag díj
ki egé szí tést)

a ki fi ze tés hó nap ját kö ve tõ hó 12. nap já ig,

c) a Tbj. 4.  § b) pont ja sze rin ti egyé ni vál lal ko zó a já ru -
lé kot (tag dí jat, tag díj ki egé szí tést) ha von ta

a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap 12. nap já ig

fi ze ti meg.

B) Tár sa da lom biz to sí tá si (nyug díj biz to sí tá si, ter mé -
szet be ni és pénz be li egész ség biz to sí tá si) já ru lék

a) A mun kál ta tó, a ki fi ze tõ a já ru lé kot ha von ta

az el szá molt hó na pot kö ve tõ hó 12. nap já ig,

b) a Tbj. 4.  § b) pont ja sze rin ti egyé ni vál lal ko zó a já ru -
lé kot ha von ta

a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap 12. nap já ig

fi ze ti meg.

C) Egész ség ügyi szol gál ta tá si já ru lék

a) A tár sas vál lal ko zás a já ru lé kot ha von ta

az el szá molt hó na pot kö ve tõ hó 12. nap já ig,

b) a ki egé szí tõ te vé keny sé get foly ta tó egyé ni vál lal ko -
zó a já ru lé kot ne gyed éven te

a ne gye dé vet kö ve tõ hó 12. nap já ig

fi ze ti meg.
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D) A Tbj. 39.  §-a alap ján fi ze ten dõ egész ség ügyi szol -
gál ta tá si já ru lék

A ma gán sze mély a Tbj. 39.  §-ának (2) be kez dé se alap -
ján elõ írt já ru lék fi ze té si kö te le zett sé gét

elsõ íz ben a be je len tést kö ve tõ hó nap 12. nap já ig,
ezt köve tõen

ha von ta, a tárgy hót kö ve tõ hó nap 12. nap já ig
tel je sí ti.”

2. Az Art. 2. szá mú mel lék le té nek II. pont „Ál ta lá nos
ren del ke zé sek” al cí met kö ve tõ szö ve ge he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„Az ön kor mány za ti adó ha tó ság ál tal nyil ván tar tott
100 fo rin tot el nem érõ adót az adó zó nak nem kell meg fi -
zet nie, és az ön kor mány za ti adó ha tó ság a 100 fo rin tot el
nem érõ adó-vissza té rí tést nem utal ja ki, és nem tart ja nyil -
ván.”

8. számú melléklet
a 2006. évi LXI. törvényhez

1. Az Art. 3. szá mú mel lék le te G/2. al pont ja a kö vet ke -
zõ új f) pont tal egé szül ki:

[2. A Bel ügy mi nisz té ri um Köz pon ti Adat fel dol go zó,
Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va ta la a jár mû nyil ván tar tá -
sá ból, va la mint az 1992. évi LXVI. tör vény sze rin ti nyil -
ván tar tás ból a ja nu ár 1-jei ál la pot nak meg fe le lõ ada to kat
ja nu ár 31. nap já ig köz li a gép jár mû adó ki ve té sé re ille té -
kes te le pü lé si ön kor mány za ti, a fõ vá ros ban a ke rü le ti ön -
kor mány za ti adó ha tó ság gal a kö vet ke zõ tar ta lom mal:]

„f) a gép jár mû adó ról  szóló 1991. évi LXXXII. tör vény
18.  §-ának 3. pont ja sze rin ti gép ko csi tel je sít mé nye (kW,
en nek hi á nyá ban LE), gyár tá si éve.”

2. Az Art. 3. szá mú mel lék le te G/4. pont já nak má so dik
mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az adat szol gál ta tás tar tal maz za a ké rel me zõ ne vét,
any ja ne vét, szü le té si he lyét és ide jét, va la mint lak cí mét
(szék he lyét), to váb bá a jár mû faj tá ját és rend szá mát.”

9. számú melléklet
a 2006. évi LXI. törvényhez

Az Art. 7. szá mú mel lék le té nek 15. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„15. Az ál la mi adó ha tó ság az át me ne ti idõ szak alatt a
for rás adót al kal ma zó tag ál la mok ból a le vont for rás adó ból
át utalt 75% adó fo ga dá sá ra euró de vi za nem ben ve ze tett
szám lát nyit. A jó vá írást kö ve tõ 30 na pon be lül az adó ha -
tó ság az át utalt adót 25%-kal ki egé szí tett összeg ben a jó -
vá írás nap ján ér vé nyes MNB ál tal köz zé tett hi va ta los de -

vi za ár fo lya mon fo rint ra át szá mít va a ha szon hú zó adó -
szám lá ján jó vá ír ja, fel té ve, hogy az át uta lást tel je sí tõ ille -
té kes tag ál la mi ha tó ság az adó zó azo no sí tá sá ra, il let ve a
le vo nás té nyé nek és össze gé nek meg ál la pí tá sá ra al kal mas
ada to kat kö zöl, vagy ezt a ma gán sze mély más meg fe le lõ
mó don hi telt ér dem lõ en, hi te le sen ma gyar ra for dí tott ok -
irat tal iga zol ja. Az elõ zõ ren del ke zé sek tõl el té rõ en, a
2006. szep tem ber 1. nap ját köve tõen meg szer zett, bel föl -
dön adó kö te les ka mat jö ve de lem ese tén a for rás adót al kal -
ma zó tag ál lam ból át utalt for rás adó el szá mo lá sa az adó zó
ké rel mé re tör té nik. Az adó zó ké rel mé hez csa tol ja az adó zó 
azo no sí tá sá ra, a le vo nás té nyé nek, össze gé nek, a ka mat jö -
ve de lem jog cí mé nek és a ka mat jö ve de lem meg szer zé se
idõ pont já nak meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges ok ira tok hi te les
ma gyar for dí tá sát. Az ál la mi adó ha tó ság az adó zó ké rel -
mét ab ban az eset ben tel je sí ti, ha az adó zó a bel föl dön adó -
kö te les ka mat jö ve de lem rõl be val lá si és adó fi ze té si kö te le -
zett sé gét tel je sí tet te.”

10. számú melléklet
a 2006. évi LXI. törvényhez

Az Mpt. 1. szá mú mel lék le té nek a he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„A tör vény ben hi vat ko zott jog sza bá lyok rö vi dí té sei

1. Áht.: az 1992. évi XXXVIII. tör vény az ál lam ház tar -
tás ról;

2. Átt.: az 1994. évi XXXIX. tör vény az áru tõzs dé rõl és 
az áru tõzs dei ügy le tek rõl;

3. Bat.: az 1991. évi LXIII. tör vény a be fek te té si ala -
pok ról;

4. Bit.: a 2003. évi LX. tör vény a biz to sí tók ról és biz to -
sí tá si te vé keny ség rõl;

5. Cstv.: az 1991. évi XLIX. tör vény a csõd el já rás ról és 
a fel szá mo lá si el já rás ról;

6. Dtv.: az 1995. évi XCV. tör vény a de vi zá ról;
7. Tpt.: a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény;
8. Hpt.: az 1996. évi CXII. tör vény a hi tel in té ze tek rõl

és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról;
9. Ktv.: az 1992. évi XXIII. tör vény a köz tiszt vi se lõk

jog ál lá sá ról;
10. Öpt.: az 1993. évi XCVI. tör vény az Ön kén tes Köl -

csö nös Biz to sí tó Pénz tá rak ról;
11. Ptk.: az 1959. évi IV. tör vény a Ma gyar Köz tár sa -

ság Pol gá ri Tör vény köny vé rõl;
12. Tbj.: az 1997. évi LXXX. tör vény a tár sa da lom biz -

to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán nyug díj ra jo go sul tak ról, va la -
mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl;

13. Tny.: az 1997. évi LXXXI. tör vény a tár sa da lom -
biz to sí tá si nyug el lá tás ról;

14. Szja.: az 1995. évi CXVII. tör vény a sze mé lyi jö ve -
de lem adó ról.”
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2006. évi LXII.
tör vény

az Európai Közösség és azok tagállamai, valamint
az Albán Köztársaság, Bosznia-Hercegovina,
a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság,

az Izlandi Köztársaság, Macedónia Volt Jugoszláv
Köztársaság, a Norvég Királyság, Szerbia

és Montenegró, Románia és az ENSZ igazgatása alatt
álló Koszovó között az Európai Közös Légtér (EKLT) 

létrehozására irányuló többoldalú
Megállapodás kihirdetésérõl*

1. § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad az 
Eu ró pai Kö zös ség és azok tag ál la mai, va la mint az Al bán
Köz tár sa ság, Bosz nia-Her ceg ovi na, a Bol gár Köz tár sa ság, 
a Hor vát Köz tár sa ság, az Iz lan di Köz tár sa ság, Ma ce dó nia
Volt Ju go szláv Köz tár sa ság, a Nor vég Ki rály ság, Szer bia
és Mon te neg ró, Ro má nia és az ENSZ igaz ga tá sa alatt álló
Ko szo vó kö zött az Eu ró pai Kö zös Lég tér (EKLT) létre -
hozására irá nyu ló több ol da lú Meg ál la po dás (a továb biak -
ban: Meg ál la po dás) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2. § Az Or szág gyû lés a Meg ál la po dást e tör vénnyel
 kihirdeti.

3. § A Meg ál la po dás hi te les an gol és ma gyar nyel vû
szö ve ge a kö vet ke zõ:

„Multilateral Agreement between
the Republic of Albania, Bosnia and Herzegovina,
the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia,
the European Community and its Member States,

the Republic of Iceland, the former Yugoslav
Republic of Macedonia, the Kingdom of Norway,
Serbia and Montenegro, Romania and the United

Nations Interim Administration Mission
in Kosovo1 on the Establishment

of a European Common Aviation Area

The Kingdom of Belgium,
the Czech Republic,
the Kingdom of Denmark,
the Federal Republic of Germany,
the Republic of Estonia,
the Hellenic Republic,
the Kingdom of Spain,
the French Republic,
Ireland,
the Italian Republic,
the Republic of Cyprus,
the Republic of Latvia,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. jú li us 10-i ülés nap ján fo gad ta el.
1 Pur su ant to UN Se cu rity Co un cil Re so lu ti on 1244 of 10 June 1999.

the Republic of Lithuania,
he Grand Duchy of Luxembourg,
the Republic of Hungary,
the Republic of Malta,
the Kingdom of the Netherlands,
the Republic of Austria,
the Republic of Poland,
the Portuguese Republic,
the Republic of Slovenia,
the Slovak Republic,
the Republic of Finland,
the Kingdom of Sweden,
the United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland,
hereinafter referred to as „EC Member States”, and

the European Community, hereinafter referred to as
„the Community” or „the European Community”, and

the Republic of Albania,
Bosnia and Herzegovina,
the Republic of Bulgaria,
the Republiuc of Croatia,
the Republic of Iceland,
the former Yugoslav Republic of Macedonia,
the Kingdom of Norway,
Serbia and Montenegro,
Romania, and
the United Nations Interim administartion in Kosovo,

all of the above hereinafter referred to as „the Contracting
Parties”

The Contracting Parties

recognising the integrated character of international
civil aviation and desiring to create a European Common
Aviation Area (ECAA) based on mutual market access to
the air transport markets of the Contracting Parties and the
freedom of establishment, with equal conditions of
competition, and the respect of the same rules – including
in the areas of safety, security, air traffic management,
social harmonisation and environment;

considering that the rules concerning the ECAA shall
apply on a multilateral basis within the ECAA and that
specific rules, therefore, need to be defined in this respect;

agreeing that it is appropriate to base these rules of the
ECAA on the relevant legislation in force within the
European Community, as laid down in Annex I to this
Agreement, without prejudice to those contained in the EC 
Treaty;

recognising that full compliance with the ECAA rules
entitle the Contracting Parties to reap the benefits from the
ECAA, including market access;

bearing in mind that compliance with the ECAA rules,
including full market access, cannot be achieved in one

6234 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/86. szám



step, but rather by means of a transition facilitated by
specific arrangements of limited duration;

emphasising that, subject to transitional arrangements
where necessary, the rules concerning market access of air
carriers should exclude limitations on frequencies,
capacity, air routes, type of aircraft or similar restrictions
under bilateral air transport agreements or arrangements,
and that air carriers should not be required to enter into
commercial agreements or similar arrangements as a
condition to market access;

emphasizing that air carriers should be treated in a
non-discriminatory manner regarding their access to air
transport infrastructures especially where these
infrastructures are limited;

bearing in mind that Association Agreements as a
matter of principle provide that, with a view to ensuring a
co-ordinated development and progressive liberalisation
of transport between their Parties adapted to reciprocal
commercial needs, the conditions of mutual market access
in air transport shall be dealt with by special agreements;

bearing in mind the desire of each of the Associated
Parties to make its laws on air transport and associated
matters compatible with those of the European
Community, including with regard to future legislative
developments within the Community;

recognising the importance of technical assistance in
this perspective;

recognising that the relations between the Community
and the EC Member States and Norway and Iceland must
continue to be governed by the European Economic Area
Agreement;

desiring to allow for subsequent enlargement of the
European Common Aviation Area;

recalling the negotiations between the European
Community and the Associated Parties with a view to
concluding Agreements on Certain Aspects of Air
Services which will bring bilateral air service agreements
between the European Community Member States and the
Associated Parties in line with European Community law;

have agreed as follows:

Objectives and principles

Article 1

1. The aim of this Agreement is the creation of a
European Common Aviation Area, hereinafter referred
to as the ECAA. The ECAA shall be based on free market
access, freedom of establishment, equal conditions of
competition, and common rules including in the safety,
security, air traffic management, social and environment
areas. For this purpose this Agreement sets out the rules

applicable between the Contracting Parties under the
conditions set out hereafter. These rules include the
provisions laid down by the legislation specified in
Annex I.

2. The provisions of this Agreement shall apply to the
extent that they concern air transport or an associated
matter mentioned in Annex I.

3. This Agreement consists of a series of articles,
setting out the general functioning of the ECAA (the Main
Agreement), a series of Annexes, of which Annex I
contains the European Community legislation applicable
between the Contracting Parties in the framework of the
Main Agreement, and a series of Protocols, of which at
least one for each Associated Party establishes the
transitional arrangements applicable to it.

Article 2

1. For the purposes of this Agreement:

(a) the term „Agreement” means the Main Agreement,
its Annexes, the acts referred to in Annex I as well as its
Protocols;

(b) the term „Associated Party” means the Republic of
Albania, Bosnia and Herzegovina, the Republic of
Bulgaria, the Republic of Croatia, the former Yugoslav
Republic of Macedonia, Romania, Serbia and
Montenegro, or any other State or entity that shall have
become a party to this Agreement pursuant to Article 32;

 (c) an additional Associated Party is UNMIK meaning
the United Nations Interim Administration Mission in
Kosovo pursuant to UN Security Council Resolution 1244
of 10 June 1999;

(d) the term „Contracting Party” means, concerning the 
Community and the EC Member States, the Community
and the EC Member States, or the Community, or the
EC Member States. The meaning to be attributed to this
expression in each case is to be deduced from the relevant
provisions of this Agreement and from the respective
competences of the Community and the EC Member States 
as they follow from the Treaty;

(e) the term „ECAA Partner” means an Associated
Party, Norway or Iceland;

(f) the term „EC Treaty” means the Treaty Establishing
the European Community;

(g) the term „EEA Agreement” means the Agreement
on the European Economic Area and its Protocols and
Annexes signed on 2nd May 1992 to which the European
Community, its Member States, Iceland, Liechtenstein and 
Norway are parties;

(h) the term „Association Agreement” means each of
such Agreements establishing an association between the
European Community, or between the European
Community and its Member States, on the one hand, and
the respective Associated Party, on the other hand;
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(i) the term „ECAA air carrier” means an air carrier,
which is licensed as provided by this Agreement in
accordance with the provisions of the relevant acts
specified in Annex I;

 (j) the term „Competent Civil Aviation Authority”
means a government agency or entity that exercises a legal
right to assess conformity of, to certify and control the
use or sale of products or services or licences within a
Contracting Party’s jurisdiction and may take enforcement 
action to ensure that products or services marketed within
its jurisdiction comply with legal requirements;

(k) the term „Convention” means the Convention on
International Civil Aviation, opened for signature at
Chicago on 7 December 1944, and the amendments and
Annexes thereof;

(l) the term „SESAR” means the technical
implementation of the Single European Sky which
provides a co-ordinated and synchronised research,
development and deployment of the new generations
of ATM systems;

(m) the term „ATM Master Plan” means the starting
point of SESAR;

(n) the term „EC Member State” means a Member State 
of the European Community.

2. The use of the terms „country”, „national”,
„nationals” or „territory” is without prejudice to the status
of each Contracting Party under international law.

Article 3

The applicable provisions of Acts referred to or
contained either in Annex I to this Agreement, adapted in
accordance with Annex II to this Agreement, or in
decisions of the Joint Committee shall be binding upon the
Contracting Parties and be, or be made, part of their
internal legal order as follows:

(a) an act corresponding to an EC Regulation shall be
made part of the internal legal order of the Contracting
Parties;

(b) an act corresponding to an EC Directive shall leave
to the authorities of the Contracting Parties the choice of
form and method of implementation.

Article 4

The Contracting Parties shall take all appropriate
measures, whether general or particular, to ensure
fulfilment of the obligations arising out of this Agreement
and shall abstain from any measure which could jeopardise 
the attainment of the objectives of this Agreement.

Article 5

The provisions of this Agreement shall not affect the
relations between the Contracting Parties of the EEA
Agreement.

Non-discrimination

Article 6

Within the scope of this Agreement, and without
prejudice to any special provisions contained therein, any
discrimination on grounds of nationality shall be
prohibited.

Right of establishment

Article 7

Within the scope and conditions of this Agreement and
without prejudice to the provisions of the relevant acts
specified in Annex I, there shall be no restrictions on the
freedom of establishment of nationals of an EC Member
State or an ECAA Partner in the territory of any of them.
Freedom of establishment shall include the right to take up
and pursue activities as self-employed persons and to set
up and manage undertakings, in particular companies or
firms under the conditions laid down for its own nationals
by the law of the country where such establishment is
effected. This shall also apply to the setting up of agencies, 
branches or subsidiaries by nationals of any EC Member
State or ECAA Partner established in the territory of any
of them.

Article 8

1. Within the scope of this Agreement and without
prejudice to the provisions of the relevant acts specified in
Annex I, companies or firms constituted or organised in
accordance with the law of an EC Member State or an
ECAA Partner and having their principal place of business 
within the ECAA shall be treated in the same way as
natural persons who are nationals of EC Member States or
ECAA Partners.

2. The terms „companies or firms” mean companies or
firms constituted under civil or commercial law, including
co-operative societies, and other legal persons governed
by public or private law, except those which are
non-profit-making.

Article 9

1. The provisions of Articles 7 and 8 shall not apply to
activities which, in the territory of any Contracting Party,
are connected, even occasionally, with the exercise of
official authority.
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2. The provisions of Articles 7 and 8 and measures
taken in pursuance thereof shall not prejudice the
applicability of provisions laid down by law, regulation or
administrative action of the Contracting Parties regarding
entry, residence and employment or providing for special
treatment for foreign nationals on grounds of public
policy, public security or public health.

Article 10

1. Without prejudice to more favourable provisions in
existing agreements and within the scope of this
Agreement, the Contracting Parties shall abolish
quantitative restrictions and measures having an
equivalent effect, to transfers of equipment, supplies,
spare parts, and other devices when they are necessary for
an ECAA air carrier to continue to provide air transport
services under the conditions foreseen by this Agreement.

2. This obligation shall not preclude the Contracting
Parties from prohibiting or imposing restrictions on such
transfers justified on the grounds of public policy or public 
security; the protection of health and life of humans,
animals or plants; or the protection of intellectual,
industrial and commercial property. Such prohibitions or
restrictions shall not, however, constitute a means of
arbitrary discrimination or a disguised restriction on trade
between the Contracting Parties.

Aviation safety

Article 11

1. The Contracting Parties shall put in place the
appropriate means to ensure that aircraft registered in one
Contracting Party, when landing at airports in another
Contracting Party, shall comply with international safety
standards established pursuant to the Convention and shall 
be subject to ramp inspections by the authorized
representatives of that other Contracting Party, on board
and around the aircraft to check both the validity of the
aircraft documents and those of its crew and the apparent
condition of the aircraft and its equipment.

2. A Contracting Party may request consultations at
any time concerning the safety standards maintained by
another Contracting Party in areas other than those
covered by the acts referred to in Annex I to this
Agreement.

3. Nothing in this Agreement shall be construed to limit 
the authority of a Competent Civil Aviation Authority to
take all appropriate and immediate measures whenever it
ascertains that a product or a service may:

i. fail to satisfy the minimum standards which may be
established pursuant to the Convention, or

ii. give rise to serious concerns – established through
an inspection referred to in paragraph 1 – that an aircraft or
the operation of an aircraft does not comply with the
minimum standards established pursuant to the
Convention, or

iii. give rise to serious concerns that there is a lack of
effective maintenance and administration of minimum
standards established pursuant to the Convention.

4. Where a Competent Civil Aviation Authority takes
action under paragraph 3, it shall promptly inform the
Competent Civil Aviation Authorities of the other
Contracting Parties of taking such action, providing
reasons for its action.

5. Where measures taken in application of paragraph 3
are not discontinued even though the basis for taking them
has ceased to exist, any Contracting Party may refer the
matter to the Joint Committee.

6. Any amendments to national law with respect to the
status of the Competent Civil Aviation Authority shall be
notified by the Contracting Party concerned to the other
Contracting Parties.

Aviation security

Article 12

1. In order to safeguard civil aviation against acts of
unlawful interference, the Contracting Parties shall ensure
that the common basic standards and the compliance
monitoring mechanisms on aviation security as contained
in Annex I to this Agreement are applied to any airport
located in their territories, in accordance with the relevant
provisions referred to in that Annex.

2. The Contracting Parties shall provide upon request
all necessary assistance to each other to prevent acts of
unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts
against the safety of such aircraft, their passengers and
crew, airports and air navigation facilities, and any other
threat to the security of civil aviation.

3. When an incident or threat of an incident of unlawful 
seizure of civil aircraft or other unlawful acts against the
safety of such aircraft, their passengers and crew, airports
or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties
shall assist each other by facilitating communications and
other appropriate measures intended to terminate rapidly
and safely such incident or threat thereof.

4. An Associated Party may be subjected to a European
Commission inspection in accordance with the relevant
European Community legislation as referred to in Annex I
to this Agreement, and it may be required to participate in
European Commission inspections in other Contracting
Parties.
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Air Traffic Management

Article 13

1. The Contracting parties shall cooperate in the field
of air traffic management with a view to extending the
Single European Sky to the ECAA in order to enhance
current safety standards and overall efficiency for general
air traffic standards in Europe, to optimise capacity and to
minimise delays.

2. With a view to facilitating the application of the
Single European Sky legislation in their territories,

– The As so ci a ted Par ti es, wit hin the li mits of the ir
res pec ti ve com pe ten ces, shall at the ear li est op por tu nity
take the ne ces sa ry me a su res to ad just the ir air traf fic
ma na ge ment ins ti tu ti o nal struc tu res to the Sing le
Eu ro pe an Sky, in par ti cu lar by de sig na ting or es tab lis hing
per ti nent na ti o nal su per vi so ry bo di es at le ast functionally
independent of air navigation service providers.

– The European Community shall associate the
Associated Parties with any operational initiative in the
fields of air navigation services, airspace and
interoperability that stem from the Single European Sky, in 
particular through the early involvement of the relevant
Contracting Parties’ efforts to establish functional airspace 
blocks.

3. The European Community shall see to it that the
Associated Parties are fully associated with the
development of an Air Traffic Management (ATM)
Master Plan within the SESAR programme of the
Commission.

Competition

Article 14

1. Within the scope of this Agreement the provisions of
Annex III shall apply. Where rules on competition and
state aid are included in other agreements between two
or more Contracting Parties, such as Association
Agreements, these rules shall apply between those Parties.

2. Articles 15, 16 and 17 shall not apply with respect to
the provisions in Annex III.

Enforcement

Article 15

1. Without prejudice to paragraphs 2 and 3 of this
Article, each Contracting Party shall ensure that the rights
which devolve from this Agreement, and in particular from 
the acts specified in Annex I, may be invoked before
national courts.

2. In cases, which may affect actual or potential air
services to be authorised under this Agreement, the
European Community institutions shall enjoy the powers
specifically granted to them under the provisions of the
acts referred to or contained in Annex I to this Agreement.

3. All questions concerning the legality of decisions
taken by European Community institutions under this
Agreement, in particular under the acts specified in
Annex I, shall be of the exclusive competence of the
Court of Justice of the European Communities.

Interpretation

Article 16

1. In so far as the provisions of this Agreement and the
provisions of the acts specified in Annex I are identical in
substance to corresponding rules of the EC Treaty and
to acts adopted in application of the EC Treaty, those
provisions shall, in their implementation and application,
be interpreted in conformity with the relevant rulings and
decisions of the Court of Justice of the European
Communities and the European Commission given prior
to the date of signature of this Agreement. The rulings and
decisions given after the date of signature of this
Agreement shall be communicated to the other
Contracting Parties. At the request of one of the
Contracting Parties, the implications of such later rulings
and decisions shall be determined by the Joint Committee
in view of ensuring the proper functioning of this
Agreement. Existing interpretations shall be
communicated prior to the date of signature of the
Agreement to the ECAA Partners. Decisions taken by the
Joint Committee under this procedure shall be in
conformity with the case law of the Court of Justice of the
European Communities.

2. When a question of interpretation of this Agreement, 
of the provisions of the acts specified in Annex I or of acts
adopted in pursuance thereof identical in substance to
corresponding rules of the EC Treaty and to acts adopted
in application of that Treaty, arises in a case pending
before a court or tribunal of an ECAA Partner, the court or
tribunal asks, if it considers this necessary to enable it to
give a judgement and in accordance with Annex IV, the
Court of Justice of the European Communities to decide on 
the question. An ECAA Partner may, by decision and in
accordance with Annex IV, stipulate as to what extent and
according to what modalities its courts and tribunals shall
apply this provision. Such a decision shall be notified to
the depositary and the Court of Justice of the European
Communities. The depositary shall inform the other
Contracting Parties.
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3. Where, in accordance with the provisions of the
paragraph above, a court of a Contracting Party against
whose decisions there is no judicial remedy under national
law is not able to make a reference to the Court of Justice
of the European Communities, any judgement of such
court shall be transmitted by such a Contracting Party to
the Joint Committee which shall act so as to preserve the
homogeneous interpretation of this Agreement. If the Joint 
Committee, within two months after a difference between
the case law of the Court of Justice of the European
Communities and a judgement of a court of such a
Contracting Party has been brought before it, has not
succeeded to preserve the homogeneous interpretation of
the Agreement, the procedures laid down in Article 20
may be applied.

New legislation

Article 17

1. This Agreement shall be without prejudice to the
right of each Contracting Party, subject to compliance with 
the principle of non-discrimination and the provisions of
this Article and of Article 18, paragraph 4 to unilaterally
adopt new legislation or amend its existing legislation in
the field of air transport or an associated area mentioned in
Annex I. The Associated Parties shall not adopt any such
legislation unless it is in accordance with this Agreement.

2. As soon as a Contracting Party has adopted new
legislation or an amendment to its legislation it shall
inform the other Contracting Parties via the Joint
Committee not later than one month after the adoption.
Upon the request of any Contracting Party, the Joint
Committee shall within two months thereafter hold an
exchange of views on the implications of such new
legislation or amendment for the proper functioning of this 
Agreement.

3. The Joint Committee shall:
(a) either adopt a decision revising Annex I of this

Agreement so as to integrate therein, if necessary on a
basis of reciprocity, the new legislation or amendment in
question; or

(b) adopt a decision to the effect that the new
legislation or amendment in question shall be regarded as
in accordance with this Agreement; or

(c) decide any other measures to safeguard the proper
functioning of this Agreement.

4. As regards the legislation which has been adopted
between the signing of this Agreement and its entry into
force and of which the other Contracting Parties have been
informed, the date of referral shall be taken as the date on
which the information was received. The date on which the 
Joint Committee shall reach a decision may not be earlier
than sixty days after the entry into force of this Agreement.

Joint Committee

Article 18

1. A Joint Committee is hereby established which shall
be responsible for the administration of this Agreement
and shall ensure its proper implementation, without
prejudice to Article 15(2) and (3) and Articles 21 and 22.
For this purpose it shall make recommendations and take
decisions in the cases provided for in this Agreement. The
decisions of the Joint Committee shall be put into effect by
the Contracting Parties in accordance with their own rules.

2. The Joint Committee shall consist of representatives
of the Contracting Parties.

3. The Joint Committee shall act by unanimity.
However, the Joint Committee may decide to lay down a
majority voting procedure for certain specific issues.

4. For the purpose of the proper enforcement of this
Agreement, the Contracting Parties shall exchange
information, inter alia, on new legislation or decisions
taken of relevance for this Agreement, and, at the request
of any Party, shall hold consultations within the Joint
Committee, including on social issues.

5. The Joint Committee shall adopt its own rules of
procedure.

6. An ECAA Partner or the European Community and
its Member States shall preside in turn over the Joint
Committee in accordance with the arrangements to be laid
down in its rules of procedure.

7. The chairman of the Joint Committee shall convene
meetings of that Committee at least once a year in order to
review the general functioning of this Agreement and
whenever special circumstances so require, at the request
of a Contracting Party. The Joint Committee shall keep
under constant review the development of the case law of
the Court of Justice of the European Communities. To this
end the European Community shall transmit to the ECAA
Partners all judgements of the Court of Justice of the
European Communities relevant for the functioning of the
Agreement. The Joint Committee shall act within three
months so as to preserve the homogeneous interpretation
of the Agreement.

8. The Joint Committee may decide to set up any
working party that can assist it in carrying out its duties.

Article 19

1. A decision of the Joint Committee shall be binding
upon the Contracting Parties. Whenever a decision taken
by the Joint Committee contains a requirement for action
to be taken by a Contracting Party, the said Party shall take
the necessary measures and inform the Joint Committee
thereof.

2006/86. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 6239



2. The decisions of the Joint Committee shall be
published in the Official Journals of the European
Communities and the ECAA Partners. Each decision shall
state the date of its implementation by the Contracting
Parties and any other information likely to concern
economic operators.

Dispute settlement

Article 20

1. The Community, acting together with the EC
Member States, or an ECAA Partner may bring a matter
under dispute which concerns the application or
interpretation of this Agreement before the Joint
Committee, except where specific procedures are set out in 
this Agreement.

2. When a dispute has been brought before the Joint
Committee under paragraph 1, immediate consultations
shall be held between the parties to the dispute. In cases
where the European Community is not a party to the
dispute, a European Community representative may be
invited in the consultations by one of the parties to the
dispute. The parties to the dispute may draw up a proposed
solution which shall immediately be submitted to the Joint
Committee. Decisions taken by the Joint Committee under
this procedure shall not affect the case law of the Court of
Justice of the European Communities.

3. If the Joint Committee after four months from the
date when the matter has been brought before it has not
succeeded to take a decision resolving the dispute, the
parties to the dispute may refer the dispute to the Court of
Justice of the European Communities whose decision
thereon shall be final and binding. The modalities
according to which such referrals may be made to the
Court of Justice of the European Communities are set out
in Annex IV.

4. If the Joint Committee does not take a decision on an
issue which has been referred to it within four months, the
Contracting Parties may take appropriate safeguard
measures in accordance with Articles 21 and 22 of this
Agreement for a period not exceeding six months. After
this period each Contracting Party may denounce the
Agreement with immediate effect. A Contracting Party
shall not take safeguard measures on a matter which has
been referred to the Court of Justice of the European
Communities in accordance with this Agreement, except
in cases defined in Article 11(3) or in compliance with
mechanisms provided for in individual acts specified in
Annex I.

Safeguard measures

Article 21

Without prejudice to Article 11(3) and the safety and
security assessments mentioned in the Protocols to this
Agreement, safeguard measures shall be restricted with
regard to their scope and duration to what is strictly
necessary in order to remedy the situation. Priority shall be 
given to such measures as will least disturb the functioning 
of this Agreement.

Article 22

1. A Contracting Party which is considering taking
safeguard measures shall notify the other Contracting
Parties through the Joint Committee and shall provide all
relevant information.

2. The Contracting Parties shall immediately enter into
consultations in the Joint Committee with a view to
finding a commonly acceptable solution.

3. Without prejudice to Article 11(3), the Contracting
Party concerned may not take safeguard measures until
one month has elapsed after the date of notification under
paragraph 1, unless the consultation procedure under
paragraph 2 has been concluded before the expiration of
the stated time limit.

4. The Contracting Party concerned shall, without
delay, notify the measures taken to the Joint Committee
and shall provide all relevant information.

Disclosure of information

Article 23

The representatives, delegates and experts of the
Contracting Parties, as well as officials and other servants
acting under this Agreement shall be required, even after
their duties have ceased, not to disclose information of
the kind covered by the obligation of professional
confidentiality, in particular information about
undertakings, their business relations or their cost
components.

Third countries and international organisations

Article 24

1. The Contracting Parties shall consult with each other 
in the framework of the Joint Committee at the request of
any Contracting Party, in accordance with the procedures
laid out in Articles 25 and 26.
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(a) on air transport questions dealt with in international
organisations; and

(b) on the various aspects of possible developments in
relations between Contracting Parties and third countries
in air transport, and on the functioning of the significant
elements of bilateral or multilateral agreements concluded
in this field.

2. The consultations shall be held within one month of
the request and as soon as possible in urgent cases.

Article 25

1. The main aims of the consultations provided for in
Article 24(a) shall be:

(a) to determine jointly whether the questions raise
problems of common interest; and

(b) depending upon the nature of such problems:
– to consider jointly whether the Contracting Parties’

action within the international organisations concerned
should be co-ordinated, or

– to consider jointly any other approach which might
be appropriate.

2. The Contracting Parties shall as soon as possible
exchange any information of relevance to the aims
described in paragraph 1.

Article 26

The main aims of the consultations provided for in
Article 24(1)(b) shall be to examine the relevant issues and 
to consider any approach which might be appropriate.

Transitional arrangements

Article 27

1. Protocols I to VIII establish the transitional
arrangements and corresponding periods applying
between the European Community and the EC Member
States, on the one hand, and the Associated Party
concerned, on the other hand. In the relationship between
Norway or Iceland and an Associated Party the same
conditions shall apply as between the European
Community and the EC Member States, on the one hand,
and the Associated Party concerned, on the other hand.

2. During the transitional periods referred to in
paragraph 1 the relevant elements of the air transport
regime between two Associated Parties shall be
determined on the basis of the more restrictive of the two
Protocols referring to the Associated Parties in question.

3. The gradual transition of each Associated Party to
the full application of the ECAA shall be subject to

assessments. The assessments shall be carried out by the
European Community in co-operation with the Associated
Party concerned. When an Associated Party is satisfied
that the conditions for completing a transitional period as
set out in the relevant Protocol have been fulfilled, it shall
inform the European Community that an assessment
should be carried out.

4. If the European Community determines that the
conditions are fulfilled it shall inform the Joint Committee
and decide thereafter that the Associated Party concerned
qualifies for passing to the next transitional period or for
full inclusion in the European Common Aviation Area as
the case may be.

5. If the European Community determines that the
conditions are not fulfilled it shall so report to the Joint
Committee. The European Community shall recommend
to the Associated Party concerned specific improvements
and determine an implementing period within which these
improvements can reasonably be implemented. Before the
end of the implementing period a second and, if necessary,
further assessments shall be made whether the
recommended improvements have effectively and
satisfactorily been implemented.

Relationship with bilateral air transport agreements
and arrangements

Article 28

1. The provisions of this Agreement shall prevail over
the relevant provisions of bilateral air transport
agreements and/or arrangements in force between the
Associated Parties on the one hand and the European
Community, an EC Member State, Norway or Iceland on
the other hand, as well as between Associated Parties.

2. Notwithstanding paragraph 1, during the transitional 
periods referred to in Article 27, the provisions concerning 
ownership, traffic rights, capacity, frequencies, type or
change of aircraft, code-sharing and pricing of a bilateral
agreement or arrangement in force between an Associated
Party and the European Community, an EC Member State,
Norway or Iceland or between two Associated Parties shall 
apply between the Parties thereto if such bilateral
agreement and/or arrangement is more flexible, in terms of 
freedom for the air carriers concerned, than the provisions
of the applicable Protocol with respect to the Associated
Party concerned.

3. A dispute between an Associated Party and another
Contracting Party as to whether the provisions of the
Protocol with respect to the Associated Party concerned or
the bilateral agreements and/or arrangements are, in view
of the full application of the ECAA, more flexible shall be
settled in the framework of the dispute settlement
mechanism provided for in Article 20 of this Agreement.
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Disputes on how to determine the relationship between
conflicting Protocols shall be settled in the same way.

Entry into force, review, termination
and other provisions

Article 29

(Entry into force)

1. This Agreement shall be subject to ratification or
approval by the signatories in accordance with their own
procedures. Instruments of ratification or approval shall be 
deposited with the General Secretariat of the Council of
the European Union (depository), which shall notify all
other signatories as well as the International Civil Aviation 
Organisation.

2. This Agreement shall enter into force on the first day
of the second month following the date of deposit of the
instruments of ratification or approval by the European
Community and the EC Member States and at least one
Associated Party. For each signatory which ratifies or
approves this agreement after such date, it shall enter into
force on the first day of the second month following the
deposit by such signatory of its instrument of ratification
or approval.

3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2, the European
Community and its Member States and at least one
Associated Party, may decide to apply provisionally this
Agreement among themselves from the date of signature,
in accordance with the application of domestic law, by
notifying the depository which shall notify the other
Contracting Parties.

Article 30

(Review)

This Agreement shall be reviewed at the request of any
Contracting Party and at any event five years after its entry
into force.

Article 31

(Termination)

1. Each Contracting Party may denounce the
Agreement by notifying the depository, which shall notify
this termination to the other Contracting Parties as well as
the International Civil Aviation Organisation. If the
Agreement is denounced by the European Community and 
the EC Member States, then it shall cease to be in force one 

year after the date of notification. If the Agreement is
denounced by a Contracting Party to this Agreement, then
it shall cease to be in force only with respect to such
Contracting Party one year after the date of notification.
However, air services operated at the date of expiry of this
Agreement may continue until the end of the International
Air Transport Association (IATA) scheduling season into
which that date of expiry falls.

2. Upon accession to the European Union of an
Associated Party, that Party shall automatically cease to be 
an Associated Party under this Agreement and shall
instead become an EC Member State.

3. This Agreement shall cease to be in force or be
suspended with respect to an Associated Party if the
corresponding Association Agreement ceases to be in
force or is suspended.

Article 32

(Enlargement of the ECAA)

Any State or entity which is prepared to make its laws
on air transport and associated matters compatible with
those of the European Community, and with which the
European Community has established or is establishing a
framework of close economic co-operation, such as an
Association Agreement, can be asked by the European
Community to participate in the ECAA. To this end, the
Contracting Parties shall amend the Agreement
accordingly.

Article 33

(Gibraltar airport)

1. The application of this Agreement to Gibraltar
airport is understood to be without prejudice to the
respective legal positions of the Kingdom of Spain and the
United Kingdom with regard to the dispute over
sovereignty over the territory in which the airport is
situated.

2. The application of this Agreement to Gibraltar
airport shall be suspended until the arrangements in the
Joint Declaration made by the Foreign Ministers of
the Kingdom of Spain and the United Kingdom on
December 2 1987 enter into operation.

Article 34

(Languages)

This Agreement is drawn up in a single original in the
official languages of the European Community and of the
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other Contracting Parties, each of these texts being equally 
authentic.

In WITNESS WHEREOF the undersigned
plenipotentiaries, being duly authorised thereto, have
signed this Agreement.

ANNEX I TO ANNEX

Rules applicable to civil aviation

The „Applicable provisions” of the following acts shall
be applicable in accordance with the Main Agreement and
Annex II on horizontal adaptations unless otherwise
specified in this Annex or in Protocols I to VIII thereafter.
Where necessary, specific adaptations for each individual
act are set out thereafter:

A. Market access and ancillary issues

No. 2407/92

Council Regulation 2407/92 of 23 July 1992 on
licensing of air carriers

Applicable provisions: Articles 1 to 18 and the Annex
except for the reference in Article 13(3) to Article 226
(ex 169) of the EC Treaty

No. 2408/92

Council Regulation 2408/92 of 23 July 1992 on access
for Community air carriers to intra-Community air routes

as amended or adapted by

– Article 29 of the Act concerning the conditions of
accession of the Republic of Austria, the Republic of
Finland and the Kingdom of Sweden;

– the decision of the Joint Committee No 7/94 of
21 March 1994 amending Protocol 47 and certain Annexes 
to the EEA Agreement;

– Article 20 of the Act concerning the conditions of
accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia,
the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the
Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the
Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of 
Slovenia and the Slovak Republic and the adjustments to
the Treaties on which the European Union is founded

Applicable provisions: Articles 1 to 15 and Annexes I,
II and III

No. 2409/92

Council Regulation 2409/92 of 23 July 1992 on fares
and rates for air services

Applicable provisions: Articles 1 to 10

No. 95/93
Council Regulation 95/93 of 18 January 1993 on

common rules for the allocation of slots at Community
airports as amended by

– Regulation (EC) No 894/2002 of the European
Parliament and of the Council of 27 May 2002 amending
Council Regulation (EEC) No 95/93 on common rules for
the allocation of slots at Community airports

– Regulation (EC) No 1554/2003 of the European
Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending
Council Regulation (EEC) No 95/93 on common rules for
the allocation of slots at Community airports

– Regulation (EC) No 793/2004 of the European
Parliament and of the Council of 21 April 2004 amending
Council Regulation (EEC) No 95/93 on common rules for
the allocation of slots at Community airports

Applicable provisions: Articles 1 to 12, and 14a(2)
As regards the application of Article 12(2), the term „the 

Commission” shall read „the Joint Committee”

No. 96/67
Council Directive 96/67 of 15 October 1996 on access

to the ground handling market at Community airports
Applicable provisions: Articles 1 to 25 and Annex
As regards the application of Article 10, the term

„Member States” shall read „EC Member States”.
As regards the application of Article 20(2), the term „the 

Commission” shall read „the Joint Committee”.

No. 785/2004
Regulation (EC) No 785/2004 of the European

Parliament and of the Council of 21 April 2004 on
insurance requirements for air carriers and aircraft
operators

Applicable provisions: Articles 1 to 8, and 10(2)

B. Air Traffic Management

No. 549/2004
Regulation (EC) No 549/2004 of the European

Parliament and of the Council of 10 March 2004 laying
down the framework for the creation of the single
European sky (the framework Regulation)

Applicable provisions: Articles 1 to 4, 6, and 9 to 14

No. 550/2004
Regulation (EC) No 550/2004 of the European

Parliament and of the Council of 10 March 2004 on the
provision of air navigation services in the single European
sky (the service provision Regulation)

Applicable provisions: Articles 1 to 19, Annexes I and II

No. 551/2004
Regulation (EC) No 551/2004 of the European

Parliament and of the Council of 10 March 2004 on the
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organisation and use of the airspace in the single European
sky (the airspace Regulation)

Applicable provisions: Articles 1 to 11

No. 552/2004
Regulation (EC) No 552/2004 of the European

Parliament and of the Council of 10 March 2004 on the
interoperability of the European Air Traffic Management
network (the interoperability Regulation)

Applicable provisions: Articles 1 to 12, Annexes I to V

No. 2096/2005
Commission Regulation (EC) No 2096/2005 of 20

December 2005 laying down common requirements for
the provision of air navigation services

Applicable provisions: Articles 1 to 9, Annexes I to V

No. 2150/2005
Commission Regulation (EC) No 2150/2005 of 23

December 2005 laying down common rules for the
flexible use of airspace

Applicable provisions: Articles 1 to 9, Annex

C. Aviation Safety

No. 3922/91
Council Regulation 3922/91 of 16 December 1991 on

the harmonisation of technical requirements and
administrative procedures in the field of civil aviation as
amended by:

– Commission Regulation (EC) No 2176/96 of
13 November 1996 amending to scientific and technical
progress Council Regulation (EEC) No 3922/91

– Commission Regulation 1069/1999 of 25 May 1999
adapting to scientific and technical progress Council
Regulation 3922/91

– Commission Regulation 2871/2000 of 28 December
2000 adapting to scientific and technical progress Council
Regulation (EEC) 3922/91 on the harmonisation of
technical requirements and administrative procedures in
the field of civil aviation

– Regulation (EC) No 1592/2002 of the European
Parliament and of the Council of 5 July 2002 on common
rules in the field of civil aviation and establishing a
European Aviation Safety Agency

Applicable provisions: Articles 1 to 10, 12 to13 with the 
exception of Article 4, paragraph 1 and Article 8,
paragraph 2, second sentence, Annexes I to III

As regards the application of Article 12, „Member
States” shall read „EC Member States”.

No. 94/56/EC
Council Directive 94/56 of 21 November 1994

establishing the fundamental principles governing the
investigations of civil aviation accidents and incidents

Applicable provisions: Articles 1 to 12
As regards the applications of Articles 9 and 12, the

term „the Commission” shall read „all other ECAA
Contracting Parties”

No. 1592/2002
Regulation (EC) No 1592/2002 of the European

Parliament and of the Council of 15 July 2002 on common
rules in the field of civil aviation and establishing a
European Aviation Safety Agency as amended by:

– Regulation (EC) No 1643/2003 of the European
Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending
Regulation (EC) No 1592/2002 on common rules in the
field of civil aviation and establishing a European
Aviation Safety Agency

– Commission Regulation (EC) No 1701/2003 of
24 September 2003 adapting Article 6 of Regulation (EC)
No 1592/2002

Applicable provisions: Articles 1 to 57, Annexes I and II

No. 2003/42
Directive 2003/42/EC of the European Parliament and

the Council of 13 June 2003 on occurrence reporting in
civil aviation

Applicable provisions: Articles 1 to 11, Annexes I and II

No. 1702/2003
Commission Regulation (EC) No 1702/2003 of

24 September 2003 laying down implementing rules for
the airworthiness and environmental certification of
aircraft and related products, parts and appliances, as well
as for the certification of design and production
organisations as amended by:

– Commission Regulation (EC) No 381/2005 of
7 March 2005 amending Regulation (EC) No 1702/2003
laying down implementing rules for the airworthiness and
environmental certification of aircraft and related
products, parts and appliances, as well as for the
certification of design and production organisations

Applicable provisions: Articles 1 to 4, Annex. The
transitional periods referred to in this Regulation shall be
determined by the Joint Committee

No. 2042/2003
Commission Regulation (EC) No 2042/2003 of

20 November 2003 on the continuing airworthiness of
aircraft and aeronautical products, parts and appliances,
and on the approval of organisations and personnel
involved in these tasks

Applicable provisions: Articles 1 to 6, Annexes I to IV

No. 104/2004
Commission Regulation (EC) No 104/2004 of

22 January 2004 laying down rules on the organisation and 
composition of the Board of Appeal of the European
Aviation Safety Agency

Applicable provisions: Articles 1 to 7 and Annex
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No. 488/2005

Commission Regulation (EC) No 488/2005 of 21 March 
2005 on the fees and charges levied by the European
Aviation Safety Agency

No. 2111/2005

Regulation (EC) No 2111/2005 of the European
Parliament and of the Council of 14 December 2005 on the 
establishment of a Community list of air carriers subject to
an operating ban within the Community and on informing
air transport passengers of the identity of the operating air
carrier, and repealing Article 9 of Directive 2004/36/EC

Applicable provisions: Articles 1 to 13, Annex

D. Aviation Security

No. 2320/2002

Regulation (EC) No 2320/2002 of the European
Parliament and of the Council of 16 December 2002
establishing common rules in the field of civil aviation
security as amended by:

– Regulation (EC) No 849/2004 of the European
Parliament and of the Council of 29 April 2004 amending
Regulation (EC) No 2320/2002 establishing common
rules in the field of civil aviation security

Applicable provisions: Articles 1 to 12 and Annex

No. 622/2003

Commission Regulation (EC) No 622/2003 of 4 April
2003 laying down measures for the implementation of
the common basic standards on aviation security as
amended by:

– Commission Regulation (EC) No 68/2004 of
15 January 2004 amending Commission Regulation
(EC) No 622/2003 laying down measures for the
implementation of the common basic standards on
aviation security

– Commission Regulation (EC) No 781/2005
amending Commission Regulation (EC) No 622/2003
laying down measures for the implementation of the
common basic standards on aviation security

– Commission Regulation (EC) No 857/2005 of 6 June
2005 amending Commission Regulation (EC) No
622/2003 laying down measures for the implementation of 
the common basic standards on aviation security

Applicable provisions: Articles 1 to 5 and Annex

No. 1217/2003

Commission Regulation (EC) No 1217/2003 of 4 July
2003 laying down common specifications for national
civil aviation security quality control programmes

Applicable provisions: Articles 1 to 11, Annexes I and II

No. 1486/2003
Commission Regulation (EC) No 1486/2003 of

22 August 2003 laying down procedures for conducting
Commission inspections in the field of civil aviation
security

Applicable provisions: Articles 1 to 16

No. 1138/2004
Commission Regulation (EC) No 1138/2004 of 21 June

2004 establishing a common definition of critical parts of
security restricted areas at airports

Applicable provisions: Articles 1 to 8

E. Environment

No. 89/629
Council Directive 89/629 of 4 December 1989 on the

limitation of noise emission from civil subsonic jet
aeroplanes.

Applicable provisions: Articles 1 to 8

No. 92/14
Council Directive 92/14 of 2 March 1992 on the

limitation of the operation of aeroplanes covered by
Part II, Chapter 2, Volume 1 of Annex 16 of the
Convention of International Civil Aviation, second edition 
(1988) as amended by:

– Council Directive 98/20/EC of 30 March 1998
amending Directive 92/14/EEC on the limitation of the
operation of aeroplanes covered by Part II, Chapter 2,
Volume 1 of Annex 16 to the Convention on International
Civil Aviation, second edition (1988)

– Commission Directive 1999/28/EC of 21 April 1999
amending the Annex to Council Directive 92/14/EEC
on the limitation of the operation of aeroplanes covered
by Part II, Chapter 2, Volume 1 of Annex 16 to the
Convention on International Civil Aviation, second
edition (1988)

– Commission Regulation (EC) No 991/2001 of
21 May 2001 amending the Annex to Council Directive
92/14/EEC on the limitation of the operation of aeroplanes 
covered by Part II, Chapter 2, Volume 1 of Annex 16 to the 
Convention on International Civil Aviation, second
edition (1988)

Applicable provisions: Articles 1 to 11 and Annex

No. 2002/30
Directive 2002/30/EC of the European Parliament and

of the Council of 26 March 2002 on the establishment of
rules and procedures with regard to the introduction of
noise-related operating restrictions at Community airports

As amended or adapted by Article 20 of the Act
concerning the conditions of accession of the Czech
Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, 
the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the
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Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic
of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak
Republic and the adjustments to the Treaties on which the
European Union is founded

Applicable provisions: Articles 1 to 15, Annexes I and II

No. 2002/49
Directive 2002/49/EC of the European Parliament and

of the Council of 25 June 2002 relating to the assessment
and management of environmental noise

Applicable provisions: Articles 1 to 16, Annexes I to VI

F. Social Aspects

No. 1989/391
Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the

introduction of measures to encourage improvements in
the safety and health of workers at work

Applicable provisions: Articles 1 to 16, and 18–19

No. 2003/88
Directive 2003/88/EC of the European Parliament and

of the Council of 4 November 2003 concerning certain
aspects of the organization of working time

Applicable provisions: Articles 1 to 19, 21 to 24 and
26 to 29

No. 2000/79
Council Directive 2000/79 of 27 November 2000

concerning the European agreement on the organisation
of working time of mobile workers in civil aviation
concluded by the Association of European Airlines
(AEA), the European Transport Workers’ Federation
(ETF), the European Cockpit Association (ECA), the
European Regions Airline Association (ERA) and the
International Air Carrier Association (IACA)

Applicable provisions: Articles 1 to 5

G. Consumer protection

No. 90/314
Council Directive 90/314 of 13 June 1990 on package

travel, package holidays and package tours
Applicable provisions: Articles 1 to 10

No. 92/59
Council Directive 92/59 of 29 June 1992 on general

product safety
Applicable provisions: Articles 1 to 19

No. 93/13
Council Directive 93/13 of 5 April 1993 on unfair terms

in consumer contracts
Applicable provisions: Articles 1 to 10 and Annex

As regards the application of Article 10, the term „the
Commission” shall read „all other ECAA Contracting
Parties”

No. 95/46
Directive 95/46 of the European Parliament and of the

Council of 24 October 1995 on the protection of
individuals with regard to the processing of personal data
and on the free movement of such data

Applicable provisions: Articles 1 to 34

No. 2027/97
Council Regulation 2027/97 of 9 October 1997 on air

carrier liability in the event of accidents as amended by:
– Regulation (EC) No 889/2002 of the European

Parliament and of the Council of 13 May 2002 amending
Council Regulation (EC) No 2027/97 on air carrier
liability in the event of accidents

Applicable provisions: Articles 1 to 8

No. 261/2004
Regulation (EC) No 261/2004 of the European

Parliament and of the Council of 11 February 2004
establishing common rules on compensation and
assistance to passengers in the event of denied boarding
and of cancellation or long delay of flights, and repealing
Regulation (EEC) No 295/91

Applicable provisions: Articles 1 to 17

H. Other legislation

No. 2299/1989
Council Regulation No 2299/1989 of 24 July 1989

introducing a code of conduct for computer reservation
systems as amended by:

– Council Regulation (EEC) No 3089/93 of 29 October 
1993 amending Regulation (EEC) No 2299/89 on a code
of conduct for computerized reservation systems

– Council Regulation (EC) No 323/1999 of 8 February
1999 amending Regulation (EEC) No 2299/89 on a code
of conduct for computer reservation systems (CRSs)

Applicable provisions: Articles 1 to 22 and Annex

No. 91/670
Council Directive No 91/670 of 16 December 1991 on

mutual acceptance of personnel licences for the exercise of 
functions in civil aviation

Applicable provisions: Articles 1 to 8 and Annex

No. 3925/91
Council Regulation (EEC) No 3925/91 of 19 December

1991 concerning the elimination of controls and
formalities applicable to the cabin and hold baggage of
persons taking an intra-Community flight and the baggage
of persons making an intra-Community sea crossing

Applicable provisions: Articles 1 to 5
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No. 437/2003
Regulation (EC) No 437/2003 of the European

Parliament and of the Council of 27 February 2003 on
statistical returns in respect of the carriage of passengers,
freight and mail by air as amended by:

– Commission Regulation (EC) No 1358/2003 of
31 July 2003 implementing Regulation (EC) No 437/2003
of the European Parliament and of the Council on
statistical returns in respect of the carriage of passengers,
freight and mail by air and amending Annexes I and II
thereto

Applicable provisions: Articles 1 to 11, Annexes I and II

No. 1358/2003
Commission Regulation (EC) No 1358/2003 of 31 July

2003 implementing Regulation (EC) No 437/2003 of the
European Parliament and of the Council on statistical
returns in respect of the carriage of passengers, freight and
mail by air and amending Annexes I and II thereto

Applicable provisions: Articles 1 to 4, Annexes I to III

No. 2003/96
Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003

restructuring the Community framework for the taxation
of energy products and electricity

Applicable provisions: Article 14, paragraphs 1(b) and 2

ANNEX II TO ANNEX

Horizontal adaptations and certain procedural rules

The provisions of the acts specified in Annex I to the
Agreement shall be applicable in accordance with the
Agreement and points 1 to 4 of this Annex, unless
otherwise provided in Annex I. The specific adaptations
necessary for individual acts are set out in Annex I.

The Agreement shall be applicable in accordance with
the procedural rules set out in points 5 and 6 of this Annex.

1. Introductory parts of the acts

The preambles of the acts specified are not adapted for
the purposes of the Agreement. They are relevant to the
extent necessary for the proper interpretation and
application, within the framework of the Agreement, of the 
provisions contained in such acts.

2. Specific terminology of the acts

The following terms used by the acts specified in
Annex I to this Agreement shall read as follows:

(a) the term „Community” shall read „European
Common Aviation Area”;

(b) the terms „Community law”, „Community
legislation”, „Community instruments” and „EC Treaty”
shall read „ECAA Agreement”;

(c) the term „Community airport” shall read „airports
located in the European Common Aviation Area”;

(d) the term „Official Journal of the European
Communities” shall read „Official Journal of the
Contracting Parties”;

(e) the term „Community air carrier” shall read „ECAA 
air carrier”.

3. References to member states

Without prejudice to paragraph 4, whenever acts
specified in Annex I to this Agreement contain references
to „Member State(s)”, the references shall be understood
to include, apart from the Member States of the EC
Community, also the ECAA Partners.

4. Provisions on ec committees and consultation of the
associated parties

Experts of the Associated Parties shall be consulted by
the European Commission and given the opportunity to
submit their advice each time the acts specified provide for 
the consultation by the European Commission of
European Community Committees and for the opportunity 
to submit their advise or opinion.

Each consultation shall consist of one meeting chaired
by the European Commission and shall take place within
the Joint Committee at the invitation of the European
Commission prior to the consultation of the relevant
European Community Committee. The European
Commission shall provide to each Associated Party at least 
two weeks in advance of the meeting, unless specific
circumstance require a shorter notice, all necessary
information.

The Associated Parties shall be invited to submit their
views to the European Commission. The European
Commission shall take due account of the advice delivered 
by the Associated Parties.

The above provisions shall not apply for the application
of competition rules set out in this Agreement which shall
be governed by the specific consultation procedures set
out under Annex IV.

5. Co-operation and exchange of information

To facilitate the exercise of the relevant powers of the
competent authorities of the Contracting Parties, the
competent authorities shall upon request mutually
exchange all information necessary for the proper
functioning of this Agreement.

6. Reference to languages

The Contracting Parties shall be entitled to use, in the
procedures established in the ambit of the Agreement and
without prejudice to Annex IV, any official language of
the European Community or of another Contracting Party.
The Contracting Parties are aware, however, that the
utilisation of the English language shall facilitate those
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procedures. If a language is used in an official document,
which is not an official language of European Community, 
a translation into an official language of the European
Community shall be simultaneously submitted, taking into 
account the provision of the preceding sentence. If a
Contracting Party intends to use, in an oral procedure, a
language that is not an official language of the European
Community, that Contracting Party shall ensure
simultaneous interpretation into the language referred to in 
the second sentence of this paragraph.

ANNEX III TO ANNEX

Rules on competition and state aid referred to
in Article 14

Article 1

Sta te mo no po li es

An Associated Party shall progressively adjust any State 
monopolies of a commercial character so as to ensure that,
by the end of the second period referred to in the Protocol
to this Agreement which contains the transitional
measures with regard to this Associated Party, no
discrimination regarding the conditions under which
goods are procured and marketed exists between nationals
of the Contracting Parties. The Joint Committee shall be
informed about the measures adopted to attain this
objective.

Article 2

Approximation of state aid
and competition legislation

1. The Contracting Parties recognise the importance of
the approximation of the existing legislation on State aid
and competition of the Associated Party to that of the
European Community. The Associated Party shall
endeavour to ensure that its existing and future laws on
state aid and competition shall be gradually made
compatible with the European Community acquis.

2. This approximation shall start upon the entry into
force of the Agreement, and shall gradually extend to all
the elements of the European Community state aid and
competition provisions referred to in this Annex by the end 
of the second period referred to in the Protocol to this
Agreement which contains the transitional measures with
regard to this Associated Party. The Associated Party shall
also define, in agreement with the European Commission,
the modalities for the monitoring of the implementation of
approximation of legislation and law enforcement actions
to be taken.

Article 3

Competition and other economic provisions

1. The following practices are incompatible with the
proper functioning of the Agreement, in so far as they may
affect trade between two or more Contracting Parties:

i. all agreements between undertakings, decisions by
associations of undertakings and concerted practices
between undertakings which have as their object or effect
the prevention, restriction or distortion of competition;

ii. abuse by one or more undertakings of a dominant
position in the territories of the Contracting Parties as a
whole or in a substantial part thereof;

iii. any State aid which distorts or threatens to distort
competition by favouring certain undertakings or certain
products.

2. Any practices contrary to this Article shall be
assessed on the basis of criteria arising from the
application of the competition rules applicable in the
European Community, in particular from Articles 81, 82,
86 and 87 of the Treaty establishing the European
Community and interpretative instruments adopted by the
European Community institutions.

3. Each Associated Party shall ensure that an
operationally independent public body is entrusted with
the powers necessary for the full application of
paragraph 1 i. and ii. of this article, regarding private and
public undertakings and undertakings to which special
rights have been granted.

4. Each Associated Party shall designate or establish an 
operationally independent authority which is entrusted
with the powers necessary for the full application of
paragraph 1 iii. of this Article. This authority shall have,
inter alia, the powers to authorise State aid schemes and
individual aid grants in conformity with paragraph 2 of
this Article, as well as the powers to order the recovery of
State aid that has been unlawfully granted.

5. Each Contracting Party shall ensure transparency in
the area of State aid, inter alia, by providing to the other
Contracting Parties a regular annual report, or equivalent,
following the methodology and the presentation of the
European Community survey on State aid. Upon request
by a Contracting Party, another Contracting Party shall
provide information on particular individual cases of
public aid.

6. An Associated Party shall establish a comprehensive 
inventory of aid schemes instituted before the
establishment of the authority referred to in paragraph 4
and shall align such aid schemes with the criteria referred
to in paragraph 2 of this Article.

7. (a) For the purposes of applying the provisions of
paragraph 1 iii., the Contracting Parties recognise that
during the periods referred to in the Protocol to this
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Agreement which contains the transitional measures with
regard to an Associated Party, any public aid granted by
this Associated Party shall be assessed taking into account
that that Associated Party shall be regarded as an area
identical to those areas of the European Community
described in Article 87(3)(a) of the Treaty establishing the
European Community.

(b) By the end of the first period referred to in the
Protocol to this Agreement which contains the transitional
measures with regard to an Associated Party, this Party
shall submit to the European Commission its GDP per
capita figures harmonised at NUTS II level. The authority
referred to in paragraph 4 and the European Commission
shall then jointly evaluate the eligibility of the regions of
the Associated Party as well as the maximum aid
intensities in relation thereto in order to draw up the
regional aid map on the basis of the relevant European
Community guidelines.

8. If one of the Contracting Parties considers that a
particular practice is incompatible with the terms of
paragraph 1 of this Article, it may take appropriate
measures after consultation within the Joint Committee or
after thirty working days following referral for such
consultation.

9. The Contracting Parties shall exchange information
taking into account the limitations imposed by the
requirements of professional and business confidentiality.

ANNEX IV TO ANNEX

Referrals to the Court of Justice
of the European Communities

1. General principles relating to Article 16 of the
Agreement

1. The procedures established by the Court of Justice of 
the European Communities for referrals for preliminary
rulings within the European Community shall apply, as far
as appropriate. Further to the preliminary ruling, the court
or tribunal of the Contracting Party shall apply the
interpretation ruled by the Court of Justice of the European 
Communities.

2. Contracting Parties shall have, within the ambit of
this Agreement, the same rights to submit observations to
the Court of Justice of the European Communities as the
EC Member States.

2. Extent and modalities of the procedure established
in Article 16(2) of the Agreement

1. When, in accordance with the second sentence of
Article 16(2), a Contracting Party adopts a decision on the
extent and modalities of referrals to the Court of Justice of

the European Communities, that decision shall specify that 
either:

(a) any court or tribunal of that Contracting Party
against whose decisions there is no judicial remedy under
national law shall request the Court of Justice of the
European Communities to give a preliminary ruling on a
question raised in a case pending before it and concerning
the validity or interpretation of an act referred to in Article
16(2) if that court or tribunal considers that a decision on
the question is necessary to enable it to give a judgement,
or

(b) any court or tribunal of that Contracting Party may
request the Court of Justice of the European Communities
to give a preliminary ruling on a question raised before it
and concerning the validity or interpretation of an act
referred to in Article 16(2) if that court or tribunal
considers that a decision on the question is necessary to
enable it to give a judgement, or

(c) a combination of both.

2. The modalities of application of Article 16(2) shall
be based on the principles enshrined in the legal provisions 
governing the functioning of the Court of Justice of the
European Communities, including the relevant provisions
of the EC Treaty, the Statute and the Rules of Procedure of
the Court of Justice of the European Communities, as well
as the case law of the latter. In the event that it takes a
decision on the modalities of application of this provision,
the Contracting Party shall also take into consideration the
practical guidance released by the Court of Justice of the
European Communities in the Information Notice on
references by national courts for preliminary rulings.

3. Referrals according to Article 20(3) of the
Agreement

Disputes submitted to the Court of Justice of the
European Communities according to Article 20(3) of the
Agreement shall be treated by the latter in the same manner 
as those submitted to it in accordance with Article 239
of the EC Treaty.

4. Referrals to the Court of Justice of the European
Communities and languages

The Contracting Parties shall be entitled to use, in the
procedures before the Court of Justice of the European
Communities established in the ambit of the Agreement,
any official language of the European Community or of
another Contracting Party. If a language is used in an
official document, a translation into French shall be
simultaneously submitted. If a Contracting Party intends to 
use, in an oral procedure, a language that is not an official
language of the European Community, the Contracting
Party shall ensure simultaneous interpretation into the
language referred to in the second sentence of this
paragraph.
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ANNEX V TO ANNEX

Protocol I

Transitional arrangements between
the European Community and the EC Member
States, of one part, and the Republic of Albania,

of the other part

Article 1

Transitional periods

(1) The first transitional period shall extend from the
entry into force of this Agreement until all conditions set
out in Article 2(1) of this Protocol have been fulfilled by
the Republic of Albania, hereinafter referred to as
„Albania”, as verified by an assessment carried out by the
European Community.

(2) The second transitional period shall extend from the 
end of the first transitional period until all conditions set
out in Article 2(2) of this Protocol have been fulfilled by
Albania as verified by an assessment carried out by the
European Community.

Article 2

Conditions relating to transition

(1) By the end of the first transitional period Albania
shall

i. be a full member of the Joint Aviation Authorities
and shall endeavour to implement all the aviation safety
legislation as provided in Annex I to this Agreement;

ii. apply ECAC Document 30 and shall endeavour to
implement all the aviation security legislation as provided
in Annex I to this Agreement;

iii. apply Regulation 3925/91 (on elimination of
controls applicable to cabin and hold baggage), Regulation 
2409/92 (on fares and rates for air services), Directive
94/56 (on accident investigation), Regulation 2027/97 (on
air carrier liability in the event of accidents), Directive
2003/42 (on occurrence reporting), Regulation 261/2004
(on denied boarding), Directive 2000/79 (on working time
in civil aviation) and Directive 2003/88 (on working time)
as provided in Annex I to this Agreement;

iv. separate the air traffic service provider and the
national regulatory body, establish a national supervisory
body for air traffic services, start the reorganisation of its
airspace into a functional block or blocks, and apply
flexible use of airspace;

v. ratify the Convention for the Unification of Certain
Rules for International Carriage by Air (the Montreal
Convention);

vi. have made sufficient progress in implementing the
rules on state aid and competition included in an
agreement referred to in Article 14(1) of this Agreement or 
in Annex III to this Agreement, whichever is applicable.

(2) By the end of the second transitional period Albania 
shall apply this Agreement including all the legislation set
out in Annex I to this Agreement.

Article 3

Transitional arrangements

(1) Notwithstanding Article 1(1) of this Agreement,

(a) During the first transitional period:

i. Community air carriers and air carriers licensed by
Albania shall be permitted to exercise unlimited traffic
rights between any point in Albania and any point in an EC 
Member State;

ii. Community air carriers shall not be majority owned
or effectively controlled by Albania or its nationals and air
carriers licensed by Albania shall not be majority owned or 
effectively controlled by EC Member States or their
nationals.

(b) During the second transitional period:

i. Community air carriers and air carriers licensed by
Albania shall be permitted to exercise the traffic rights
provided for in paragraph (1) (a) i.;

ii. Community air carriers shall be permitted to exercise 
unlimited traffic rights between points in Albania and
other Associated Parties and shall be permitted to change,
at any point, from one aircraft to one other aircraft
provided that the flight is a part of a service that serves a
point in an EC Member State;

iii. air carriers licensed by Albania shall be permitted to 
exercise unlimited traffic rights between points in different 
EC Member States and shall be permitted to change, at any 
point, from one aircraft to one other aircraft provided that
the flight is a part of a service that serves a point in
Albania.

(2) For the purpose of this Article, „Community air
carrier” shall mean an air carrier licensed by an EC
Member State, Norway or Iceland.

(3) Articles 7 and 8 of this Agreement shall not apply
until the end of the second transitional period, without
prejudice to the obligation of Albania and of the
Community to grant operating licences in accordance with
the acts specified in Annex I to this Agreement,
respectively, to carriers which are majority owned or
effectively controlled by the EC Member States or their
nationals and to carriers which are majority owned or
effectively controlled by Albania or its nationals from the
end of the first transitional period.
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Article 4

Aviation safety

(1) At the start of the first transitional period Albania
shall be involved as observer in the work of the European
Aviation Safety Agency.

(2) At the end of the second transitional period the Joint 
Committee established under Art. 18 of this Agreement
shall determine the precise status and conditions for the
participation of Albania in the European Aviation Safety
Agency.

(3) Until the end of the second transitional period, if
safety deficiencies are identified the European
Community may require that the permission for an air
carrier licensed by Albania to operate on air routes to, from 
or within the European Community be made subject to a
specific safety assessment. Such assessment shall be made
by the European Community expeditiously in order to
avoid any undue delay in the exercise of traffic rights.

Article 5

Aviation security

(1) At the start of the second transitional period the
confidential part of the security legislation as provided in
Annex I to this Agreement shall be made available to the
appropriate authority of Albania.

(2) Until the end of the second transitional period, if
security deficiencies are identified the European
Community may require that the permission for an air
carrier licensed by Albania to operate on air routes to, from 
or within the European Community be made subject to a
specific security assessment. Such assessment shall be
made by the European Community expeditiously in order
to avoid any undue delay in the exercise of traffic rights.

Protocol II

Transitional arrangements between the European
Community and the EC Member States, of one part,

and Bosnia and Herzegovina, of the other part

Article 1

Transitional periods

(1) The first transitional period shall extend from the
entry into force of this Agreement until all conditions set
out in Article 2(1) of this Protocol have been fulfilled by
Bosnia and Herzegovina as verified by an assessment
carried out by the European Community.

(2) The second transitional period shall extend from the 
end of the first transitional period until all conditions set
out in Article 2(2) of this Protocol have been fulfilled by
Bosnia and Herzegovina as verified by an assessment
carried out by the European Community.

Article 2

Conditions relating to transition

(1) By the end of the first transitional period Bosnia and 
Herzegovina shall

i. be a full member of the Joint Aviation Authorities
and shall endeavour to implement all the aviation safety
legislation as provided in Annex I to this Agreement;

ii. apply ECAC Document 30 and shall endeavour to
implement all the aviation security legislation as provided
in Annex I to this Agreement;

iii. apply Regulation 3925/91 (on elimination of
controls applicable to cabin and hold baggage), Regulation 
2409/92 (on fares and rates for air services), Directive
94/56 (on accident investigation), Directive 96/67 (on
ground handling), Regulation 2027/97 (on air carrier
liability in the event of accidents), Directive 2003/42 (on
occurrence reporting), Regulation 261/2004 (on denied
boarding), Directive 2000/79 (on working time in civil
aviation) and Directive 2003/88 (on working time) as
provided in Annex I to this Agreement;

iv. ratify the Convention for the Unification of Certain
Rules for International Carriage by Air (the Montreal
Convention);

v. have made sufficient progress in implementing the
rules on state aid and competition included in an
agreement referred to in Article 14(1) of this Agreement or 
in Annex III to this Agreement, whichever is applicable.

(2) By the end of the second transitional period Bosnia
and Herzegovina shall

i. separate the air traffic service provider and the
national regulatory body, establish a national supervisory
body for air traffic services, start the reorganisation of its
airspace into a functional block or blocks, and apply
flexible use of airspace;

ii. apply this Agreement including all the legislation set 
out in Annex I to this Agreement.

Article 3

Transitional arrangements

(1) Notwithstanding Article 1(1) of this Agreement,
(a) During the first transitional period:
i. Community air carriers and air carriers licensed by

Bosnia and Herzegovina shall be permitted to exercise
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unlimited traffic rights between any point in Bosnia and
Herzegovina and any point in an EC Member State;

ii. Community air carriers shall not be majority owned
or effectively controlled by Bosnia and Herzegovina or its
nationals and air carriers licensed by Bosnia and
Herzegovina shall not be majority owned or effectively
controlled by EC Member States or their nationals.

(b) During the second transitional period:
i. Community air carriers and air carriers licensed by

Bosnia and Herzegovina shall be permitted to exercise the
traffic rights provided for in paragraph (1) (a) i.;

ii. Community air carriers shall be permitted to exercise 
unlimited traffic rights between points in Bosnia and
Herzegovina and other Associated Parties and shall be
permitted to change, at any point, from one aircraft to one
other aircraft provided that the flight is a part of a service
that serves a point in an EC Member State;

iii. air carriers licensed by Bosnia and Herzegovina
shall be permitted to exercise unlimited traffic rights
between points in different EC Member States and shall be 
permitted to change, at any point, from one aircraft to one
other aircraft provided that the flight is a part of a service
that serves a point in Bosnia and Herzegovina.

 (2) For the purpose of this Article, „Community air
carrier” shall mean an air carrier licensed by an EC
Member State, Norway or Iceland.

(3) Articles 7 and 8 of this Agreement shall not apply
until the end of the second transitional period, without
prejudice to the obligation of Bosnia and Herzegovina and
of the Community to grant operating licences in
accordance with the acts specified in Annex I to this
Agreement, respectively, to carriers which are majority
owned or effectively controlled by the EC Member States
or their nationals and to carriers which are majority owned
or effectively controlled by Bosnia and Herzegovina or its
nationals from the end of the first transitional period.

Article 4

Aviation safety

(1) At the start of the first transitional period Bosnia
and Herzegovina shall be involved as observer in the work
of the European Aviation Safety Agency.

(2) At the end of the second transitional period the Joint 
Committee established under Art. 18 of this Agreement
shall determine the precise status and conditions for the
participation of Bosnia and Herzegovina in the European
Aviation Safety Agency.

(3) Until the end of the second transitional period, if
safety deficiencies are identified the European
Community may require that the permission for an air
carrier licensed by Bosnia and Herzegovina to operate on
air routes to, from or within the European Community be

made subject to a specific safety assessment. Such
assessment shall be made by the European Community
expeditiously in order to avoid any undue delay in the
exercise of traffic rights.

Article 5

Aviation security

(1) At the start of the second transitional period the
confidential part of the security legislation as provided in
Annex I to this Agreement shall be made available to the
appropriate authority of Bosnia and Herzegovina.

(2) Until the end of the second transitional period, if
security deficiencies are identified the European
Community may require that the permission for an air
carrier licensed by Bosnia and Herzegovina to operate on
air routes to, from or within the European Community be
made subject to a specific security assessment. Such
assessment shall be made by the European Community
expeditiously in order to avoid any undue delay in the
exercise of traffic rights.

Protocol III

Transitional arrangements between the European
Community and the EC Member States, of one part,

and the Republic of Bulgaria, of the other part

Article 1

Transitional period

(1) The transitional period shall extend from the entry
into force of this Agreement until all conditions set out in
Article 2 of this Protocol have been fulfilled by the
Republic of Bulgaria, hereinafter referred to as „Bulgaria”, 
as verified by an assessment carried out by the European
Community, and not later than Bulgaria’s accession to the
European Community.

(2) References to the „second transitional period” in
this Agreement or in its Annexes shall mean in the case of
Bulgaria the transitional period under paragraph 1 of this
Article.

Article 2

Conditions relating to transition

By the end of the transitional period Bulgaria shall
apply this Agreement including all the legislation set out in 
Annex I to this Agreement as provided for in Article 3
of this Agreement.
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Article 3

Transitional arrangements

(1) Notwithstanding Article 1(1) of this Agreement,

during the transitional period:

i. Community air carriers and air carriers licensed by
Bulgaria shall be permitted to exercise unlimited traffic
rights between any point in Bulgaria and any point in an
EC Member State;

ii. Community air carriers shall be permitted to exercise 
unlimited traffic rights between points in Bulgaria and
other Associated Parties and shall be permitted to change,
at any point, from one aircraft to one other aircraft
provided that the flight is a part of a service that serves a
point in an EC Member State;

iii. air carriers licensed by Bulgaria shall be permitted
to exercise unlimited traffic rights between points in
different EC Member States and shall be permitted to
change, at any point, from one aircraft to one other aircraft
provided that the flight is a part of a service that serves a
point in Bulgaria.

(2) For the purpose of this Article, „Community air
carrier” shall mean an air carrier licensed by an EC
Member State, Norway or Iceland.

(3) Articles 7 and 8 of this Agreement shall not apply
until the end of the transitional period, without prejudice to 
the obligation of Bulgaria and of the Community to grant
operating licences in accordance with the acts specified in
Annex I to this Agreement, respectively, to carriers which
are majority owned or effectively controlled by the EC
Member States or their nationals and to carriers which are
majority owned or effectively controlled by Bulgaria or its
nationals from the beginning of the transitional period.

Article 4

Aviation safety

(1) At the end of the tran si ti o nal pe ri od the Jo int
Com mit tee es tab lis hed un der Art. 18 of this Ag re e ment
shall de ter mi ne the pre ci se sta tus and con di ti ons for the
par ti ci pa ti on of Bul ga ria in the Eu ro pe an Avi a ti on Sa fety
Agen cy.

(2) Until the end of the transitional period, if safety
deficiencies are identified the European Community may
require that the permission for an air carrier licensed by
Bulgaria to operate on air routes to, from or within the
European Community be made subject to a specific safety
assessment. Such assessment shall be made by the
European Community expeditiously in order to avoid any
undue delay in the exercise of traffic rights.

Article 5

Aviation security

Until the end of the transitional period, if security
deficiencies are identified the European Community may
require that the permission for an air carrier licensed by
Bulgaria to operate on air routes to, from or within the
European Community be made subject to a specific
security assessment. Such assessment shall be made by the
European Community expeditiously in order to avoid any
undue delay in the exercise of traffic rights.

Protocol IV

Transitional arrangements between the European
Community  and the EC Member States, of one part,

and the Republic of Croatia, of the other part

Article 1

Transitional periods

(1) The first transitional period shall extend from the
entry into force of this Agreement until all conditions set
out in Article 2(1) of this Protocol have been fulfilled by
the Republic of Croatia, hereinafter referred to as
„Croatia”, as verified by an assessment carried out by the
European Community.

(2) The second transitional period shall extend from the 
end of the first transitional period until all conditions set
out in Article 2(2) of this Protocol have been fulfilled by
Croatia as verified by an assessment carried out by the
European Community.

Article 2

Conditions relating to transition

(1) By the end of the first transitional period Croatia
shall

i. be a full member of the Joint Aviation Authorities
and shall endeavour to implement all the aviation safety
legislation as provided in Annex I to this Agreement;

ii. apply ECAC Document 30 and shall endeavour to
implement all the aviation security legislation as provided
in Annex I to this Agreement;

iii. apply Regulation 3925/91 (on the elimination of
controls applicable to cabin and hold baggage), Regulation 
2409/92 (on fares and rates for air services), Directive
94/56 (on accident investigation), Directive 96/67 (on
ground handling), Regulation 2027/97 (on air carrier
liability in the event of accidents), Directive 2003/42 (on
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occurrence reporting), Regulation 261/2004 (on denied
boarding), Directive 2000/79 (on working time in civil
aviation) and Directive 2003/88 (on working time) as
provided in Annex I to this Agreement;

iv. separate the air traffic service provider and the
national regulatory body, establish a national supervisory
body for air traffic services, start the reorganisation of its
airspace into a functional block or blocks, and apply
flexible use of airspace;

v. ratify the Convention for the Unification of Certain
Rules for International Carriage by Air (the Montreal
Convention);

vi. have made sufficient progress in implementing the
rules on state aid and competition included in an
agreement referred to in Article 14(1) of this Agreement or 
in Annex III to this Agreement, whichever is applicable.

(2) By the end of the second transitional period Croatia
shall apply this Agreement including all the legislation set
out in Annex I to this Agreement.

Article 3

Transitional arrangements

(1) Notwithstanding Article 1(1) of this Agreement,
(a) During the first and the second transitional periods

Community air carriers and air carriers licensed by Croatia 
shall be permitted to exercise unlimited traffic rights
between any point in Croatia and any point in an EC
Member State.

(b) During the second transitional period:
i. Community air carriers and air carriers licensed by

Croatia shall be permitted to exercise the traffic rights
provided for in paragraph (1) (a);

ii. Community air carriers shall be permitted to exercise 
unlimited traffic rights between points in Croatia and other 
Associated Parties and shall be permitted to change, at any
point, from one aircraft to one other aircraft provided that
the flight is a part of a service that serves a point in an EC
Member State;

iii. air carriers licensed by Croatia shall be permitted to
exercise unlimited traffic rights between points in different 
EC Member States and shall be permitted to change, at any 
point, from one aircraft to one other aircraft provided that
the flight is a part of a service that serves a point in Croatia.

(c) Until the end of the second transitional period
Community air carriers shall not be majority owned or
effectively controlled by Croatia or its nationals and air
carriers licensed by Croatia shall not be majority owned or
effectively controlled by EC Member States or their
nationals.

 (2) For the purpose of this Article, „Community air
carrier” shall mean an air carrier licensed by an EC
Member State, Norway or Iceland.

(3) Articles 7 and 8 of this Agreement shall not apply
until the end of the second transitional period, without
prejudice to the obligation of Croatia and of the
Community to grant operating licences in accordance with
the acts specified in Annex I to this Agreement,
respectively, to carriers which are majority owned or
effectively controlled by the EC Member States or their
nationals and to carriers which are majority owned or
effectively controlled by Croatia or its nationals from the
end of the first transitional period.

Article 4

Aviation safety

(1) At the start of the first transitional period Croatia
shall be involved as observer in the work of the European
Aviation Safety Agency.

(2) At the end of the second transitional period the Joint 
Committee established under Art. 18 of this Agreement
shall determine the precise status and conditions for the
participation of Croatia in the European Aviation Safety
Agency.

(3) Until the end of the second transitional period, if
safety deficiencies are identified the European
Community may require that the permission for an air
carrier licensed by Croatia to operate on air routes to, from
or within the European Community be made subject to a
specific safety assessment. Such assessment shall be made
by the European Community expeditiously in order to
avoid any undue delay in the exercise of traffic rights.

Article 5

Aviation security

(1) At the start of the second transitional period the
confidential part of the security legislation as provided in
Annex I to this Agreement shall be made available to the
appropriate authority of Croatia.

(2) Until the end of the second transitional period, if
security deficiencies are identified the European
Community may require that the permission for an air
carrier licensed by Croatia to operate on air routes to, from
or within the European Community be made subject to a
specific security assessment. Such assessment shall be
made by the European Community expeditiously in order
to avoid any undue delay in the exercise of traffic rights.
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Protocol V

Transitional arrangements between the European
Community  and the EC Member States, of one part,

and the former Yugoslav Republic of Macedonia,
on the other part

Article 1

Transitional periods

(1) The first transitional period shall extend from the
entry into force of this Agreement until all conditions set
out in Article 2(1) of this Protocol have been fulfilled by
the former Yugoslav Republic of Macedonia as verified by 
an assessment carried out by the European Community.

(2) The second transitional period shall extend from the 
end of the first transitional period until all conditions set
out in Article 2(2) of this Protocol have been fulfilled by
the former Yugoslav Republic of Macedonia as verified by 
an assessment carried out by the European Community.

Article 2

Conditions relating to transition

(1) By the end of the first transitional period the former
Yugoslav Republic of Macedonia shall

i. be a full member of the Joint Aviation Authorities
and shall endeavour to implement all the aviation safety
legislation as provided in Annex I to this Agreement;

ii. apply ECAC Document 30 and shall endeavour to
implement all the aviation security legislation as provided
in Annex I to this Agreement;

iii. apply Regulation 3925/91 (on elimination of
controls applicable to cabin and hold baggage), Regulation 
2409/92 (on fares and rates for air services), Directive
94/56 (on accident investigation), Directive 96/67 (on
ground handling), Directive 2003/42 (on occurrence
reporting), Directive 2000/79 (on working time in civil
aviation) and Directive 2003/88 (on working time) as
provided in Annex I to this Agreement;

iv. separate the air traffic service provider and the
national regulatory body, establish a national supervisory
body for air traffic services, start the reorganisation of its
airspace into a functional block or blocks, and apply
flexible use of airspace;

v. ratify the Convention for the Unification of Certain
Rules for International Carriage by Air (the Montreal
Convention);

vi. have made sufficient progress in implementing the
rules on state aid and competition included in an
agreement referred to in Article 14(1) of this Agreement or 
in Annex III to this Agreement, whichever is applicable.

(2) By the end of the second transitional period the
former Yugoslav Republic of Macedonia shall apply this
Agreement including all the legislation set out in Annex I
to this Agreement.

Article 3

Transitional arrangements

(1) Notwithstanding Article 1(1) of this Agreement,
(a) During the first transitional period:
i. Community air carriers and air carriers licensed by

the former Yugoslav Republic of Macedonia shall be
permitted to exercise unlimited traffic rights between any
point in the former Yugoslav Republic of Macedonia and
any point in an EC Member State;

ii. Community air carriers shall not be majority owned
or effectively controlled by the former Yugoslav Republic
of Macedonia or its nationals and air carriers licensed by
the former Yugoslav Republic of Macedonia shall not be
majority owned or effectively controlled by EC Member
States or their nationals.

 (b) During the second transitional period:
i. Community air carriers and air carriers licensed by

the former Yugoslav Republic of Macedonia shall be
permitted to exercise the traffic rights provided for in
paragraph (1) (a) i.;

ii. Community air carriers shall be permitted to exercise 
unlimited traffic rights between points in the former
Yugoslav Republic of Macedonia and other Associated
Parties and shall be permitted to change, at any point, from
one aircraft to one other aircraft provided that the flight is a 
part of a service that serves a point in an EC Member State;

iii. air carriers licensed by the former Yugoslav
Republic of Macedonia shall be permitted to exercise
unlimited traffic rights between points in different EC
Member States and shall be permitted to change, at any
point, from one aircraft to one other aircraft provided that
the flight is a part of a service that serves a point in the
former Yugoslav Republic of Macedonia.

(2) For the purpose of this Article, „Community air
carrier” shall mean an air carrier licensed by an EC
Member State, Norway or Iceland.

(3) Articles 7 and 8 of this Agreement shall not apply
until the end of the second transitional period, without
prejudice to the obligation of the former Yugoslav
Republic of Macedonia and of the Community to grant
operating licences in accordance with the acts specified in
Annex I to this Agreement, respectively, to carriers which
are majority owned or effectively controlled by the EC
Member States or their nationals and to carriers which are
majority owned or effectively controlled by the former
Yugoslav Republic of Macedonia or its nationals from the
end of the first transitional period.
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Article 4

Application of certain legislation
by the former Yugoslav Republic of Macedonia

Notwithstanding Art. 2 of this Protocol, upon entry into
force of this Agreement the former Yugoslav Republic of
Macedonia shall

i. apply in practice the Convention for the Unification
of Certain Rules for International Carriage by Air (the
Montreal Convention);

ii. enforce that air carriers licensed by the former
Yugoslav Republic of Macedonia comply in practice with
Regulation 261/2004;

iii. terminate or bring in line with Community law the
contract between the Government of the former Yugoslav
Republic of Macedonia and Macedonian Airlines (MAT).

Article 5

Aviation safety

(1) At the start of the first transitional period the former
Yugoslav Republic of Macedonia shall be involved as
observer in the work of the European Aviation Safety
Agency.

(2) At the end of the second transitional period the Joint 
Committee established under Art. 18 of this Agreement
shall determine the precise status and conditions for the
participation of the former Yugoslav Republic of
Macedonia in the European Aviation Safety Agency.

(3) Until the end of the second transitional period, if
safety deficiencies are identified the European
Community may require that the permission for an air
carrier licensed by the former Yugoslav Republic of
Macedonia to operate on air routes to, from or within the
European Community be made subject to a specific safety
assessment. Such assessment shall be made by the
European Community expeditiously in order to avoid any
undue delay in the exercise of traffic rights.

Article 6

Aviation security

(1) At the start of the second transitional period the
confidential part of the security legislation as provided in
Annex I to this Agreement shall be made available to the
appropriate authority of the former Yugoslav Republic of
Macedonia.

(2) Until the end of the second transitional period, if
security deficiencies are identified the European
Community may require that the permission for an air

carrier licensed by the former Yugoslav Republic of
Macedonia to operate on air routes to, from or within the
European Community be made subject to a specific
security assessment. Such assessment shall be made by the
European Community expeditiously in order to avoid any
undue delay in the exercise of traffic rights.

Protocol VI

Transitional arrangements between the European
Community and the EC Member States, of one part,

and Serbia and Montenegro, of the other part

Article 1

Transitional periods

(1) The first transitional period shall extend from the
entry into force of this Agreement until all conditions set
out in Article 2(1) of this Protocol have been fulfilled by
Serbia and Montenegro as verified by an assessment
carried out by the relevant authority of the European
Community.

(2) The second transitional period shall extend from the 
end of the first transitional period until all conditions set
out in Article 2(2) of this Protocol have been fulfilled by
Serbia and Montenegro as verified by an assessment
carried out by the relevant authority of the European
Community.

Article 2

Conditions relating to transition

(1) By the end of the first transitional period Serbia and
Montenegro shall

i. be a full member of the Joint Aviation Authorities
and shall endeavour to implement all the aviation safety
legislation as provided in Annex I to this Agreement;

ii. apply ECAC Document 30 and shall endeavour to
implement all the aviation security legislation as provided
in Annex I to this Agreement;

iii. apply Regulation 3925/91 (on elimination of
controls applicable to cabin and hold baggage), Regulation 
2409/92 (on fares and rates for air services), Directive
94/56 (on accident investigation), Directive 96/67
(on ground handling), Regulation 2027/97 (on air carrier
liability in the event of accidents), Directive 2003/42
(on occurrence reporting), Regulation 261/2004
(on denied boarding), Directive 2000/79 (on working time
in civil aviation) and Directive 2003/88 (on working time)
as provided in Annex I to this Agreement;
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iv. separate the air traffic service provider and the
regulatory body for Serbia and Montenegro, establish a
supervisory body for Serbia and Montenegro for air traffic
services, start the reorganisation of the airspace of Serbia
and Montenegro into a functional block or blocks, and
apply flexible use of airspace;

v. ratify the Convention for the Unification of Certain
Rules for International Carriage by Air (the Montreal
Convention);

vi. have made sufficient progress in implementing the
rules on state aid and competition included in an
agreement referred to in Article 14(1) of this Agreement or 
in Annex III to this Agreement, whichever is applicable.

(2) By the end of the second transitional period Serbia
and Montenegro shall apply this Agreement including all
the legislation set out in Annex I to this Agreement.

Article 3

Transitional arrangements

(1) Notwithstanding Article 1(1) of this Agreement,

(a) During the first transitional period:

i. Community air carriers and air carriers licensed by
Serbia and Montenegro shall be permitted to exercise
unlimited traffic rights between any point in Serbia and
Montenegro and any point in an EC Member State;

ii. Community air carriers shall not be majority owned
or effectively controlled by Serbia and Montenegro or its
nationals and air carriers licensed by Serbia and
Montenegro shall not be majority owned or effectively
controlled by EC Member States or their nationals.

(b) During the second transitional period:

i. Community air carriers and air carriers licensed by
Serbia and Montenegro shall be permitted to exercise the
traffic rights provided for in paragraph (1) (a) i.;

ii. Community air carriers shall be permitted to exercise 
unlimited traffic rights between points in Serbia and
Montenegro and other Associated Parties and shall be
permitted to change, at any point, from one aircraft to one
other aircraft provided that the flight is a part of a service
that serves a point in an EC Member State;

iii. air carriers licensed by Serbia and Montenegro shall 
be permitted to exercise unlimited traffic rights between
points in different EC Member States and shall be
permitted to change, at any point, from one aircraft to one
other aircraft provided that the flight is a part of a service
that serves a point in Serbia and Montenegro.

 (2) For the purpose of this Article, „Community air
carrier” shall mean an air carrier licensed by an EC
Member State, Norway or Iceland.

(3) Articles 7 and 8 of this Agreement shall not apply
until the end of the second transitional period, without
prejudice to the obligation of Serbia and Montenegro and
of the Community to grant operating licences in
accordance with the acts specified in Annex I to this
Agreement, respectively, to carriers which are majority
owned or effectively controlled by the EC Member States
or their nationals and to carriers which are majority owned
or effectively controlled by Serbia and Montenegro or its
nationals from the end of the first transitional period.

Article 4

Aviation safety

(1) At the start of the first transitional period Serbia and 
Montenegro shall be involved as observer in the work of
the European Aviation Safety Agency.

(2) At the end of the second transitional period the Joint 
Committee established under Art. 18 of this Agreement
shall determine the precise status and conditions for the
participation of Serbia and Montenegro in the European
Aviation Safety Agency.

(3) Until the end of the second transitional period, if
safety deficiencies are identified the European
Community may require that the permission for an air
carrier licensed by Serbia and Montenegro to operate on
air routes to, from or within the European Community be
made subject to a specific safety assessment. Such
assessment shall be made by the European Community
expeditiously in order to avoid any undue delay in the
exercise of traffic rights.

Article 5

Aviation security

(1) At the start of the second transitional period the
confidential part of the security legislation as provided in
Annex I to this Agreement shall be made available to the
appropriate authority of Serbia and Montenegro.

(2) Until the end of the second transitional period, if
security deficiencies are identified the European
Community may require that the permission for an air
carrier licensed by Serbia and Montenegro to operate on
air routes to, from or within the European Community be
made subject to a specific security assessment. Such
assessment shall be made by the European Community
expeditiously in order to avoid any undue delay in the
exercise of traffic rights.
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Protocol VII

Transitional arrangements between
the European Community

and the EC Member States, of one part,
and Romania, of the other part

Article 1

Transitional period

(1) The transitional period shall extend from the entry
into force of this Agreement until all conditions set out in
Article 2 of this Protocol have been fulfilled by Romania
as verified by an assessment carried out by the European
Community.

(2) References to the „second transitional period” in
this Agreement or in its Annexes shall mean in the case of
Romania the transitional period under paragraph 1 of this
Article.

Article 2

Conditions relating to transition

By the end of the transitional period Romania shall
apply this Agreement including all the legislation set out in 
Annex I to this Agreement.

Article 3

Transitional arrangements

(1) Notwithstanding Article 1(1) of this Agreement,
during the transitional period:

i. Community air carriers and air carriers licensed by
Romania shall be permitted to exercise unlimited traffic
rights between any point in Romania and any point in an
EC Member State;

ii. Community air carriers shall be permitted to exercise 
unlimited traffic rights between points in Romania and
other Associated Parties and shall be permitted to change,
at any point, from one aircraft to one other aircraft
provided that the flight is a part of a service that serves a
point in an EC Member State;

iii. air carriers licensed by Romania shall be permitted
to exercise unlimited traffic rights between points in
different EC Member States and shall be permitted to
change, at any point, from one aircraft to one other aircraft
provided that the flight is a part of a service that serves a
point in Romania.

(2) For the purpose of this Article, „Community air
carrier” shall mean an air carrier licensed by an EC
Member State, Norway or Iceland.

(3) Articles 7 and 8 of this Agreement shall not apply
until the end of the transitional period, without prejudice to 
the obligation of Romania and of the Community to grant
operating licences in accordance with the acts specified in
Annex I to this Agreement, respectively, to carriers which
are majority owned or effectively controlled by the EC
Member States or their nationals and to carriers which are
majority owned or effectively controlled by Romania or its 
nationals from the beginning of the transitional period.

Article 4

Aviation safety

(1) At the end of the transitional period the Joint
Committee established under Art. 18 of this Agreement
shall determine the precise status and conditions for the
participation of Romania in the European Aviation Safety
Agency.

(2) Until the end of the transitional period, if safety
deficiencies are identified the European Community may
require that the permission for an air carrier licensed by
Romania to operate on air routes to, from or within the
European Community be made subject to a specific safety
assessment. Such assessment shall be made by the
European Community expeditiously in order to avoid any
undue delay in the exercise of traffic rights.

Article 5

Aviation security

Until the end of the transitional period, if security
deficiencies are identified the European Community may
require that the permission for an air carrier licensed by
Romania to operate on air routes to, from or within the
European Community be made subject to a specific
security assessment. Such assessment shall be made by the
European Community expeditiously in order to avoid any
undue delay in the exercise of traffic rights.

Protocol VIII

Transitional arrangements between
the European Community

and the EC Member States, of the one part,
the United Nations Interim Administration

in Kosovo, of the other part

Article 1

UNMIK’s competences

The provisions of this Protocol are without prejudice to
the competences of the United Nations Interim
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Administration Mission in Kosovo, hereinafter referred to
as „UNMIK”, as derived from UN Security Council
Resolution 1244 of 10 June 1999.

Article 2

Transitional periods

(1) The first transitional period shall extend from the
entry into force of this Agreement until all conditions set
out in Article 3(1) of this Protocol have been fulfilled by
UNMIK as verified by an assessment carried out by the
European Community.

(2) The second transitional period shall extend from the 
end of the first transitional period until all conditions set
out in Article 3(2) of this Protocol have been fulfilled by
UNMIK as verified by an assessment carried out by the
European Community.

Article 3

Conditions relating to transition

(1) By the end of the first transitional period UNMIK
shall

i. implement, without prejudice to its special status
under international law, the Joint Aviation Requirements
(JARs) adopted by the Joint Aviation Authorities and shall 
endeavour to implement all the aviation safety legislation
as provided in Annex I to this Agreement;

ii. apply ECAC Document 30 and shall endeavour to
implement all the aviation security legislation as provided
in Annex I to this Agreement;

iii. apply Regulation 3925/91 (on elimination of
controls applicable to cabin and hold baggage), Regulation 
2409/92 (on fares and rates for air services), Directive
94/56 (on accident investigation), Regulation 2027/97 (on
air carrier liability in the event of accidents), Directive
2003/42 (on occurrence reporting), Regulation 261/2004
(on denied boarding), Directive 2000/79 (on working time
in civil aviation) and Directive 2003/88 (on working time)
as provided in Annex I to this Agreement;

iv. separate the air traffic service provider and the
regulatory body, establish or designate a supervisory body
for air traffic services;

v. apply in practice the Convention for the Unification
of Certain Rules for International Carriage by Air (the
Montreal Convention);

vi. have made sufficient progress in implementing the
rules on state aid and competition included in an
agreement referred to in Article 14(1) of this Agreement or 
in Annex III to this Agreement, whichever is applicable.

(2) By the end of the second transitional period
UNMIK shall apply this Agreement including all the
legislation set out in Annex I to this Agreement.

Article 4

Transitional arrangements

(1) Notwithstanding Article 1(1) of this Agreement,
(a) During the first transitional period:
i. Community air carriers and air carriers licensed by

UNMIK shall be permitted to exercise unlimited traffic
rights between any point in Kosovo and any point in an EC
Member State;

ii. Community air carriers shall not be majority owned
or effectively controlled by UNMIK or residents of
Kosovo and air carriers licensed by UNMIK shall not be
majority owned or effectively controlled by EC Member
States or their nationals.

(b) During the second transitional period:
i. Community air carriers and air carriers licensed by

UNMIK shall be permitted to exercise the traffic rights
provided for in paragraph (1) (a) i.;

ii. Community air carriers shall be permitted to exercise 
unlimited traffic rights between points in Kosovo and
other Associated Parties and shall be permitted to change,
at any point, from one aircraft to one other aircraft
provided that the flight is a part of a service that serves a
point in an EC Member State;

iii. air carriers licensed by UNMIK shall be permitted
to exercise unlimited traffic rights between points in
different EC Member States and shall be permitted to
change, at any point, from one aircraft to one other aircraft
provided that the flight is a part of a service that serves a
point in Kosovo.

 (2) For the purpose of this Article, „Community air
carrier” shall mean an air carrier licensed by an EC
Member State, Norway or Iceland.

(3) Articles 7 and 8 of this Agreement shall not apply
until the end of the second transitional period, without
prejudice to the obligation of UNMIK and of the
Community to grant operating licences in accordance with
the acts specified in Annex I to this Agreement,
respectively, to carriers which are majority owned or
effectively controlled by the EC Member States or their
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nationals and to carriers which are majority owned or
effectively controlled by UNMIK or residents of Kosovo
from the end of the first transitional period.

Article 5

International conventions and agreements

Where the legislation set out in Annex I to this
Agreement provides for the obligation to become party to
international conventions or agreements, the special status
of UNMIK under international law shall be taken into
consideration.

Article 6

Aviation safety

(1) At the start of the first transitional period UNMIK
shall be involved as observer in the work of the European
Aviation Safety Agency.

(2) At the end of the second transitional period the Joint 
Committee established under Art. 18 of this Agreement
shall determine the precise status and conditions for the
participation of UNMIK in the European Aviation Safety
Agency.

(3) Until the end of the second transitional period, if
safety deficiencies are identified the European
Community may require that the permission for an air
carrier licensed by UNMIK to operate on air routes to,
from or within the European Community be made subject
to a specific safety assessment. Such assessment shall be
made by the European Community expeditiously in order
to avoid any undue delay in the exercise of traffic rights.

Article 7

Aviation security

(1) At the start of the second transitional period the
confidential part of the security legislation as provided in
Annex I to this Agreement shall be made available to the
appropriate authority of UNMIK.

(2) Until the end of the second transitional period, if
security deficiencies are identified the European
Community may require that the permission for an air
carrier licensed by UNMIK to operate on air routes to,
from or within the European Community be made subject
to a specific security assessment. Such assessment shall be
made by the European Community expeditiously in order
to avoid any undue delay in the exercise of traffic rights.”

„Többoldalú megállapodás
az Európai Közösség és tagállamai

és az Albán Köztársaság, a Bolgár Köztársaság,
Bosznia és Hercegovina, az Egyesült Nemzetek
Ideiglenes Koszovói Közigazgatási Missziója2,
a Horvát Köztársaság, az Izlandi Köztársaság,

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság,
a Norvég Királyság, Románia és Szerbia

és Montenegró között európai közös légtér
létrehozásáról

A Bel ga Ki rály ság,
a Cseh Köz tár sa ság,
a Dán Ki rály ság,
a Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság,
az Észt Köz tár sa ság,
a Gö rög Köz tár sa ság,
a Spa nyol Ki rály ság,
a Fran cia Köz tár sa ság,
Ír or szág,
az Olasz Köz tár sa ság,
a Cip ru si Köz tár sa ság,
a Lett Köz tár sa ság,
a Lit ván Köz tár sa ság,
a Lu xem bur gi Nagy her ceg ség,
a Ma gyar Köz tár sa ság,
Mál ta,
a Hol land Ki rály ság,
az Oszt rák Köz tár sa ság,
a Len gyel Köz tár sa ság,
a Por tu gál Köz tár sa ság,
a Szlo vén Köz tár sa ság,
a Szlo vák Köz tár sa ság,
a Finn Köz tár sa ság,
a Svéd Ki rály ság,
Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály sá ga,
a továb biak ban: EK tag ál la mok, és

az Eu ró pai Kö zös ség, a továb biak ban: a Kö zös ség vagy
az Eu ró pai Kö zös ség, és

az Al bán Köz tár sa ság,
Bosz nia és Her ceg ovi na
a Bol gár Köz tár sa ság,
a Hor vát Köz tár sa ság,
az Iz lan di Köz tár sa ság,
Ma ce dó nia Volt Ju go szláv Köz tár sa ság,
a Nor vég Ki rály ság,
Szer bia és Mon te neg ró,
Ro má nia, és
az Egye sült Nem ze tek Ide ig le nes Ko szo vói Köz igaz ga tá si 
Misszi ó ja

a továb biak ban együt te sen: a szer zõ dõ fe lek

2 Az ENSZ Biz ton sá gi Ta ná csa 1999. jú ni us 10-i 1244. sz. ha tá ro za tá ban 
fog lalt meg ha tá ro zás sze rint.
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fel is mer ve a nem zet kö zi pol gá ri re pü lés in teg rált jel le -
gét, és olyan euró pai kö zös lég tér lét re ho zá sá nak szán dé -
ká val, amely a szer zõ dõ fe lek szá má ra a lé gi köz le ke dé si
piac vo nat ko zá sá ban köl csö nös pi ac ra ju tást tesz le he tõ vé
és a le te le pe dés sza bad sá gán ala pul, egyen lõ ver seny fel té -
te lek biz to sí tá sa és azo nos sza bá lyok be tar tá sa mel lett –
így a biz ton ság, a vé de lem, a lé gi for gal mi szol gál ta tás,
a tár sa dal mi har mo ni zá ció és a kör nye zet vé de lem te rén;

fi gye lem be véve, hogy az eu ró pai kö zös lég tér rel kap -
cso la tos sza bá lyok al kal ma zá sa több ol da lú an nak te rü le -
tén, va la mint azt, hogy en nek vo nat ko zá sá ban külön leges
ren del ke zé se ket kell meg ál la pí ta ni;

meg ál la pod va ab ban, hogy az Eu ró pai Kö zös sé get
 létrehozó szer zõ dés ren del ke zé se i nek sé rel me nél kül cél -
sze rû az eu ró pai kö zös lég tér sza bá lya it az Eu ró pai
 Közösségben ha tály ban lévõ, e meg ál la po dás I. mellék -
letében fel so rolt, vo nat ko zó jog sza bá lyok ra épí te ni;

fel is mer ve, hogy az eu ró pai kö zös lég tér sza bá lya i nak
való tel jes körû meg fe le lés fel jo go sít ja a szer zõ dõ  feleket e 
kö zös lég tér elõ nye i nek ki ak ná zá sá ra, be le ért ve a pi a ci
hoz zá fé rést is;

szem elõtt tart va, hogy az eu ró pai kö zös lég tér szabá -
lyainak való meg fe le lést, be le ért ve a kor lát lan pi a ci hozzá -
férést, nem le het egyet len lé pés ben el ér ni, csak egyes kor -
lá to zott ide ig ér vény ben ma ra dó ren del ke zé sek kel meg va -
ló sí tott át me net tel;

hang sú lyoz va, hogy – adott eset ben az át me ne ti sza bá -
lyok ra is fi gye lem mel – a lé gi fu va ro zók pi a ci hozzáféré -
sére vo nat ko zó sza bá lyok ki zár ják a já rat gya ko ri ság ra,
a ka pa ci tás ra, a légi út vo na lak ra, a re pü lõ gép tí pu sá ra
 vonatkozó kor lá to zá so kat vagy két ol da lú lé gi köz le ke dé si
meg ál la po dá sok, sza bá lyo zá sok út ján tör té nõ ha son ló
meg szo rí tá so kat, va la mint hogy a lé gi fu va ro zók nem kö te -
lez he tõk ke res ke del mi meg ál la po dá sok vagy ha son ló
egyez mé nyek el fo ga dá sá ra a pi a ci hoz zá fé rés feltéte -
leként;

hang sú lyoz va, hogy a lé gi fu va ro zó kat meg kü lön böz te -
tés men tes bá nás mód il le ti meg a lé gi köz le ke dé si inf ra -
struk tú rák hoz való hoz zá fé rés vo nat ko zá sá ban, kü lö nö -
sen, ha ezen inf ra struk tú rák csak kor lá to zott mér té kû ek;

szem elõtt tart va, hogy az Eu ró pai Kö zös sé gek és azok
tag ál la mai, és egyes más szer zõ dõ fe lek kö zöt ti tár su lá si
meg ál la po dá sok ele ve elõ ír ják, hogy az ilyen meg ál la po -
dá sok ré szes fe lei kö zöt ti köz le ke dés nek a köl csö nös
 kereskedelmi igé nyek hez iga zo dó össze han golt fejlesz -
tése és fo ko za tos li be ra li zá ci ó ja ér de ké ben a légiközle -
kedés te rü le tén a köl csö nös pi a ci hoz zá fé rés fel té te le it
 különleges meg ál la po dá sok kal kell meg te rem te ni;

szem elõtt tart va a tár sult fe lek azon óha ját, hogy lé gi -
köz le ke dé si és vo nat ko zó jog sza bá lya i kat az  Európai
 Közösség ilyen jog sza bá lya i val, en nek ré sze ként a kö zös -
sé gi jog jö võ be ni fej lõ dé sé vel össz hang ba hoz zák;

fel is mer ve a tech ni kai se gít ség nyúj tás je len tõ sé gét
 ebben a vo nat ko zás ban;

fel is mer ve, hogy a Kö zös ség és az EK-tag ál la mok
 Norvégiával és Iz land dal fenn ál ló kap cso la tát to vább ra is
az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás nak
kell sza bá lyoz nia;

az zal az óhaj jal, hogy le he tõ ség nyíl jon az eu ró pai
 közös lég tér jö võ be ni bõ ví té sé re;

em lé kez tet ve az Eu ró pai Kö zös ség és a tár sult  felek
 között zaj lott tár gya lá sok ra, me lyek cél ja a lé gi köz le ke dés 
bi zo nyos vo nat ko zá sa i ról  szóló meg ál la po dá sok kö té se
ré vén biz to sí ta ni az EK-tag ál la mok és a tár sult  felek
 közötti két ol da lú lé gi köz le ke dé si meg ál la po dá sok nak a
kö zös sé gi jog gal való össz hang ját;

a kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:

Célkitûzések és alapelvek

1. Cikk

(1) E meg álla po dás cél ja euró pai kö zös lég tér (a továb -
biak ban: EKLT) lét re ho zá sa. Az EKLT alap ját a sza bad
 piaci hoz zá fé rés, a le te le pe dés sza bad sá ga, az egyen lõ ver -
seny fel té te lek, valamint a biz ton ság ra, vé de lem re, a lé gi -
for gal mi szol gál ta tás ra, a tár sa dal mi és kör nye zet vé del mi
kér dé sek re vo nat ko zó kö zös sza bá lyok ké pe zik. En nek
 érdekében e meg álla po dás rög zí ti a szer zõ dõ fe lek kö zött a 
kö vet ke zõk ben meg ha tá ro zott fel té te lek ese tén al kal ma -
zan dó sza bá lyo kat. Az em lí tett sza bá lyok közé tar toz nak
az I. mel lék let ben fel so rolt jog sza bá lyok ren del ke zé sei is.

(2) E meg álla po dás ren del ke zé sei annyi ban al kal ma -
zan dók, amennyi ben a lé gi köz le ke dés re vagy eh hez kap -
cso ló dó, az I. mel lék let ben fel so rolt té má ra vo nat koz nak.

(3) Ez a meg álla po dás az EKLT ál ta lá nos mû kö dé sét
elõ író cik kek bõl (a továb biak ban: alap meg ál la po dás),
mel lék le tek bõl – kö zöt tük az alap meg ál la po dás ke re tén
be lül a szer zõ dõ fe lek vi szo nyá ban al kal ma zan dó kö zös -
sé gi jog sza bá lyo kat tar tal ma zó I. mel lék let tel –, valamint
jegy zõ köny vek bõl áll, mely utób bi ak ból leg alább egy
 készült min den tár sult fél lel az adott fél ese té ben al kal ma -
zan dó át me ne ti ren del ke zé sek rög zí té se cél já ból.

2. Cikk

(1) E meg ál la po dás al kal ma zá sá ban:
a) ,,meg álla po dás”: az alap meg ál la po dás, annak mel -

lék le tei, az I. mel lék let ben fel so rolt jogi ak tu sok és a meg -
álla po dás jegy zõ köny vei;

b) ,,tár sult fél”: az Al bán Köz tár sa ság, Bosz nia és Her -
ceg ovi na, a Bol gár Köz tár sa ság, a Hor vát Köz tár sa ság,
Ma ce dó nia Volt Ju go szláv Köz tár sa ság, Ro má nia, Szer bia 
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és Mon te neg ró, illetve bár mely olyan má sik ál lam vagy
en ti tás, amely a 32. cikk ér tel mé ben az egyez mény szer -
zõdõ fe lé vé vá lik;

c) „to váb bi tár sult fél”: az UNMIK, azaz az Egye sült
Nem ze tek Ide ig le nes Ko szo vói Köz igaz ga tá si Misszi ó ja
az ENSZ Biz ton sá gi Ta ná csa 1999. jú ni us 10-i 1244. sz.
ha tá ro za tá nak meg fele lõen;

d) ,,szer zõ dõ fél”: a Kö zös ség és az EK-tag ál la mok
 vonatkozásában a Kö zös ség és az EK-tag ál la mok, vagy a
Kö zös ség, vagy az EK-tag ál la mok. A ki fe je zés hez tár sí -
tott je len tést min den eset ben e meg álla po dás re le váns ren -
del ke zé se i bõl, valamint a Kö zös ség és az EK-tag ál la mok
vo nat ko zó, a Szer zõ dés bõl ere dõ ha tás kö re i bõl kell ki kö -
vet kez tet ni;

e) ,,EKLT-part ner or szág”: egy tár sult fél, Nor vé gia,
vagy Iz land;

f) ,,EK-szer zõ dés”: az Euró pai Kö zös sé get lét re ho zó
szer zõ dés;

g) ,,EGT-meg ál la po dás”: az Euró pai Gaz da sá gi Tér -
ség rõl  szóló, 1992. má jus 2-án alá írt meg álla po dás, annak
jegy zõ köny vei és mel lék le tei, a meg álla po dás szer zõ dõ
 felei az Euró pai Kö zös ség és annak tag ál la mai, valamint
Iz land, Li ech tens te in és Nor vé gia;

h) ,,tár su lá si meg álla po dás”: olyan meg álla po dás,
amely egy rész rõl az Euró pai Kö zös ség vagy az Euró pai
Kö zös ség és tag ál la mai, más rész rõl egy tár sult fél kö zött
tár su lást hoz lét re;

i) ,,EKLT-lé gi fu va ro zó”: olyan lé gi fu va ro zó, amely az
I. mel lék let ben fel so rolt vo nat ko zó jog sza bá lyok elõ -
írásaival össz hang ban e meg álla po dás kö ve tel mé nye i nek
meg fe le lõ en ge déllyel ren del ke zik;

j) ,,ille té kes pol gá ri lé gi köz le ke dé si ha tó ság”: olyan
kor mány szerv vagy jog alany, amely a szer zõ dõ fe lek jog -
ha tó sá ga alá tar to zó te rü le ten tör vény sze rint jo go sult
 termékek, szol gál ta tá sok és en ge dé lyek meg fe le lõ sé gét
 ellenõrizni, eze ket hi te le sí te ni, hasz ná la tu kat és ér té ke sí té -
sü ket kor lá toz ni, valamint jo go sult vég re haj tó in téz ke dé -
sek fo ga na to sí tá sá ra annak ér de ké ben, hogy a jog ha tó sá ga
alatt for gal ma zott ter mé kek és szol gál ta tá sok megfelel -
jenek a kü lön bö zõ jogi kö ve tel mé nyek nek;

k) ,,egyez mény”: a nem zet kö zi pol gá ri re pü lés rõl
 Chicagóban, 1944. de cem ber 7-én alá írt egyez mény,
 annak mó do sí tá sai és mel lék le tei;

l) ,,SESAR”: az Egy sé ges Eu ró pai Ég bolt mû sza ki
meg va ló su lá sa, amely le he tõ vé te szi az új ge ne rá ci ós lé gi -
for gal mi szol gál ta tá si rend sze rek tér ben és idõ ben össze -
han golt ku ta tá sát, fej lesz té sét és al kal ma zá sát;

m) ,,ATM fõ terv (lé gi for gal mi szol gál ta tá si fõ terv)”:
a SESAR ki in du ló pont ja;

n) ,,EK-tag ál lam”: az Eu ró pai Kö zös ség va la mely tag -
ál la ma.

(2) Az „or szág”, „nem ze ti”, „ál lam pol gá rok” vagy
„ terület” sza vak hasz ná la ta nem érin ti az egyes szer zõ dõ
fe lek nem zet kö zi jogi stá tu szát.

3. Cikk

Az e meg ál la po dás II. mellékleté vel össz hang ban ki iga -
zí tott I. melléklet ben, vagy a ve gyes bi zott ság ha tá ro za ta i -
ban em lí tett, vagy ott sze rep lõ jogi ak tu sok vo nat ko zó ren -
del ke zé sei a szer zõ dõ fe lek re néz ve kö te le zõ ere jû ek, és
azok a szer zõ dõ fe lek bel sõ jog rend jé nek ré szét ké pe zik
vagy ré szé vé vál nak a kö vet ke zõk sze rint:

a) a va la mely eu ró pai kö zös sé gi ren de let nek meg fe le lõ 
ak tu so kat a szer zõ dõ fe lek bel sõ jog rend jé nek ré szé vé kell 
ten ni;

b) a va la mely eu ró pai kö zös sé gi irány elv nek meg fe le lõ 
ak tu sok a szer zõ dõ fe lek ha tó sá ga i ra bíz zák az al kal ma zás
for má já nak és mód já nak meg vá lasz tá sát.

4. Cikk

A szer zõ dõ fe lek min den meg fe le lõ – ál ta lá nos vagy
konk rét – in téz ke dést meg tesz nek, amely szük sé ges az
e meg ál la po dás ból fa ka dó kö te le zett sé gek tel je sí té sé hez,
és kö te le sek tar tóz kod ni min den olyan in téz ke dés tõl,
amely ve szé lyez tet he ti e meg ál la po dás cél ja i nak el éré sét.

5. Cikk

E meg ál la po dás ren del ke zé sei nem érin tik az
EGT-meg ál la po dás szer zõ dõ fe le i nek egy más hoz való
 viszonyát.

A megkülönböztetés tilalma

6. Cikk

E meg ál la po dás al kal ma zá si te rü le tén és a megálla -
podás kü lö nös ren del ke zé se i nek sé rel me nél kül az ál lam -
pol gár sá gi ala pon tör té nõ meg kü lön böz te tés ti los.

A letelepedéshez való jog

7. Cikk

E meg ál la po dás al kal ma zá si te rü le tén és fel té te lei sze -
rint, va la mint az I. melléklet ben fel so rolt vo nat ko zó jogi
ak tu sok ren del ke zé se i nek sé rel me nél kül nem sza bad kor -
lá toz ni az EK-tag ál la mok vagy EKLT-part ner or szá gok
 állampolgárainak le te le pe dé si sza bad sá gát az em lí tett
 országok bár me lyi ké nek te rü le te te kin te té ben. A le te le pe -
dés sza bad sá ga ma gá ban fog lal ja az ön ál ló vál lal ko zói
 tevékenység kez dé sé hez és gya kor lá sá hoz való jo got, vál -
lal ko zá sok, és kü lö nös kép pen tár sa sá gok vagy cé gek irá -
nyí tá sá hoz való jo got a le te le pe dés sze rin ti or szág ál lam -
pol gá ra i ra vo nat ko zó tör vényekben meg ha tá ro zott fel té te -
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lek mel lett. Ugyan ez vo nat ko zik kép vi se le tek, fi ók te le pek
vagy le ány vál la la tok va la mely EK-tag ál lam vagy
EKLT-part ner or szág ál lam pol gá ra ál tal tör té nõ létesíté -
sére bár mely ilyen or szág te rü le tén.

8. Cikk

(1) E meg ál la po dás al kal ma zá si te rü le tén és az
I. melléklet ben fel so rolt vo nat ko zó jogi ak tu sok rendel -
kezéseinek sé rel me nél kül egy EK-tag ál lam vagy
EKLT-part ner or szág jo gá val össz hang ban ala pí tott vagy
szer ve zett tár sa ság vagy cég, amely üz le ti te vé keny sé gé -
nek fõ szín hely he lye az EKL te rü le tén ta lál ha tó, ugyan -
olyan bá nás mód ban ré sze sül, mint az EK-tag ál la mok vagy 
az EKLT-part ner or szá gok ter mé sze tes sze mé lyei.

(2) „Tár sa ság vagy cég” alatt a pol gá ri vagy kereske -
delmi jog alap ján lét re jött tár sa ság vagy cég ér ten dõ, be le -
ért ve a szö vet ke ze te ket és a köz jog vagy a ma gán jog ha tá -
lya alá tar to zó más jogi sze mé lye ket, de ki vé ve a non pro fit
szer ve ze te ket.

9. Cikk

(1) A 7. és 8. cikk ren del ke zé sei nem vo nat koz nak olyan 
te vé keny sé gek re, ame lyek bár mely szer zõ dõ fél te rü le tén,
akár ese ti jel leg gel, ha tó sá gi jog kör gya kor lá sá hoz kap -
cso lód nak.

(2) A 7. és a 8. cikk ren del ke zé sei, illetve az ezek alap -
ján ho zott in téz ke dé sek nem érin tik a szer zõ dõ fe lek azon
tör vényi, ren de le ti vagy köz igaz ga tá si ren del ke zé se i nek
az al kal maz ha tó sá gát, ame lyek a be uta zás ra, tartózko -
dásra, mun ka vál la lás ra vo nat koz nak vagy köz ren di, köz -
biz ton sá gi vagy köz egész ség ügyi okok ból kü lön le ges
 bánásmódot ír nak elõ a kül föl di ál lam pol gá rok ra néz ve.

10. Cikk

(1) A ha tá lyos meg ál la po dá sok ban elõ írt ked ve zõbb fel -
té te lek sé rel me nél kül és e meg álla po dás al kal ma zá si te rü -
le tén, a szer zõ dõ fe lek el tör lik azon mennyi sé gi kor lá to zá -
so kat és azo nos ha tá sú in téz ke dé se ket, ame lyek felszere -
lésekre, el lá tá si kész le tek re, al kat ré szek re és egyéb, az
EKLT-lé gi fu va ro zó szá má ra a lé gi köz le ke dé si szol gál ta -
tás nak e meg álla po dás fel té te lei sze rin ti fenn tar tá sá hoz
szük sé ges esz kö zök re vo nat koz nak.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett kö te le zett ség nem zár ja
ki, hogy a szer zõ dõ fe lek akár köz ren di vagy közbizton -
sági ok ból, akár az em be rek, az ál la tok és a nö vé nyek élet e
és egész sé ge, illetve szel lem i, ipar i vagy ke res ke del mi
 tulajdon vé del me ér de ké ben ezek szál lí tá sát meg tilt sák
vagy kor lá toz zák. Az em lí tett ti lal mak és kor lá to zá sok

azon ban nem szol gál hat nak az ön ké nyes meg kü lön böz te -
tés esz kö zé ül vagy a szer zõ dõ fe lek kö zöt ti rej tett keres -
kedelmi kor lá to zás ként.

Repülésbiztonság

11. Cikk

(1) A szer zõ dõ fe lek meg fe le lõ in téz ke dé sek kel biz to -
sít ják, hogy az egyik szer zõ dõ fél te rü le tén be jegy zett
 repülõgép a má sik szer zõ dõ fél re pü lõt erén való le szál lás -
kor ele get te gyen az Egyez mény ben fog lalt nem zet kö zi
biz ton sá gi kö ve tel mé nyek nek, és az ilyen re pü lõ gé pet a
má sik szer zõ dõ fél meg ha tal ma zott kép vi se lõi föld i el len -
õr zés nek ves sék alá, amely fe dél ze ti vizs gá lat ból és a
 repülõgép kö rül já rá sá ból áll, és cél ja el len õriz ni a re pü lõ -
gép és annak sze mély ze te ira ta i nak ér vé nyes sé gét,
valamint a re pü lõ gép és annak fel sze re lé sei ál ta lá nos ál la -
po tát.

(2) Bár mely szer zõ dõ fél bár mi kor kér het kon zul tá ci ót
egy má sik szer zõ dõ fél biz ton sá gi kö ve tel mé nye i vel kap -
cso lat ban, el te kint ve az e meg álla po dás I. mel lék le té ben
hi vat ko zott jogi ak tu sok ál tal sza bá lyo zott te rü le tek tõl.

(3) E meg álla po dás egyet len pont ja sem ér tel mez he tõ
úgy, hogy az ille té kes ren del ke zõ pol gá ri lé gi köz le ke dé si
ha tó sá got aka dá lyoz za a meg fe le lõ és azon na li in téz ke dé -
sek el ren de lé sé ben, amennyi ben egy ter mék vagy szol gál -
ta tás:

(i) nem fe le l meg az Egyez mény ér tel mé ben meg ál la pí -
tott mi ni mum kö ve tel mé nyek nek, vagy

(ii) sú lyos ag gá lyo kat kelt – az (1) be kez dés ben em lí -
tett ellen õr zés so rán – az zal kap cso la to san, hogy a re pü lõ -
gép vagy a re pü lõ gép üze mel te té se nem fe le l meg az
Egyez mény ér tel mé ben meg ál la pí tott mi ni mum kö ve tel -
mé nyek nek, vagy

(iii) sú lyos ag gá lyo kat kelt az zal kap cso la to san, hogy
az Egyez mény ér tel mé ben meg ál la pí tott mi ni mum kö ve -
tel mé nyek be tar tá sa és vég re haj tá sa nem meg fe le lõ.

(4) Amennyi ben az ille té kes pol gá ri lé gi köz le ke dé si
 hatóság a (3) be kez dés ér tel mé ben in téz ke dést hoz, ar ról
kö te les ha la dék ta la nul tá jé koz tat ni a töb bi szer zõ dõ fél
ille té kes pol gá ri lé gi köz le ke dé si ha tó sá gát, in do kol va a
fel lé pést.

(5) Amennyi ben a (3) be kez dés sze rint ho zott in téz ke -
dé sek nem szûn nek meg, noha azok in do ka már nem áll
fenn, bár me lyik szer zõ dõ fél a ve gyes bi zott ság elé utal -
hatja az ügyet.

(6) Az ille té kes pol gá ri lé gi köz le ke dé si ha tó ság stá tu -
szá nak vál to zá sát elõ idé zõ bár mely nem ze ti jogi mó do sí -
tás ról a mó do sí tó szer zõ dõ fél kö te les ér te sí te ni a töb bi
szer zõ dõ fe let.
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Légiközlekedés-védelem

12. Cikk

(1) A pol gá ri lé gi köz le ke dés nek a jog el le nes beavat -
kozásoktól való vé del me ér de ké ben a szer zõ dõ fe lek kö te -
le sek biz to sí ta ni, hogy a te rü le tü kön ta lál ha tó bár mely
 repülõtéren al kal maz zák az I. mellékleté ben hi vat ko zott
kö zös alap kö ve tel mé nye ket és lé gi köz le ke dés-vé del mi
meg fe le lõ ség-el len õr zé si me cha niz mu so kat, az em lí tett
mel lék let ren del ke zé se i vel össz hang ban.

(2) A szer zõ dõ fe lek ké rés re min den szük sé ges se gít sé -
get meg ad nak egy más nak a pol gá ri já ra tok jog el le nes
 hatalombakerítése vagy egyéb, a pol gá ri légi já ra tok, az
uta sok és a sze mély zet, a re pü lõt erek és a lé gi na vi gá ci ós
be ren de zé sek biz ton sá gát ve szé lyez te tõ jog el le nes cse lek -
mé nyek el há rí tá sa ér de ké ben, il let ve a pol gá ri lé gi köz le -
ke dést fe nye ge tõ bár mely ve szély el há rí tá sa ér de ké ben.

(3) A pol gá ri re pü lõ gép jog el le nes ha ta lom ba ke rí té se
vagy a re pü lõ gép, az uta sok és a sze mély zet, a re pü lõ tér
vagy a lé gi na vi gá ci ós be ren de zé sek biz ton sá ga el le ni jog -
el le nes be avat ko zás, il let ve ilyen fe nye ge tés ese tén a szer -
zõ dõ fe lek se gí tik egy más kom mu ni ká ci ó ját és egyéb
meg fe le lõ in téz ke dé sek kel is hoz zá já rul nak az eset mi ha -
ma rab bi biz ton sá gos meg ol dá sá hoz vagy a ve szély el há rí -
tá sá hoz.

(4) Az Eu ró pai Kö zös ség vo nat ko zó, az I. melléklet ben
fel so rolt, jog sza bá lya i val össz hang ban az Eu ró pai Bi zott -
ság vé gez het vizs gá la to kat a tár sult fe lek nél, és a tár sult
 felek fel kér he tõk más szer zõ dõ fe lek nél fo lyó eu ró pai
 bizottsági vizs gá lat ban való rész vé tel re.

Légiforgalmi szolgáltatás

13. Cikk

(1) A szer zõ dõ fe lek együtt mû köd nek a lé gi for gal mi
szol gál ta tás te rén an nak ér de ké ben, hogy az Egy sé ges
 Európai Ég bol tot ki le hes sen ter jesz te ni az EKLT terüle -
tére a je len le gi biz ton sá gi kö ve tel mé nyek és az eu ró pai
 légiközlekedés ál ta lá nos fel té te le i nek ja ví tá sa cél já val, a
ka pa ci tá sok op ti ma li zá lá sa és a ké sé sek csök ken té se mel -
lett.

(2) An nak ér de ké ben, hogy meg könnyít sék te rü le tü kön
az Egy sé ges Eu ró pai Ég bolt ra vo nat ko zó jog sza bá lyok
 alkalmazását:

– a tár sult fe lek sa ját ha tás kö rü kön be lül a le he tõ leg -
hamarabb meg te szik az ah hoz szük sé ges in téz ke dé se ket,
hogy a lé gi for gal mi szol gál ta tás sal kap cso la tos in téz mé -
nyi rend sze rü ket az Egy sé ges Eu ró pai Ég bolt hoz iga zít -
sák, kü lö nös kép pen az ál tal, hogy fel ügye le ti szer ve ket
 jelölnek ki vagy hoz nak lét re, ame lyek leg alább funk ci o -
ná li san füg get le nek a lé gi na vi gá ci ós szol gál ta tást bizto -
sító szer vek tõl;

– az Eu ró pai Kö zös ség meg oszt a tár sult fe lek kel a
 léginavigációs szol gál ta tá sok, a lég tér és az in te ro pe ra bi li -
tás  terén fel me rü lõ bár mely olyan kez de mé nye zést, ami az
Egy sé ges Eu ró pai Ég bolt ból in dul ki, kü lö nös kép pen
 pedig a kez de tek tõl fog va igény be ve szi a szer zõ dõ fe lek
se gít sé gét funk ci o ná lis lég tér blok kok ki ala kí tá sá hoz.

(3) Az Eu ró pai Kö zös ség gon dos ko dik ar ról, hogy a tár -
sult fe lek részt ve gye nek a lé gi for gal mi szol gál ta tá si
(ATM) fõ terv ki ala kí tá sá ban a Bi zott ság SE SAR-prog -
ram ja ke re té ben.

Verseny

14. Cikk

(1) E meg ál la po dás al kal ma zá si te rü le tén a
III. melléklet ren del ke zé sei irány adó ak. Amennyi ben más
meg ál la po dás, pél dá ul tár su lá si meg ál la po dás is tar tal maz
a ver seny re és az ál la mi tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó sza bá -
lyo kat két vagy több szer zõ dõ fél kö zött, azo kat a sza bá -
lyo kat kell al kal maz ni az érin tett fe lek kö zött.

(2) A 15., a 16. és a 17. cikk nem al kal ma zan dó a
III. melléklet elõ írásai vo nat ko zá sá ban.

Végrehajtás

15. Cikk

(1) E cikk (2) és (3) be kez dé se i nek sé rel me nél kül va la -
mennyi szer zõ dõ fél biz to sít ja, hogy az e meg ál la po dás -
ból, kü lö nö sen az I. melléklet ben em lí tett jogi ak tu sok ból
fa ka dó jo gok nem ze ti bí ró sá gok elõtt ér vé nye sít he tõk.

(2) Olyan ese tek ben, ami kor lé te zõ vagy lé te sí ten dõ
 légiközlekedési szol gál ta tás en ge dé lye zé se tör té nik e
meg ál la po dás ér tel mé ben, az Eu ró pai Kö zös ség in téz mé -
nyei él het nek az I. melléklet ben em lí tett vagy fel so rolt jogi 
ak tu sok ren del ke zé sei ál tal rá juk ru há zott ha ta lom mal.

(3) Az Eu ró pai Kö zös ség in téz mé nyei ál tal e meg ál la -
po dás ér tel mé ben, és kü lö nö sen az I. melléklet ben em lí tett
jogi ak tu sok ér tel mé ben ho zott dön té sek jog sze rû sé ge
 kizárólag az Eu ró pai Kö zös sé gé nek Bí ró sá ga (a továb -
biak ban: Bí ró ság) ha tás kö ré be tar to zik.

Értelmezés

16. Cikk

(1) Mind ad dig, amíg e meg ál la po dás ren del ke zé sei és
az I. melléklet ben em lí tett jogi ak tu sok ren del ke zé sei a
 lényeget il le tõ en meg egyez nek az EK-szer zõ dés vonat -
kozó sza bá lya i val vagy az EK-szer zõ dés al kal ma zá sá ban
el fo ga dott jogi ak tu sok kal, eze ket a ren del ke zé se ket vég -
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re haj tá suk és al kal ma zá suk so rán a Bí ró ság és az Eu ró pai
Bi zott ság ál tal e meg ál la po dás alá írá sa elõtt ho zott vo nat -
ko zó íté le tek kel és ha tá ro za tok kal össz hang ban kell ér tel -
mez ni. Az e meg ál la po dás alá írá sát köve tõen ho zott íté le -
tek rõl és ha tá ro za tok ról a szer zõ dõ fe lek ér te sí tést kap nak.
A meg ál la po dás meg fe le lõ mû kö dé se ér de ké ben a szer zõ -
dõ fe lek ké ré sé re a ve gyes bi zott ság meg ha tá roz za az ilyen
íté le tek és ha tá ro za tok kö vet kez mé nye it. A meg lé võ ér tel -
me zé se ket a meg ál la po dás alá írá sa elõtt el jut tat ják az
EKLT-part ner ors zá gok hoz. A ve gyes bi zott ság ezen el já -
rás ke re té ben ho zott ha tá ro za tai össz hang ban lesz nek a
 Bíróság eset jo gá val.

(2) Amennyi ben e meg ál la po dás, az I. melléklet ben fel -
so rolt jogi ak tu sok ren del ke zé sei vagy az azok ér tel mé ben
el fo ga dott jogi ak tu sok ren del ke zé sei – ame lyek lé nye gi -
leg meg egyez nek az EK-szer zõ dés vo nat ko zó sza bá lya i -
val, il let ve az EK-szer zõ dés al kal ma zá sá ban el fo ga dott
jogi ak tu sokk kal – te kin te té ben ér tel me zé si kér dés me rül
fel egy EKLT-part ner or szág bí ró sá ga elõtt fo lya mat ban
lévõ ügy ben, ez a bí ró ság, amennyi ben úgy íté li meg, hogy 
íté le te meg ho za ta lá hoz a kér dés re vo nat ko zó an dön tés re
van szük sé ge, a IV. mel lék let tel össz hang ban a Bí ró ság -
hoz for dul. Az EKLT-part ner or szá gok a IV. mel lék let tel
össz hang ban dönt het nek úgy, hogy elõ ír ják bí ró sá ga ik
szá má ra e ren del ke zés al kal ma zá sá nak mér té két és mód -
ját. Az ilyen dön tés rõl ér te sí te ni kell a le té te mé nyest és a
Bí ró sá got. A le té te mé nyes tá jé koz tat ja a töb bi szer zõ dõ
fe let.

(3) A fen ti be kez dés elõ írásaival össz hang ban ha egy
szer zõ dõ fél olyan bí ró sá ga, amely nek ha tá ro za tai el len a
nem ze ti jog ér tel mé ben nincs jog or vos la ti le he tõ ség nem
tud hi vat koz ni a Bí ró ság ra, ak kor a bí ró ság íté le tét a szer -
zõ dõ fél nek el kell jut tat nia a ve gyes bi zott ság hoz, amely
meg te szi a meg ál la po dás egy sé ges ér tel me zé sé nek meg õr -
zé sé hez szük sé ges lé pé se ket. Ha a Bí ró ság eset jo ga és egy
szer zõ dõ fél bí ró sá gá nak íté le te kö zöt ti el té rést a ve gyes -
bi zott ság elé tár tak, és ve gyes bi zott ság et tõl szá mít va két
hó na pon be lül nem tud ta me góv ni a meg ál la po dás ér tel -
me zé sé nek egy sé ges sé gét, al kal maz ha tók a 20. cikk ren -
del ke zé sei.

Új jogszabályok

17. Cikk

(1) A meg álla po dás nem érin ti a szer zõ dõ fe lek azon jo -
gát, hogy a meg kü lön böz te tés men tes ség el vé vel és e cikk,
valamint a 18. cikk (4) be kez dé se ren del ke zé se i vel össz -
hang ban egy ol da lú an új jog sza bá lyo kat fo gad ja nak el
vagy mó do sít sák akár a légi köz le ke dés re, akár az I. mel -
lék let ben em lí tett, a légi köz le ke dés hez kap cso ló dó te rü -
let re vo nat ko zó jog sza bá lya i kat. A tár sult fe lek ki zá ró lag
ezzel a meg ál la po dás sal össz hang ban lévõ jog sza bá lyo kat
fo gad hat nak el.

(2) Amint egy szer zõ dõ fél új jog sza bályt fo gad el vagy
mó do sít ja meg lé võ jog sza bá lya it, er rõl leg ké sõbb egy hó -
na pon be lül tá jé koz tat ja a ve gyes bi zott sá gon ke resz tül a
töb bi szer zõ dõ fe let. A ve gyes bi zott ság bár mely szer zõ dõ
fél ké ré sé re két hó na pon be lül meg vi tat ja az ilyen új jog -
sza bá lyok vagy mó do sí tá sok e meg álla po dás meg fe le lõ
mû kö dé sé re gya ko rolt kö vet kez mé nye it.

(3) A ve gyes bi zott ság:
a) vagy ha tá roz az I. melléklet olyan fe lül vizs gá la tá ról,

amely ré sze ként in teg rál ja az új jog sza bályt vagy mó do sí -
tást, szük ség sze rint köl csö nös sé gi ala pon; vagy

b) úgy ha tá roz, hogy az új jog sza bály vagy mó do sí tás
e meg ál la po dás sal össz hang ban lé võ nek te kint he tõ; vagy

c) bár mely más in téz ke dést hoz hat e meg ál la po dás
meg fe le lõ mû kö dé sé nek biz to sí tá sa ér de ké ben.

(4) A meg ál la po dás alá írá sa és ha tály ba lé pé se kö zött
 elfogadott olyan jog sza bá lyo kat il le tõ en, ame lyek rõl a
szer zõ dõ fe le ket tá jé koz tat ták, a tá jé koz ta tás kéz hez vé te le
nap ját kell a be ter jesz tés idõ pont já nak te kin te ni. A ve -
gyes bi zott ság leg ko ráb ban az e meg ál la po dás hatályba -
lépése utá ni 60. nap el tel té vel hoz hat ha tá ro za tot.

Vegyesbizottság

18. Cikk

(1) Ve gyes bi zott ság jön lét re, mely nek fel ada ta a
15. cikk (2) és (3) be kez dé se, va la mint a 21. és a 22. cikk
sé rel me nél kül e meg ál la po dás gon do zá sa és meg fe le lõ
vég re haj tá sá nak biz to sí tá sa. Eb bõl a cél ból a vegyes -
bizottság aján lá so kat tesz és az e meg ál la po dás ban meg ha -
tá ro zott ese tek ben ha tá ro za to kat hoz. A ve gyes bi zott ság
ha tá ro za ta it a szer zõ dõ fe lek sa ját sza bá lya ik kal össz hang -
ban hajt ják vég re.

(2) A ve gyes bi zott ság a szer zõ dõ fe lek kép vi se lõ i -
bõl áll.

(3) A ve gyes bi zott ság egy han gú lag hoz za meg dönté -
seit. Egyes kü lön le ges ese tek re azon ban a ve gyes bi zott ság 
több sé gi sza va zá si el já rást is meg ál la pít hat.

(4) E meg ál la po dás meg fe le lõ vég re haj tá sa ér de ké ben
a szer zõ dõ fe lek meg oszt ják egy más sal egye bek kö zött az
e me gál la po dás szem pont já ból re le váns új jog sza bá lyok ra
vagy dön té sek re vo nat ko zó in for má ci ó i kat, és bár mely fél
ké ré sé re kon zul tá ci ót foly tat nak a ve gyes bi zott ság ban,
akár tár sa dal mi kér dé sek rõl is.

(5) A ve gyes bi zott ság el fo gad ja el já rá si sza bály za tát.

(6) A ve gyes bi zott ság el nö ki tiszt jét egy EKLT-part ner -
or szág, il let ve az Eu ró pai Kö zös ség és tag ál la mai fel vált va 
töl ti be, a ve gyes bi zott ság el já rá si sza bály za tá ban meg ha -
tá ro zan dó rend sze rint.

(7) A ve gyes bi zott sá got el nö ke leg alább éven te egy szer
össze hív ja a meg ál la po dás ál ta lá nos mû kö dé sé nek át te -
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kin té se vé gett, és ha azt kü lön le ges kö rül mé nyek in do kol -
ják, egy szer zõ dõ fél ké ré sé re is. A ve gyes bi zott ság fo lya -
ma to san fi gye lem mel kí sé ri a Bí ró ság eset jo gá nak ala ku -
lá sát. En nek ér de ké ben az Eu ró pai Kö zös ség el jut tat ja az
EKLT-part ner ors zá gok hoz a Bí ró ság azon íté le te it, ame -
lyek re le ván sak e meg ál la po dás mû kö dé se szem pont já ból. 
A ve gyes bi zott ság há rom hó na pon be lül fel lép a meg ál la -
po dás egy sé ges ér tel me zé sé nek fenn tar tá sa ér de ké ben.

(8) A ve gyes bi zott ság dönt het úgy, hogy mun ka cso por -
to kat ál lít fel, ame lyek se gít sé get nyúj ta nak kö te les sé gei
tel je sí té sé hez.

19. cikk

(1) A ve gyes bi zott ság a szer zõ dõ fe lek re néz ve kö te le zõ 
ere jû ek. Ha a ve gyes bi zott ság egy ha tá ro za ta fel lé pést
 kíván meg a szer zõ dõ fe lek tõl, az érin tett fe lek meg tesz -
nek min den szük sé ges lé pést, és er rõl tá jé koz tat ják a ve -
gyes bi zott sá got.

(2) A ve gyes bi zott ság ha tá ro za ta it az Eu ró pai Unió és
az EKLT-part ner or szá gok hi va ta los lap ja i ban közzé -
teszik. A ha tá ro za tok tar tal maz zák a szer zõ dõ fe lek ál tal
tör té nõ vég re haj tás idõ pont ját és tar tal maz nak bár mely
más, a gaz da sá gi sze rep lõk szá má ra lé nye ges nek tekint -
hetõ in for má ci ót.

Vitarendezés

20. cikk

(1) A Kö zös ség, az EK-tag ál la mok kal kö zö sen, vagy
bár mely EKLT-part ner or szág az e meg ál la po dás al kal ma -
zá sát vagy ér tel me zé sét il le tõ vi tás ügye ket a ve gyes bi -
zott ság elé ter jeszt he ti, ki vé ve ha e meg ál la po dás az eset re
konk rét el já rást ír elõ.

(2) Amennyi ben egy vi tás ügyet az (1) be kez dés ér tel -
mé ben a ve gyes bi zott ság elé ter jesz tet tek, a vi tás fe lek
 között azon nal kon zul tá ci ót kell tar ta ni. Azok ban az ese -
tek ben, ami kor az Eu ró pai Kö zös ség nem vi tás fél, az
egyik vi tás fél meg hív hat ja az Eu ró pai Kö zös ség kép vi se -
lõ jét a kon zul tá ci ók ra. A vi tás fe lek ja va sol hat nak meg ol -
dást, ame lyet azon nal be kell nyúj ta ni a ve gyes bi zott ság -
hoz. A ve gyes bi zott ság ezen el já rás ke re té ben ho zott ha tá -
ro za tai nin cse nek ki ha tás sal a Bí ró ság eset jo gá ra.

(3) Amennyi ben egy vita elõ ter jesz tését köve tõen a
 vegyesbizottság négy hó na pon be lül nem tu dott a vi tát
 lezáró ha tá ro za tot hoz ni, a vi tás fe lek a Bí ró ság elé vi he tik
az ügyet, amely eset ben a Bí ró ság ha tá ro za ta vég le ges és
kö te le zõ ere jû. A IV. mel lék let is mer te ti a Bí ró ság hoz való 
be ter jesz tés mód ja it.

(4) Amennyi ben a ve gyes bi zott ság az elé ter jesz tett
ügy ben négy hó na pon be lül nem hoz ha tá ro za tot, a szer zõ -

dõ fe lek e meg ál la po dás 21. és 22. cikké vel össz hang ban
leg fel jebb hat hó na pon ke resz tül meg fe le lõ véd in téz ke dé -
se ket al kal maz hat nak. A hat hó na pos idõ szak el tel té vel
bár me lyik szer zõ dõ fél azon na li ha tállyal fel mond hat ja a
meg ál la po dást. A szer zõ dõ fe lek nem te het nek véd in téz -
ke dé se ket olyan ese tek ben, ame lye ket e meg ál la po dás sal
össz hang ban a Bí ró ság elé ter jesz tet tek, ki vé ve a 11. cikk
(3) be kez dé sé ben em lí tett ese te ket és az I. melléklet ben
fel so rolt jog sza bá lyok ban elõ írt me cha niz mu sok kal össz -
hang ban való fel lé pést.

Védintézkedések

21. cikk

A 11. cikk (3) be kez dé se és a meg ál la po dás jegy zõ -
köny ve i ben sze rep lõ biz ton sá gi és vé del mi ér té ke lé sek
 sérelme nél kül a véd in téz ke dé sek ha tá lyát és idõ tar ta mát
szi go rú an a hely zet ke ze lé sé hez szük sé ges mér ték re kell
kor lá toz ni. Azon in téz ke dé se ket kell elõny ben ré sze sí te ni,
ame lyek e meg ál la po dás mû kö dé sét a leg ke vés bé za var -
ják.

22. cikk

(1) Az a szer zõ dõ fél, ame lyik véd in téz ke dé sek al kal -
ma zá sát mér le ge li, a ve gyes bi zott sá gon ke resz tül ér te sí ti
er rõl a töb bi szer zõ dõ fe let, min den vo nat ko zó tájékoz -
tatást meg ad va.

(2) A szer zõ dõ fe lek ek kor a ve gyes bi zott ság ke re té ben
azon na li kon zul tá ci ó kat kez de nek an nak ér de ké ben, hogy
min den fél szá má ra el fo gad ha tó meg ol dást ta lál ja nak.

(3) A 11. cikk (3) be kez dé sé nek sé rel me nél kül az érin -
tett szer zõ dõ fél csak az (1) be kez dés ben em lí tett ér te sí tés
idõ pont já tól szá mí tott egy hó nap el tel té vel te het véd in téz -
ke dést, ki vé ve, ha a (2) be kez dés ben em lí tett kon zul tá ci ós
el já rás en nél ha ma rabb le zá rul.

(4) Az érin tett szer zõ dõ fél az el ren delt véd in téz ke dé -
sek rõl ké se de lem nél kül ér te sí ti a ve gyes bi zott sá got, min -
den vo nat ko zó tá jé koz ta tást meg ad va.

Információk nyilvánosságra hozatala

23. cikk

A szer zõ dõ fe lek kép vi se lõi, kül döt tei és szak ér tõi,
 valamint az ezen meg álla po dás ér tel mé ben el já ró tiszt -
viselõk és egyéb al kal ma zot tak fel ada ta ik meg szû né sét
köve tõen sem fed het nek fel a szol gá la ti ti tok tar tá si kö te le -
zett ség alá esõ in for má ci ó kat, kü lö nös te kin tet tel a vál lal -
ko zá sok ra, ezek üz le ti kap cso la ta i ra vagy költ ség össze te -
võ i re vo nat ko zó in for má ci ók ra.
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Harmadik országok és nemzetközi szervezetek

24. cikk

(1) A szer zõ dõ fe lek bár mely szer zõ dõ fél ké ré sé re a
25. és 26. cikk ben elõ írt el já rá sok sze rint a ve gyes bi zott -
ság ke re tén be lül kon zul tál nak egy más sal:

a) olyan lé gi köz le ke dé si kér dé sek rõl, ame lyek kel nem -
zet kö zi szer ve ze tek fog lal koz nak; és

b) a szer zõ dõ fe lek és har ma dik or szá gok kö zöt ti kap -
cso la tok ban a lé gi köz le ke dés te rü le tén be kö vet ke zõ le het -
sé ges fej le mé nyek kü lön bö zõ ve tü le te i rõl, és az e te rü le ten 
el fo ga dott két ol da lú vagy több ol da lú meg ál la po dá sok
 mûködésének je len tõs ele me i rõl.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett kon zul tá ci ó kat a ké rés -
tõl szá mí tott egy hó na pon be lül kell meg tar ta ni, sür gõs
ese tek ben pe dig a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül.

25. cikk

(1) A 24. cikk (1) be kez dé sé nek a) pont já ban elõ írt kon -
zul tá ció fõ cél ki tû zé sei a kö vet ke zõk:

a) an nak együt tes meg ha tá ro zá sa, hogy a kér dé sek
 közös prob lé má kat vet nek-e fel; és

b) az ilyen prob lé mák jel le gé tõl füg gõ en:
– an nak együt tes mér le ge lé se, hogy az érin tett nemzet -

közi szer ve ze tek ben a szer zõ dõ fe lek fel lé pé se össze han -
golt le gyen-e, vagy

– bár mely egyéb, meg fe le lõ meg kö ze lí tés kö zös meg -
vi ta tá sa.

(2) Az (1) be kez dés ben le írt cél ki tû zé sek re vonatko -
zóan lé nye ges in for má ci ó kat a szer zõ dõ fe lek a le he tõ leg -
rö vi debb idõn be lül ki cse ré lik egy más sal.

26. cikk

A 24. cikk (1) be kez dé sé nek b) pont já ban elõ írt kon zul -
tá ció fõ cél ki tû zé sei a lé nye ges kér dé sek vizs gá la ta és bár -
mely meg fe le lõ meg kö ze lí tés meg vi ta tá sa.

Átmeneti szabályok

27. cikk

(1) Az egy rész rõl az Eu ró pai Kö zös ség és az EK-tag ál -
la mok, más rész rõl az érin tett tár sult fe lek kö zött al kal ma -
zan dó át me ne ti sza bá lyo kat és a meg fe le lõ idõ sza ko kat az
I–VIII. jegy zõ köny vek ha tá roz zák meg. Nor vé gia vagy
 Izland és a tár sult fe lek kap cso la tá ra ugyan azok a fel té te -
lek vo nat koz nak, mint egy rész rõl az Eu ró pai Kö zös ség és
az EK-tag ál la mok, más rész rõl az érin tett tár sult fél vi szo -
nyá ra.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett át me ne ti idõ sza kok
 folyamán két tár sult fél kö zött a lé gi köz le ke dé si rend sze -
rek lé nye ges ele me it az érin tett tár sult fe lek re vo nat ko zó
két jegy zõ könyv kö zül a szi go rúbb alap ján kell megha -
tározni.

(3) Az egyes tár sult fe lek fo ko za tos át ál lá sa az EKLT
tel jes körû al kal ma zá sá ra ér té ke lé sek függ vé nye. Az ér té -
ke lé se ket az Eu ró pai Kö zös ség az érin tett tár sult fél lel
együtt mû kö dés ben vég zi. Ami kor egy tár sult fél meg gyõ -
zõ dött ar ról, hogy egy át me ne ti idõ szak le zá rá sá nak a
 vonatkozó jegy zõ könyv ben rög zí tett fel té te lei tel je sül nek, 
tá jé koz tat ja az Eu ró pai Kö zös sé get egy ér té ke lés szük -
ségességérõl.

(4) Ha az Eu ró pai Kö zös ség meg ál la pít ja, hogy a kö ve -
tel mé nyek tel je sül tek, er rõl tá jé koz tat ja a ve gyes bi zott sá -
got, majd úgy ha tá roz, hogy a szó ban for gó tár sult fél át -
lép het a kö vet ke zõ át me ne ti idõ szak ba vagy adott eset ben
tel jes jogú részt ve võ jé vé vá lik az eu ró pai kö zös lég tér nek.

(5) Ha az Eu ró pai Kö zös ség meg ál la pít ja, hogy a kö ve -
tel mé nyek nem tel je sül tek, er rõl is tá jé koz tat ja a ve gyes bi -
zott sá got. Eb ben az eset ben az Eu ró pai Kö zös ség ja vas la -
to kat tesz az érin tett tár sult fél nek konk rét fej lesz té sek re,
és meg ha tá roz za az ezek vég re haj tá sá ra szol gá ló idõ sza -
kot, ame lyen be lül e fej lesz té se ket éssze rû en vég re le het
haj ta ni. A vég re haj tá si idõ szak vége elõtt sor ke rül egy
má so dik, il let ve szük ség ese tén to váb bi ér té ke lé sek re is
an nak meg ál la pí tá sa cél já ból, hogy a ja va solt fej lesz té sek
va ló ban ha té ko nyan és ki elé gí tõ mó don meg va ló sul tak-e.

Kapcsolat a kétoldalú légiközlekedési
megállapodásokkal és szerzõdésekkel

28. cikk

(1) E meg ál la po dás elõ írásait elõny ben kell ré sze sí te ni
az egy rész rõl a tár sult fe lek, más rész rõl az Eu ró pai Kö zös -
ség, va la mely EK-tag ál lam, Nor vé gia vagy Iz land kö zött,
va la mint ma guk a tár sult fe lek kö zött ér vény ben lévõ két -
ol da lú lé gi köz le ke dé si meg ál la po dá sok és/vagy szer zõ dé -
sek vo nat ko zó ren del ke zé se i vel szem ben.

(2) Az (1) be kez dés ren del ke zé sei el le né re a 27. cikk ben 
hi vat ko zott át me ne ti idõ sza kok alatt az egy rész rõl a tár sult 
fe lek, más rész rõl az Euró pai Kö zös ség, va la mely EK-tag -
ál lam, Nor vé gia vagy Iz land kö zött, valamint ma guk a tár -
sult fe lek kö zött ér vény ben lévõ két ol da lú lé gi köz le ke dé si
meg ál la po dá sok ban vagy két ol da lú szer zõ dé sek ben a
 tulajdonjogra, a for gal mi jog ra, ka pa ci tás ra, gya ko ri ság ra,
re pü lõ gép-tí pus ra vagy cse ré re, a kö zös üze mel te tés re és a
díj sza bás ra vo nat ko zó ren del ke zé sek al kal ma zan dók a
 felek kö zött, amennyi ben az ilyen két ol da lú meg álla po dás
és/vagy szer zõ dés ru gal ma sabb, azaz na gyobb sza bad sá -
got en ged az érin tett lé gi fu va ro zók nak, mint az adott tár -
sult fél re vo nat ko zó jegy zõ könyv.
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(3) A va la mely tár sult fél és egy má sik szer zõ dõ fél
 között ab ban a te kin tet ben fel me rült vi tát, hogy a tár sult
fél re vo nat ko zó jegy zõ könyv vagy a két ol da lú meg ál la po -
dá sok és/vagy szer zõ dé sek ru gal ma sab bak-e az EKLT tel -
jes körû al kal ma zá sát szem elõtt tart va, az e meg álla po dás
20. cik ké ben elõ írt vi ta ren de zé si me cha niz mus ke re té ben
kell ren dez ni. Az egy más nak el lent mon dó jegy zõ köny vek
kö zöt ti vi szonyt is ha son ló mó don kell ren dez ni.

A megállapodás hatálybalépése, felülvizsgálata,
megszûnése és egyéb rendelkezések

29. cikk

Hatálybalépés

(1) E meg ál la po dást az alá író fe lek sa ját el já rá sa ik kal
össz hang ban meg erõ sí tik vagy jó vá hagy ják. A megerõ sítõ 
vagy jó vá ha gyó ok ira to kat az Eu ró pai Unió Taná csának
Fõ tit kár sá gá nál (le té te mé nyes) he lye zik le tét be, amely
 tájékoztatja er rõl a töb bi alá író fe let és a Nemzet közi
 Polgári Re pü lé si Szer ve ze tet.

(2) Ez a meg ál la po dás az Eu ró pai Kö zös ség és az
EK-tag ál la mok, va la mint leg alább egy tár sult fél meg erõ -
sí tõ vagy jó vá ha gyó ok ira ta le tét be he lye zé sé nek idõ pont -
já tól szá mí tott má so dik hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba.
Azon alá író fe lek szá má ra, akik ezen idõ pont után erõ sí tik
meg vagy hagy ják jóvá, e meg ál la po dás a meg erõ sí tõ vagy 
jó vá ha gyó ok irat le tét be he lye zé se nap já tól szá mí tott
 második hó nap elsõ nap ján lép élet be.

(3) Az (1) és a (2) be kez dés tõl el tér ve az Eu ró pai
 Közösség és tag ál la mai, va la mint leg alább egy tár sult fél
dönt het úgy, hogy ide ig le ne sen egy más kö zött al kal maz -
zák a meg ál la po dás ren del ke zé se it az alá írás idõ pont já tól
fog va, a ha zai jog al kal ma zás sal össz hang ban, és er rõl ér te -
sí tik a le té te mé nyest, aki ér te sí ti a töb bi szer zõ dõ fe let.

30. cikk

Felülvizsgálat

A meg ál la po dást bár me lyik szer zõ dõ fél ké ré sé re, de
leg ké sõbb ha tály ba lé pé se után öt év vel fe lül vizs gál ják.

31. cikk

A megállapodás megszûnése

(1) Bár me lyik szer zõ dõ fél fel mond hat ja a meg ál la po -
dást a le té te mé nyes ér te sí té se út ján, a le té te mé nyes a fel -
mon dás ról tá jé koz tat ja a töb bi szer zõ dõ fe let, va la mint a
Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve ze tet. Amennyi ben a

meg ál la po dást az Eu ró pai Kö zös ség és az EK-tag ál la mok
mond ják fel, úgy az az er rõl  szóló ér te sí tés idõ pont já tól
szá mí tott egy év múl va ha tá lyát vesz ti. Amennyi ben a
meg ál la po dást egy szer zõ dõ fél mond ja fel, a meg ál la po -
dás ha tá lya csak e szer zõ dõ fél szá má ra szû nik meg az
 értesítés idõ pont já tól szá mí tott egy év múl va. A meg ál la -
po dás meg szû né se kor mû köd te tett lé gi köz le ke dé si szol -
gál ta tá sok azon ban a Nem zet kö zi Lé gi fu va ro zá si Szö vet -
ség (IATA) fo lyó me net ren di idõ sza ká nak vé gé ig fenn -
tart ha tók.

(2) Az Euró pai Unió tag já vá vált tár sult fél a csat la ko zás 
idõ pont já tól kezd ve e meg álla po dás te kin te té ben au to ma -
ti ku san meg szû nik tár sult fél len ni, és ehe lyett EK-tag ál -
lam má vá lik.

(3) A meg álla po dás ha tá lyát vesz ti vagy fel füg gesz tés re 
ke rül azon tár sult fe lek vo nat ko zá sá ban, ame lyek kel a tár -
su lá si meg álla po dás ha tá lyát vesz ti vagy fel füg gesz tés re
ke rül.

32. cikk

Az EKLT bõvítése

Azt az ál la mot vagy jog alanyt, amely haj lan dó az Euró -
pai Kö zös ség lé gi köz le ke dé si és vo nat ko zó jo gá val össz -
hang ba hoz ni sa ját lé gi köz le ke dé si és kap cso ló dó te rü le -
tek re vo nat ko zó jo gát, és amellyel az Euró pai Kö zös ség
szo ros gaz da sá gi együtt mû kö dé si ke re tet ala kít vagy ala -
kí tott ki, pél dá ul tár su lá si meg ál la po dást kö tött, az Euró -
pai Kö zös ség fel kér he ti az EKLT-ban való rész vé tel re.
Eh hez a szer zõ dõ fe lek meg fele lõen mó do sít ják a meg ál la -
po dást.

33. cikk

A gibraltári repülõtér

(1) E meg ál la po dás nak a gib ral tá ri re pü lõ tér re tör té nõ
al kal ma zá sa nem sért he ti a re pü lõ tér he lyé ül szol gá ló te rü -
let szu ve re ni tá sá val kap cso la tos jog vi tá ban a Spa nyol
 Királyság, illetve az Egye sült Ki rály ság ál tal kép vi selt jogi 
ál lás pon to kat.

(2) E meg ál la po dás nak a gib ral tá ri re pü lõ tér re tör té nõ
al kal ma zá sát a Spa nyol Ki rály ság és az Egye sült Ki rály -
ság kü lügy mi nisz te re ál tal, 1987. de cem ber 2-án, Lon don -
ban ki adott együt tes nyi lat ko zat ban sze rep lõ sza bá lyok
 érvénybelépéséig fel kell füg gesz te ni.

34. cikk

Nyelvek

Ez a meg álla po dás egy-egy ere de ti pél dány ban az Euró -
pai Unió in téz mé nye i nek, és – az Euró pai Kö zös ség tõl és
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tag ál la ma i tól el té rõ – va la mennyi szer zõ dõ fél hi va ta los
nyel vén ké szült, amely szö ve gek mind egyi ke egy aránt
 hiteles.

A fen ti ek hi te lé ül az alul írott, erre kel lõ en fel jo go sí tott
meg ha tal ma zot tak alá ír ták ezt a meg ál la po dást.

I. melléklet

A polgári légiközlekedés szabályai

Az aláb bi eu ró pai kö zös sé gi ak tu sok „Al kal ma zan dó
ren del ke zé sei” az alap meg ál la po dás sal és a ho ri zon tá lis
ki iga zí tá sok ról  szóló II. melléklet tel össz hang ban al kal -
ma zan dók, ha csak ez a mel lék let vagy az I–VIII. jegy zõ -
köny vek más képp nem ren del kez nek. Szük ség ese tén
konk rét ki iga zí tá sok egé szí tik ki az egyes ak tu sok ra való
hi vat ko zást:

A. Piaci hozzáférés és kapcsolódó ügyek

2407/92/EGK
A Ta nács 1992. jú li us 23-i 2407/92/EGK ren de le te

a  légifuvarozók en ge dé lye zé sé rõl
Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–18. cikk és a mel lék let, 

ki vé ve a 13. cikk (3) be kez dé sé ben az EK-szer zõ dés
226. (ex 169.) cik ké re való uta lást.

2408/92/EGK
A Ta nács 1992. jú li us 23-i 2408/92/EGK ren de le te

 közösségi lé gi fu va ro zók Kö zös sé gen be lü li légi út vo na -
lak hoz ju tá sá ról, az aláb bi mó do sí tá sok kal, il let ve ki iga zí -
tá sok kal:

– Az Oszt rák Köz tár sa ság, a Finn Köz tár sa ság és a
Svéd Ki rály ság csat la ko zá sá nak fel té te le i rõl  szóló ok -
mány 29. cik ke

– Az EGT-ve gyes bi zott ság 1994. már ci us 21-i 7/94 ha -
tá ro za ta az EGT-meg ál la po dás 47. jegy zõ köny vé nek és
egyes mel lék le te i nek mó do sí tá sá ról

– A Cseh Köz tár sa ság, az Észt Köz tár sa ság, a Cip ru si
Köz tár sa ság, a Lett Köz tár sa ság, a Lit ván Köz tár sa ság,
a Ma gyar Köz tár sa ság, a Mál tai Köz tár sa ság, a Len gyel
Köz tár sa ság, a Szlo vén Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár -
sa ság csat la ko zá sá nak fel té te le i rõl, va la mint az Eu ró pai
Unió alap ját ké pe zõ szer zõ dé sek ki iga zí tá sa i ról  szóló
 okmány (a továb biak ban: a 2003-as csat la ko zá si ok mány)
20. cik ke

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–15. cikk, va la mint az
I., a II. és a III. melléklet

2409/92/EGK
A Ta nács 1992. jú li us 23-i 2409/92/EGK ren de le te a

légi szol gál ta tá sok vi tel- és ta ri fa dí ja i ról
Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–10. cikk

95/93/EGK
A Ta nács 1993. ja nu ár 18-i 95/93/EGK ren de le te a Kö -

zös ség re pü lõt ere in al kal ma zan dó rés idõ ki osz tás egy sé ges 
sza bá lya i ról, az aláb bi mó do sí tá sok kal:

– Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002. má jus 27-i
894/2002/EK ren de le te a 95/93/EGK ta ná csi ren de let
 módosításáról

– Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003. jú li us 22-i
1554/2003/EK ren de le te a 95/93/EGK ta ná csi ren de let
mó do sí tá sá ról

– Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004. áp ri lis 21-i
793/2004/EK ren de le te a 95/93/EGK ta ná csi ren de let
 módosításáról

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–12. cikk és a 14a. cikk
(2) be kez dé se

A 12. cikk (2) be kez dé sé ben „a Bi zott ság” he lyett
„a  vegyesbizottság” ér ten dõ

96/67/EK
A Ta nács 1996. ok tó ber 15-i 96/67/EK irány el ve a

 közösségi re pü lõt erek föl di ki szol gá lá si pi a cá ra való be ju -
tás ról

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–25. cikk és a mel lék let
A 10. cikk al kal ma zá sa kor „a tag ál la mok” he lyett

„EK-tag ál la mok” ér ten dõ
A 20. cikk (2) be kez dé sé ben „a Bi zott ság” he lyett „a ve -

gyes bi zott ság” ér ten dõ

785/2004/EK
Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004. áp ri lis 21-i

785/2004/EK ren de le te a lé gi fu va ro zók ra és a légi jár mû -
vek üzem ben tar tó i ra vo nat ko zó biz to sí tá si kö ve tel mé -
nyek rõl

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–8. cikk és a 10. cikk
(2) be kez dé se

B. Légiforgalmi szolgáltatás

549/2004/EK
Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004. már ci us 10-i

549/2004/EK ren de le te az Egy sé ges Eu ró pai Ég bolt lét re -
ho zá sá ra vo nat ko zó ke ret meg ál la pí tá sá ról

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–4., 6. és 9–14. cikk

550/2004/EK
Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004. már ci us 10-i

550/2004/EK ren de le te a lé gi na vi gá ci ós szol gá la tok nak az 
Egy sé ges Eu ró pai Ég bolt ke re té ben tör té nõ el lá tá sá ról
(,,lé gi na vi gá ci ós-szol gá la ti ren de let”)

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–19. cikk, va la mint az
I. és a II. melléklet

551/2004/EK
Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004. már ci us 10-i

551/2004/EK ren de le te a lég tér nek az Egy sé ges Eu ró pai
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Ég bolt ke re té ben tör té nõ szer ve zé sé rõl és hasz ná la tá ról
(,,lég tér ren de let”)

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–11. cikk

552/2004/EK
Az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2004. már ci us 10-i

552/2004/EK ren de le te az Euró pai Lé gi for gal mi Szol gál -
ta tá si Há ló zat át jár ha tó sá gá ról (,,át jár ha tó sá gi ren de let”)

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–12. cikk, valamint az
I–V. mel lék let

2096/2005/EK
A Bi zott ság 2005. de cem ber 20-i 2096/2005/EK ren de -

le te a lé gi na vi gá ci ós szol gá la tok el lá tá sá ra vo nat ko zó
 közös kö ve tel mé nyek meg ál la pí tá sá ról

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–9. cikk, valamint az
I–V. mel lék let

2150/2005/EK
A Bi zott ság 2005. de cem ber 23-i 2150/2005/EK ren de -

le te a ru gal mas lég tér fel hasz ná lás ra vo nat ko zó kö zös sza -
bá lyok meg ál la pí tá sá ról

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–9. cikk és a mel lék let

C. Repülésbiztonság

3922/91/EK
A Ta nács 1991. de cem ber 16-i 3922/91/EGK ren de le te

a pol gá ri lé gi köz le ke dés te rü le tén a mû sza ki elõ írások és
a köz igaz ga tá si el já rá sok össze han go lá sá ról, az aláb bi mó -
do sí tá sok kal:

– A Bi zott ság 1996. no vem ber 13-i 2176/96/EK ren de -
le te a 3922/91/EGK ta ná csi ren de let nek a tu do má nyos és
mû sza ki fej lõ dés hez tör té nõ hoz zá iga zí tá sá ról

– A Bi zott ság 1999. már ci us 25-i 1069/1999/EK ren de -
le te a 3922/91/EGK ta ná csi ren de let nek a tu do má nyos és
mû sza ki fej lõ dés hez tör té nõ hoz zá iga zí tá sá ról

– A Bi zott ság 2000. de cem ber 28-i 2871/2000/EK ren -
de le te a pol gá ri lé gi köz le ke dés te rü le tén a mû sza ki elõ -
írások és a köz igaz ga tá si el já rá sok össze han go lá sá ról
 szóló 3922/91/EGK ta ná csi ren de let nek a tu do má nyos és
mû sza ki fej lõ dés hez tör té nõ hoz zá iga zí tá sá ról

– Az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2002. jú li us 15-i
1592/2002/EK ren de le te a pol gá ri re pü lés te rü le tén a kö -
zös sza bá lyok ról és az Euró pai Re pü lés biz ton sá gi Ügy -
nök ség lét re ho zá sá ról

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–10. és 12–13. cikk, a
4. cikk (1) be kez dé se és a 8. cikk (2) be kez dé sé nek má so -
dik mon da ta ki vé te lé vel, valamint az I–III. mel lék let

A 12. cikk al kal ma zá sa kor „a tag ál la mok” he lyett
„EK-tag ál la mok” ér ten dõ.

94/56/EK
A Ta nács 1994. no vem ber 21-i 94/56/EK irány el ve a

pol gá ri lé gi köz le ke dé si bal ese tek és re pü lõ ese mé nyek
vizs gá la tá nak alap ve tõ el ve i rõl

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–12. cikk
A 9–12. cikk al kal ma zá sa kor „a Bi zott ság” he lyett

„min den más EKLT szer zõ dõ fél” ér ten dõ.

1592/2002/EK
Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002. jú li us 15-i

1592/2002/EK ren de le te a pol gá ri re pü lés te rü le tén a kö -
zös sza bá lyok ról és az Eu ró pai Re pü lés biz ton sá gi Ügy -
nök ség lét re ho zá sá ról, az aláb bi mó do sí tá sok kal:

– Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003. jú li us 22-i
1643/2003/EK ren de le te az 1592/2002/EK ren de let mó do -
sí tá sá ról

– A Bi zott ság 2003. szep tem ber 24-i 1701/2003/EK
ren de le te az 1592/2002/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
ren de let 6. cik ké nek ki iga zí tá sá ról

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–57. cikk, va la mint az
I. és a II. melléklet

2003/42/EK
Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003. jú ni us 13-i

2003/42/EK irány el ve a pol gá ri lé gi köz le ke dés ben elõ for -
du ló ese mé nyek je len té sé rõl

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–11. cikk, va la mint az
I. és a II. melléklet

1702/2003/EK
A Bi zott ság 2003. szep tem ber 24-i 1702/2003/EK ren -

de le te a légi jár mû vek és kap cso ló dó ter mé kek, al kat ré -
szek és be ren de zé sek lé gi al kal mas sá gi és kör nye zet vé del -
mi ta nú sí tá sa, va la mint a ter ve zõ és gyár tó szer ve ze tek
 tanúsítása vég re haj tá si sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról, az
aláb bi mó do sí tás sal:

– A Bi zott ság 2005. már ci us 7-i 381/2005/EK rende -
lete az 1702/2003/EK bi zott sá gi ren de let mó do sí tá sá ról

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–4. cikk és a mel lék let.
Az eb ben a ren de let ben em lí tett át me ne ti idõ sza ko kat a ve -
gyes bi zott ság ha tá roz za meg.

2042/2003/EK
A Bi zott ság 2003. no vem ber 20-i 2042/2003/EK ren de -

le te a légi jár mû vek és re pü lés tech ni kai ter mé kek, alkat -
részek és be ren de zé sek fo lya ma tos lé gi al kal mas sá gá nak
biz to sí tá sá ról és az ez zel össze füg gõ fel ada tok ban részt
vevõ szer ve ze tek és sze mé lyek jó vá ha gyá sá ról

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–6. cikk és az
I–IV. mel lék let

104/2004/EK
A Bi zott ság 2004. ja nu ár 22-i 104/2004/EK ren de le te az 

Eu ró pai Re pü lés biz ton sá gi Ügy nök ség fel leb be zé si ta ná -
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csá nak szer ve zé sé re és össze té te lé re vo nat ko zó sza bá lyok
meg ál la pí tá sá ról

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–7. cikk és a mel lék let

488/2005/EK
A Bi zott ság 2005. már ci us 21-i 488/2005/EK ren de le te

az Eu ró pai Re pü lés biz ton sá gi Ügy nök ség ál tal fel szá mí -
tott dí jak ról és költ sé gek rõl

2111/2005/EK
Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005. de cem ber 14-i

2111/2005/EK ren de le te a Kö zös sé gen be lül mû kö dé si
 tilalom alá tar to zó lé gi fu va ro zók kö zös sé gi lis tá já nak el fo -
ga dá sá ról és az üze mel te tõ fu va ro zó ki lé te te kin te té ben
a lé gi köz le ke dés uta sa i nak tá jé koz ta tá sá ról, va la mint a
2004/36/EK irány elv 9. cikké nek ha tá lyon kí vül he lye zé -
sé rõl

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–13. cikk és a mel lék let

D. Légiközlekedés-védelem

2320/2002/EK
Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002. de cem ber 16-i

2320/2002/EK ren de le te a pol gá ri lé gi köz le ke dés biz ton -
sá ga te rü le tén kö zös sza bá lyok lét re ho zá sá ról, az aláb bi
mó do sí tás sal:

– Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004. áp ri lis 29-i
849/2004/EK ren de le te a 2320/2002/EK ren de let mó do sí -
tá sá ról

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–12. cikk és a mel lék let

622/2003/EK
A Bi zott ság 2003. áp ri lis 4-i 622/2003/EK ren de le te az

egy sé ges lé gi köz le ke dés-vé del mi kö ve tel mény rend szer
vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek meg ha tá ro zá sá -
ról, az aláb bi mó do sí tá sok kal:

– A Bi zott ság 2004. ja nu ár 15-i 68/2004/EK ren de le te
a 622/2003/EK ren de let mó do sí tá sá ról

– A Bi zott ság 781/2005/EK ren de le te a 622/2003/EK
ren de let mó do sí tá sá ról

– A Bi zott ság 2005. jú ni us 6-i 857/2005/EK ren de le te
a 622/2003/EK ren de let mó do sí tá sá ról

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–5. cikk és a mel lék let

1217/2003/EK
A Bi zott ság 2003. jú li us 4-i 1217/2003/EK ren de le te

a nem ze ti pol gá ri re pü lés biz ton ság mi nõ ség-el len õr zé si
prog ram ja i ra vo nat ko zó kö zös elõ írások meg ál la pí tá sá ról

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–11. cikk, va la mint az
I. és a II. melléklet

1486/2003/EK
A Bi zott ság 2003. au gusz tus 22-i 1486/2003/EK ren de -

le te a pol gá ri lé gi köz le ke dés-vé de lem te rü le tén tör té nõ

 bizottsági vizs gá la tok le foly ta tá sá ra vo nat ko zó el já rá sok
meg ál la pí tá sá ról

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–16. cikk

1138/2004/EK

A Bi zott ság 2004. jú ni us 21-i 1138/2004/EK ren de le te
a re pü lõt ere ken ta lál ha tó szi go rí tott biz ton sá gi te rü le tek
kri ti kus ré sze i nek kö zös meg ha tá ro zá sá ról

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–8. cikk

E. Környezetvédelem

89/629/EGK

A Ta nács 1989. de cem ber 4-i 89/629/EGK irány el ve a
pol gá ri szub szo ni kus su gár haj tá sú re pü lõ gé pek zaj ki bo -
csá tá sá nak kor lá to zá sá ról

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–8. cikk

92/14/EGK

A Ta nács 1992. már ci us 2-i 92/14/EGK irány el ve a
nem zet kö zi pol gá ri re pü lés rõl  szóló egyez mény má so dik
ki adá sá nak (1988) 16. füg ge lé ke 1. kö te te 2. fe je ze te II. ré -
szé nek ha tá lya alá tar to zó re pü lõ gé pek üze mel te té sé nek
kor lá to zá sá ról, az aláb bi mó do sí tá sok kal:

– A Ta nács 1998. már ci us 30-i 98/20/EK irány el ve
a 92/14/EGK irány elv mó do sí tá sá ról

– A Bi zott ság 1999. áp ri lis 21-i 1999/28/EK irány el ve
a 92/14/EGK irány elv mó do sí tá sá ról

– A Bi zott ság 2001. má jus 21-i 991/2001/EK ren de le te
a 92/14/EGK ta ná csi irány elv mel lék le té nek módosítá -
sáról

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–11. cikk és a mel lék let

2002/30/EK

Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002. már ci us 26-i
2002/30/EK irány el ve a Kö zös ség re pü lõt ere in a zaj vé de -
lem mel össze füg gõ üze mel te té si kor lá to zá sok bevezeté -
sére vo nat ko zó sza bá lyok és el já rá sok meg ál la pí tá sá ról,
a 2003-as csat la ko zá si ok mánnyal mó do sít va vagy ki iga -
zít va

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–15. cikk, va la mint az
I. és a II. melléklet

2002/49/EK

Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002. jú ni us 25-i
2002/49/EK irány el ve a kör nye ze ti zaj ér té ke lé sé rõl és ke -
ze lé sé rõl

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–16. cikk és az
I–VI. mel lék let
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F. Szociális ügyek

1989/391/EGK

A Ta nács 1989. jú ni us 12-i 89/391/EGK irány el ve a
mun ka vál la lók mun ka he lyi biz ton sá gá nak és egész ség vé -
del mé nek ja ví tá sát ösz tön zõ in téz ke dé sek be ve ze té sé rõl

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–16. és 18–19. cikk

2003/88/EK

Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003. no vem ber 4-i
2003/88/EK irány el ve a mun ka idõ-szer ve zés egyes szem -
pont ja i ról

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–19., 21–24. és
26–29. cikk

2000/79/EK

A Ta nács 2000. no vem ber 27-i 2000/79/EK irány el ve
az Eu ró pai Lé gi tár sa sá gok Szö vet sé ge (AEA), az Eu ró pai
Köz le ke dé si és Szál lí tá si Dol go zók Szö vet sé ge (ETF), az
Eu ró pai Köz for gal mi Pi ló ták Szö vet sé ge (ECA), az Eu ró -
pai Re gi o ná lis Lé gi tár sa sá gok Szö vet sé ge (ERA) és a
 Légiszállítók Nem zet kö zi Szö vet sé ge (IACA) ál tal kö tött,
a pol gá ri re pü lés ben dol go zó uta zó mun ka vál la lók mun ka -
ide jé nek szer ve zé sé rõl  szóló eu ró pai meg ál la po dás ról

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–5. cikk

G. Fogyasztóvédelem

90/314/EGK

A Ta nács 1990. jú ni us 13-i 90/314/EGK irány el ve a
szer ve zett uta zá si for mák ról

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–10. cikk

92/59/EGK

A Ta nács 1992. jú ni us 29-i 92/59/EGK irány el ve az
 általános ter mék biz ton ság ról

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–19. cikk

93/13/EGK

A Ta nács 1993. áp ri lis 5-i 93/13/EGK irány el ve a fo -
gyasz tók kal kö tött szer zõ dé sek ben al kal ma zott tisz tes ség -
te len fel té te lek rõl

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–10. cikk és a mel lék let

A 10. cikk al kal ma zá sá ban „a Bi zott ság” he lyett „min -
den más EKL szer zõ dõ fél” ér ten dõ

95/46/EGK

Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1995. ok tó ber 24-i
95/46/EK irány el ve a sze mé lyes ada tok fel dol go zá sa vo -
nat ko zá sá ban az egyé nek vé del mé rõl és az ilyen ada tok
sza bad áram lá sá ról

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–34. cikk

2027/97/EK
A Ta nács 1997. ok tó ber 9-i 2027/97/EK ren de le te a lé -

gi fu va ro zók bal eset ese tén fenn ál ló fe le lõs sé gé rõl, az
aláb bi mó do sí tás sal:

– Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002. má jus 13-i
889/2002/EK ren de le te a 2027/97/EK ta ná csi ren de let
 módosításáról

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–8. cikk

261/2004/EK
Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004. feb ru ár 11-i

261/2004/EK ren de le te a vissza uta sí tott be szál lás és lé gi -
já ra tok tör lé se vagy hosszú ké sé se ese tén az uta sok nak
nyúj tan dó kár ta la ní tás és se gít ség kö zös sza bá lya i nak
meg ál la pí tá sá ról, és a 295/91/EGK ren de let ha tá lyon kí vül 
he lye zé sé rõl

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–17. cikk

H. Egyéb jogszabályok

2299/1989/EGK
A Ta nács 1989. jú li us 24-i 2299/89/EGK ren de le te a

szá mí tó gé pes hely fog la lá si rend sze rek (CRS) ügy vi te li
sza bály za tá ról, az aláb bi mó do sí tá sok kal:

– A Ta nács 1993. ok tó ber 29-i 3089/93/EGK ren de le te
a 2299/89/EGK ren de let mó do sí tá sá ról

– A Ta nács 1999. feb ru ár 8-i 323/1999/EK ren de le te a
2299/89/EGK ren de let mó do sí tá sá ról

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–22. cikk és a mel lék let

91/670/EGK
A Ta nács 1991. de cem ber 16-i 91/670/EGK irány el ve a

lé gi köz le ke dé si szak sze mély zet szak szol gá la ti engedé -
lyeinek a pol gá ri re pü lés te rü le tén tör té nõ köl csö nös el is -
me ré sé rõl

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–8. cikk és a mel lék let

3925/91/EGK
A Ta nács 1991. de cem ber 19-i 3925/91/EGK ren de le te

a Kö zös sé gen be lü li lé gi já ra ton uta zó sze mé lyek kézi és
fel adott poggyá szá ra, va la mint a Kö zös sé gen be lü li ten ge -
ri uta zá son részt vevõ sze mé lyek poggyá szá ra al kal ma zan -
dó el len õr zé sek és ala ki sá gok meg szün te té sé rõl

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–5. cikk

437/2003/EK
Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003. feb ru ár 27-i

437/2003/EK ren de le te a légi sze mély-, áru- és pos tai kül -
de mény-szál lí tás ra vo nat ko zó sta tisz ti kai adat gyûj tés rõl,
az aláb bi mó do sí tás sal:

– A Bi zott ság 2003. jú li us 31-i 1358/2003/EK rende -
lete a 437/2003/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let
vég re haj tá sá ról és mó do sí tá sá ról

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–11. cikk, va la mint az
I. és a II. melléklet
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1358/2003/EK

A Bi zott ság 2003. jú li us 31-i 1358/2003/EK ren de le te a
légi sze mély-, áru- és pos tai kül de mény-szál lí tás ra vo nat -
ko zó sta tisz ti kai adat gyûj tés rõl  szóló 437/2003/EK eu ró -
pai par la men ti és ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ról, va la -
mint an nak az I. és II. melléklete mó do sí tá sá ról

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 1–4. cikk és az
I–III. melléklet

2003/96/EK

A Ta nács 2003. ok tó ber 27-i 2003/96/EK irány el ve az
ener gia ter mé kek és a vil la mos ener gia kö zös sé gi adóz ta tá -
si ke re té nek át szer ve zé sé rõl

Al kal ma zan dó ren del ke zé sek: 14. cikk (1) be kez dés
b) pont ja és a (2) be kez dés

II. melléklet

Horizontális kiigazítások
és bizonyos eljárási szabályok

Ha az I. melléklet más ként nem ren del ke zik, az
I. melléklet ben meg ha tá ro zott jogi ak tu sok elõ írásai a
meg ál la po dás sal és ezen mel lék let 1–4. pont já val össz -
hang ban al kal ma zan dók. Az egyes jogi ak tu sok ese té ben
szük sé ges kü lön le ges ki iga zí tá so kat az I. melléklet tar tal -
maz za.

A meg ál la po dás az ezen mel lék let 5. és 6. pont já ban
meg ál la pí tott el já rá si sza bá lyok nak meg fele lõen al kal ma -
zan dó.

1. A jogi ak tu sok be ve ze tõ ré szei

Az em lí tett jogi ak tu sok pre am bu lum be kez dé sei nin -
cse nek hoz zá iga zít va e meg ál la po dás cél ja i hoz. Ezek e
meg ál la po dás ke re tén be lül az egyes jogi ak tu sok ban ta lál -
ha tó ren del ke zé sek meg fe le lõ ér tel me zé se és al kal ma zá sa
szem pont já ból fon to sak.

2. A jogi ak tu sok ban al kal ma zott megha tározások

Az e meg ál la po dás I. mellékleté ben fel so rolt jogi ak tu -
sok kö vet ke zõ ki fe je zé seit az aláb bi ak sze rint kell ér te ni:

a) ,,Kö zös ség” he lyett „eu ró pai kö zös lég tér”;

b) ,,kö zös sé gi jog”, „kö zös sé gi jog sza bá lyok”, „kö zös -
sé gi (jogi) esz kö zök” és „EK-Szer zõ dés” he lyett
„EKLT-meg ál la po dás”;

c) ,,kö zös sé gi re pü lõ tér” he lyett „az eu ró pai kö zös lég -
tér te rü le tén ta lál ha tó re pü lõ tér vagy re pü lõt erek”;

d) ,,az Eu ró pai Kö zös sé gek Hi va ta los Lap ja” vagy „az
Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap ja” he lyett „a szer zõ dõ fe lek
hi va ta los lap jai”;

e) ,,kö zös sé gi lé gi fu va ro zó” he lyett „EKLT-lé gi fu va -
ro zó”.

3. A tag ál la mok ra való hi vat ko zá sok

A 4. pont sé rel me nél kül amennyi ben az I. melléklet ben
em lí tett jogi ak tu sok ban „tag ál lam(ok)”-ra való hi vat ko -
zás ol vas ha tó, azt úgy kell ér te ni, hogy az EK-tag ál la mo -
kon túl az EKLT-part ner or szá gok ra is vo nat ko zik.

4. Az eu ró pai kö zös ség bi zott sá ga i ra és a tár sult fe lek -
kel való kon zul tá ci ó ra vo nat ko zó ren del ke zé sek

Amennyi ben az I. melléklet ben em lí tett jogi ak tu sok
elõ ír ják az Eu ró pai Bi zott ság szá má ra az Eu ró pai Kö zös -
ség bi zott sá ga i val való kon zul tá ci ót, és szá muk ra ta ná csuk 
vagy aján lá suk be nyúj tá sá ra biz to sí ta nak le he tõ sé get, az
Eu ró pai Bi zott ság kon zul tál a tár sult fe lek szak ér tõ i vel, és
le he tõ sé get biz to sít szá muk ra ta ná csok nyúj tá sá ra.

A kon zul tá ci ók ra a meg hí vót az Eu ró pai Bi zott ság
 küldi; azok ra az Eu ró pai Bi zott ság el nök le té vel a ve gyes -
bi zott sá gon be lül, egy al ka lom mal, az Eu ró pai Kö zös ség
más bi zott sá ga i val foly ta tott kon zul tá ció elõtt ke rül sor.
Ha csak va la mi lyen kü lön le ges kö rül mény rö vi debb ér te sí -
té si idõt nem in do kol, az Eu ró pai Bi zott ság min den tár sult
fe let leg alább két hét tel a ta lál ko zó elõtt ér te sít, meg ad va
min den szük sé ges tá jé koz ta tást.

A tár sult fe le ket fel kell kér ni, hogy ál lás pont ju kat
 ismertessék az Eu ró pai Bi zott ság gal. Az Eu ró pai Bi zott -
ság kel lõ en figye lembe ve szi a tár sult fe lek ta ná csa it.

A fen ti ren del ke zé sek nem vo nat koz nak az e meg ál la -
po dás ban elõ írt ver seny sza bá lyok al kal ma zá sá ra, arra
ugyan is a III. melléklet ben elõ írt kon zul tá ci ós el já rá sok
vo nat koz nak.

5. Együtt mû kö dés és in for má ció cse re

A szer zõ dõ fe lek ille té kes ha tó sá gai vo nat ko zó ha tás kö -
re i nek gya kor lá sát meg könnyí ten dõ, az ille té kes ha tó sá -
gok fel ké rés ese tén köl csö nö sen meg oszt ják egy más sal az
e meg ál la po dás meg fe le lõ mû kö dé sé hez szük sé ges in for -
má ci ó kat.

6. Nyel vek re való hi vat ko zá sok

A IV. mel lék let sé rel me nél kül a szer zõ dõ fe lek jo go sul -
tak az e meg álla po dás kö ré be tar to zó el já rá sok so rán az
Euró pai Unió in téz mé nye i nek vagy va la mely má sik szer -
zõ dõ fél bár me lyik hi va ta los nyel vét hasz nál ni. A szer zõ -
dõ fe lek azon ban tisz tá ban van nak az zal, hogy az an gol
nyelv hasz ná la ta meg könnyí ti az el já rá so kat. Ezért ha egy
hi va ta los ok irat olyan nyel ven író dott, amely nem az Euró -
pai Unió in téz mé nye i nek hi va ta los nyelv e, egy ide jû leg
mel lé kel ni kell az Euró pai Unió in téz mé nye i nek egyik
 hivatalos nyel vén ké szült for dí tá sát, az elõ zõ mon dat ren -
del ke zé sé re fi gye lem mel. Amennyi ben egy szer zõ dõ fél
szó be li el já rás so rán olyan nyel vet kí ván hasz nál ni, amely
nem hi va ta los nyelv e az Euró pai Unió in téz mé nye i nek, a
szer zõ dõ fél gon dos ko dik az an gol nyelv re tör té nõ szink -
ron tol má cso lás ról.
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III. melléklet

Az alapmegállapodás 14. cikkében említett,
a versenyre és az állami támogatásokra vonatkozó

szabályok

1. cikk

Állami monopólium

A tár sult fe lek a ke res ke del mi jel le gû ál la mi monopó -
liumokat fo ko za to san ki iga zít ják olyan mó don, hogy az
e meg ál la po dás hoz tar to zó, az érin tett tár sult fél re vo nat -
ko zó át me ne ti sza bá lyo kat rög zí tõ jegy zõ könyv ben em lí -
tett má so dik idõ szak vé gé re áruk be szer zé se és for gal ma -
zá sa te kin te té ben ne ma rad jon fenn meg kü lön böz te tés
a szer zõ dõ fe lek ál lam pol gá rai kö zött. A vegyesbizott -
ságot tá jé koz tat ni kell az ezen cél ki tû zés el éré se ér de ké -
ben ho zott in téz ke dé sek rõl.

2. cikk

Az állami támogatások és a versenyszabályok közelítése

(1) A szer zõ dõ fe lek el is me rik, hogy a tár sult fe lek ál la -
mi tá mo ga tá sok ra és ver seny re vo nat ko zó meg lé võ jog -
sza bá lyi ren del ke zé se i nek az Eu ró pai Kö zös ség ha son ló
jog sza bá lya i hoz való kö ze lí té se mek ko ra je len tõ ség gel
bír. Ezért a tár sult fe lek tö re ked nek arra, hogy az ál la mi
 támogatásokra és a ver seny re vo nat ko zó ha tá lyos és meg -
al ko tan dó jog sza bá lyi ren del ke zé se i ket fo ko za to san az
 európai kö zös sé gi vív má nyok kal össze egyez tet he tõ vé
 tegyék.

(2) A jog sza bá lyok kö ze lí té sét e meg ál la po dás ha tály -
ba lé pé se kor meg kez dik, és az adott tár sult fél re vo nat ko zó
át me ne ti sza bá lyo kat rög zí tõ jegy zõ könyv ben em lí tett má -
so dik idõ szak vé gé re fo ko za to san ki ter jesz tik az Eu ró pai
Kö zös ség eb ben a mel lék let ben em lí tett, ál la mi tá mo ga tá -
sok ra és ver seny re vo nat ko zó elõ írásainak min den ele mé -
re. A tár sult fe lek az Eu ró pai Bi zott ság gal egyet ér tés ben
meg ha tá roz zák a jog sza bá lyi kö ze lí tés vég re haj tá sa és a
szük sé ges jog al kal ma zá si lé pé sek nyo mon kö ve té sé re
szol gá ló mód sze re ket.

3. cikk

Versenyszabályok és egyéb gazdasági rendelkezések

(1) A kö vet ke zõ ma ga tar tá sok nem egyez tet he tõk össze
e meg ál la po dás meg fe le lõ mû kö dé sé vel, amennyi ben a két 
vagy több szer zõ dõ fél kö zöt ti ke res ke del met be fo lyá sol -
hat ják:

(i) min den olyan vál lal ko zá sok kö zöt ti meg ál la po dás,
vál lal ko zá sok tár su lá sa ál tal ho zott dön tés, il let ve vál lal -

ko zá sok kö zöt ti össze han golt ma ga tar tás, amely nek cél ja
vagy ha tá sa a ver seny aka dá lyo zá sa, kor lá to zá sa vagy tor -
zí tá sa;

(ii) egy vagy több vál lal ko zás vissza élé se a szer zõ dõ
fe lek te rü le té nek egé szén, vagy an nak je len tõs ré szén
meg lé võ pi a ci erõ fö lénnyel;

(iii) bár mely ál la mi tá mo ga tás, amely tor zít ja a ver -
senyt, vagy an nak tor zí tá sá val fe nye get az ál tal, hogy
elõny ben ré sze sít egyes vál lal ko zá so kat vagy egyes ter mé -
ke ket.

(2) Az e cik kel el len té tes ma ga tar tá so kat az Eu ró pai
 Közösségben al kal ma zan dó ver seny sza bá lyok kö ve tel mé -
nyei sze rint kell meg ítél ni, kü lö nö sen az EK-szer zõ dés
81., 82., 86. és 87. cikke alap ján, és az Eu ró pai Unió in téz -
mé nyei ál tal el fo ga dott ér tel me zõ esz kö zök alap ján.

(3) A tár sult fe lek mind egyi ke gon dos ko dik ar ról, hogy
egy mû kö dé sé ben füg get len köz jo gi szer ve ze tet fel ru ház -
zon az (1) be kez dés (i) és (ii)  pont já nak hi ány ta lan vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ha ta lom mal azon ma gán- és ál la mi
vál lal ko zá sok vo nat ko zá sá ban, ame lyek kü lön le ges jo go -
kat él vez nek.

(4) A tár sult fe lek mind egyi ke ki je löl vagy lét re hoz egy
mû kö dé sé ben füg get len ha tó sá got, és azt fel ru ház za az
(1) be kez dés (iii) pont ja hi ány ta lan vég re haj tá sá hoz szük -
sé ges ha ta lom mal. Ez a ha tó ság egye bek kö zött jo go sult a
(2) be kez dés sel össz hang ban lévõ ál la mi tá mo ga tá si prog -
ra mok és egye di tá mo ga tá sok en ge dé lye zé sé re, va la mint a
jog sze rût len ál la mi tá mo ga tá sok vissza kö ve te lé sé re.

(5) A szer zõ dõ fe lek biz to sít ják az ál la mi tá mo ga tá sok
át lát ha tó sá gát, egye bek mel lett az ál tal, hogy az Eu ró pai
Kö zös sé gek ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló fel mé ré se mód -
sze re it és fel épí té sét kö vet ve a töb bi szer zõ dõ fél szá má ra
éves je len tést vagy ha son ló be szá mo lót ké szí te nek. Egy
szer zõ dõ fél ké ré sé re egy má sik szer zõ dõ fél kö te les egye -
di ál la mi tá mo ga tá si ese tek rõl is tá jé koz ta tást adni.

(6) A tár sult fe lek össze ál lít ják a (4) be kez dés ben em lí -
tett ha tó ság fel ál lí tá sa elõtt ki ala kí tott tá mo ga tá si prog ra -
mok át fo gó fel so ro lá sát, és az ilyen tá mo ga tá si prog ra mo -
kat össz hang ba hoz zák a (2) be kez dés ben em lí tett kö ve tel -
mé nyek kel.

(7) a) Az (1) be kez dés (iii) pont ja ren del ke zé se i nek al -
kal ma zá sa ér de ké ben a szer zõ dõ fe lek tu do má sul ve szik,
hogy az adott tár sult fél vo nat ko zá sá ban az át me ne ti sza -
bá lyo kat rög zí tõ, e meg ál la po dás hoz csa tolt jegy zõ könyv -
ben em lí tett idõ sza kok alatt az adott tár sult fél ál tal nyúj -
tott ál la mi tá mo ga tás meg íté lé se kor a tár sult fe let olyan
tér ség nek kell te kin te ni, amely meg egye zik az Eu ró pai
Kö zös ség nek az EK-szer zõ dés 87. cikke (3) be kez dé se
a) pont já ban meg ha tá ro zott tér sé gé vel.

b) Az adott tár sult fél vo nat ko zá sá ban az át me ne ti sza -
bá lyo kat rög zí tõ, e meg ál la po dás hoz csa tolt jegy zõ könyv -
ben em lí tett elsõ idõ szak vége elõtt a tár sult fél be nyújt ja
az Eu ró pai Bi zott ság hoz egy fõre esõ brut tó ha zai ter mé ke
NUTS II-es szint en har mo ni zált ada ta it. A (4) be kez dés -
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ben em lí tett ha tó ság és az Eu ró pai Bi zott ság kö zö sen mér -
le ge lik a tár sult fél egyes ré gi ó i nak tá mo gat ha tó sá gát,
 valamint a tá mo ga tá sok ma xi má lis in ten zi tá sát, és a vo nat -
ko zó eu ró pai kö zös sé gi út mu ta tá sok alap ján lét re hoz zák
a re gi o ná lis tá mo ga tá si tér ké pet.

(8) Amennyi ben az egyik szer zõ dõ fél úgy íté li meg,
hogy egy konk rét ma ga tar tás nem áll össz hang ban az
(1) be kez dés elõ írásaival, a ve gyes bi zott sá gon be lül zaj -
lott kon zul tá ció után vagy az ilyen kon zul tá ció ké ré se után 
har minc nap pal meg te he ti a meg fe le lõ in téz ke dé se ket.

(9) A szer zõ dõ fe lek a szak mai és üz le ti ti tok tar tás
 követelményei ál tal meg sza bott kor lá tok figye lembe véte -
lével osz ta nak meg egy más sal in for má ci ót.

IV. melléklet

Beterjesztések az Európai Közösségek Bíróságához

1. A meg ál la po dás 16. cikké vel kap cso la tos alap el vek

1. Adott eset ben az Eu ró pai Kö zös sé gek Bí ró sá ga
(a továb biak ban: Bí ró ság) ál tal az Eu ró pai Kö zös ség te rü -
le tén ér vé nyes elõ ze tes dön tés ho za tal ra való be ter jesz tés re 
meg ál la pí tott el já rá sok irány adó ak. Az elõ ze tes dön tés
meg ho za ta la után a szer zõ dõ fél bí ró sá ga al kal maz za a
 Bíróság ál tal ki hir de tett ér tel me zést.

2. A szer zõ dõ fe lek e meg ál la po dás al kal ma zá si te rü le -
tén az ész re vé te lek Bí ró ság hoz való be ter jesz té se vonat -
kozásában ugyan olyan jo gok kal ren del kez nek, mint az
EK-tag ál la mok.

2. A meg ál la po dás 16. cik ké nek (2) be kez dé sé ben elõ írt 
el já rás mér té ke és mód jai

1. Ami kor a 16. cikk (2) be kez dé sé vel össz hang ban
 valamely szer zõ dõ fél ha tá ro za tot fo gad el a Bí ró ság hoz
való be ter jesz tés mér té ké rõl és mód já ról, azt is meg ha tá -
roz za, hogy:

a) a szer zõ dõ fél bár mely olyan bí ró sá ga, amely nek
 határozatai el len a nem ze ti jog ér tel mé ben nincs jog or vos -
la ti le he tõ ség, elõ ze tes dön tés ho za tal irán ti ké rel met
nyújt hat be a Bí ró ság hoz egy elõt te fo lya mat ban lévõ ügy -
ben fel me rü lõ, és a 16. cikk (2) be kez dé sé ben em lí tett
 valamely jogi ak tus ér vé nyes sé gé re vagy ér tel me zé sé re
vo nat ko zó kér dés ben, ha ez a bí ró ság úgy íté li meg, hogy
íté le té nek meg ho za ta lá hoz szük ség van a kér dés el dön té -
sé re, vagy

b) a szer zõ dõ fél bár mely bí ró sá ga nyújt hat be elõ ze tes
dön tés ho za tal irán ti ké rel met a Bí ró ság hoz egy elõt te
 folyamatban lévõ ügy ben fel me rü lõ, és a 16. cikk (2) be -
kez dé sé ben em lí tett va la mely jogi ak tus ér vé nyes sé gé re
vagy ér tel me zé sé re vo nat ko zó kér dés ben, ha ez a bí ró ság
úgy íté li meg, hogy íté le té nek meg ho za ta lá hoz szük ség
van a kér dés el dön té sé re, vagy

c) a ket tõ kom bi ná ci ó ja.

2. A 16. cikk (2) be kez dé se al kal ma zá sá nak mód ja i hoz
a Bí ró ság mû kö dé sét sza bá lyo zó jogi ren del ke zé sek ad nak 
elvi ala pot, be le ért ve az EK-szer zõ dés vo nat ko zó ren del -
ke zé se it, a Bí ró ság alap ok má nyát és el já rá si sza bály za tát,
va la mint eset jo gát. Amennyi ben az em lí tett ren del ke zés
al kal ma zá sá nak mód já ról ha tá roz, a szer zõ dõ fél figye -
lembe ve szi a Bí ró ság ál tal ki adott gya kor la ti út mu ta tá so -
kat, ame lyek a nem ze ti bí ró sá gok ál tal elõ ze tes dön tés ho -
za tal ra elõ ter jesz tett kér dé sek rõl  szóló tá jé koz ta tó ban
 olvashatóak.

3. A meg ál la po dás 20. cikké nek (3) be kez dé se sze rin ti
be ter jesz tés

A meg ál la po dás 20. cikké nek (3) be kez dé se sze rint a
Bí ró ság elé ter jesz tett jog vi tá kat a Bí ró ság úgy ke ze li,
mint az EK-szer zõ dés 239. cikké vel össz hang ban lévõ
 beadványokat.

4. Be ter jesz té sek az Eu ró pai Kö zös sé gek Bí ró sá gá hoz,
va la mint a nyel vek

A Bí ró ság elõtt fo lyó, e meg ál la po dás kö ré be tar to zó
 eljárások so rán a szer zõ dõ fe lek jo go sul tak az Eu ró pai
Unió in téz mé nye i nek vagy va la mely má sik szer zõ dõ fél -
nek bár me lyik hi va ta los nyel vét hasz nál ni. Amennyi ben
va la mely hi va ta los do ku men tum ban olyan nyel vet hasz -
nál nak, amely nem hi va ta los nyelv e az Eu ró pai Unió
 intézményeinek, ah hoz egy ide jû leg fran cia nyel vû for dí -
tást kell mel lé kel ni. Amennyi ben va la mely szer zõ dõ fél a
szó be li el já rás so rán olyan nyel vet kí ván hasz nál ni, amely
nem hi va ta los nyelv e az Eu ró pai Unió in téz mé nye i nek, a
szer zõ dõ fél gon dos ko dik a fran cia nyelv re tör té nõ szink -
ron tol má cso lás ról.

V. melléklet

I. Jegyzõkönyv

Átmeneti szabályok egyrészrõl az Európai Közösség
és az EK-tagállamok, másrészrõl

az Albán Köztársaság között

1. cikk

Átmeneti idõszakok

(1) Az elsõ át me ne ti idõ szak e meg ál la po dás ha tály ba lé -
pé sé tõl ad dig az idõ pon tig tart, ami kor az Eu ró pai Kö zös -
ség ál tal vég zett ér té ke lés ta nú sá ga sze rint az Al bán Köz -
tár sa ság (a továb biak ban: Al bá nia) ele get tesz az ezen
jegy zõ könyv 2. cikke (1) be kez dé sé ben rög zí tett va la -
mennyi fel té tel nek.

(2) A má so dik át me ne ti idõ szak az elsõ át me ne ti idõ -
szak vé gé tõl ad dig az idõ pon tig tart, ami kor az Eu ró pai
Kö zös ség ál tal vég zett ér té ke lés ta nú sá ga sze rint Al bá nia
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ele get tesz az ezen jegy zõ könyv 2. cikke (2) be kez dé sé ben
rög zí tett va la mennyi fel té tel nek.

2. cikk

Az átmenetre vonatkozó feltételek

(1) Az elsõ át me ne ti idõ szak vé gé re Al bá nia:
(i) tel jes jogú tag já vá vá lik a Tár sult Lég ügyi Ha tó sá -

gok nak, és tö rek szik az I. melléklet ben fel so rolt re pü lés -
biz ton sá gi jog sza bá lyok vég re haj tá sá ra;

(ii) al kal maz za az Eu ró pai Pol gá ri Re pü lé si Kon fe ren -
cia (ECAC) 30. szá mú ok má nyát, és tö rek szik az
I. melléklet ben fel so rolt lé gi köz le ke dés-vé del mi jog sza -
bá lyok vég re haj tá sá ra;

(iii) az I. melléklet ben le ír tak nak meg fele lõen al kal maz -
za a 3925/91/EGK ren de le tet (a kézi és fel adott poggyász -
ra al kal ma zan dó el len õr zé sek meg szün te té se) a
2409/92/EGK ren de le tet (a légi szol gál ta tá sok vi tel- és
 tarifadíjai), a 94/56/EK irány el vet (bal ese tek ki vizs gá lá -
sa), a 2027/97/EK ren de le tet (a lé gi fu va ro zók bal eset ese -
tén fenn ál ló fe le lõs sé ge), a 2003/42/EK irány el vet (ese mé -
nyek je len té se), a 261/2004/EK ren de le tet (vissza uta sí tott
be szál lás), a 2000/79/EK irány el vet (a pol gá ri re pü lés ben
dol go zó mun ka vál la lók mun ka ide jé nek szer ve zé se) és a
2003/88/EK irány el vet (a mun ka idõ);

(iv) el vá laszt ja egy más tól a lé gi for gal mi szol gál ta tót és 
a nem ze ti sza bá lyo zó szer vet, lét re hoz egy, a lé gi köz le ke -
dé si szol gál ta tá so kat fel ügye lõ nem ze ti szer vet, meg kez di
lég te re át szer ve zé sét funk ci o ná lis blokk(ok)ba, és ru gal -
mas lég tér-fel hasz ná lá si el vet al kal maz;

(v) meg erõ sí ti a nem zet kö zi lé gi szál lí tás egyes sza bá -
lya i nak egy sé ge sí té sé rõl  szóló egyez ményt (Mont re a li
Egyez mény);

(vi) az ál la mi tá mo ga tás ra és ver seny re vo nat ko zó sza -
bá lyok vég re haj tá sá ban meg te szi a szük sé ges elõ re lé pé se -
ket, vagy az alap meg ál la po dás 14. cikke (1) be kez dé sé -
ben, vagy III. mellékleté ben em lí tet tek sze rint.

(2) A má so dik át me ne ti idõ szak vé gé re Al bá nia ezt a
meg ál la po dást az I. melléklet ben fel so rolt jog sza bá lyok -
kal egye tem ben al kal maz za.

3. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1) Az alap meg ál la po dás 1. cik ke (1) be kez dé se el le né re
a) az elsõ át me ne ti idõ szak so rán:
(i) a kö zös sé gi lé gi fu va ro zók és az Al bá ni á ban en ge dé -

lye zett lé gi fu va ro zók kor lát lan for gal mi jo got él vez nek
Al bá nia bár mely pont ja és az EK tag ál la ma i nak bár mely
pont ja kö zött,

(ii) sem Al bá nia, sem al bán ál lam pol gár nem le het
több sé gi tu laj do no sa vagy irá nyí tó ja egy kö zös sé gi lé gi fu -

va ro zó nak, ahogy az EK tag ál la mai vagy azok ál lam pol gá -
rai sem le het nek több sé gi tu laj do no sai vagy irá nyí tói az
Al bá ni á ban en ge dé lye zett lé gi fu va ro zók nak;

b) a má so dik át me ne ti idõ szak so rán:

(i) a kö zös sé gi lé gi fu va ro zók és az Al bá ni á ban en ge dé -
lye zett lé gi fu va ro zók gya ko rol hat ják az (1) be kez dés
a) pont ja (i) al pont já ban em lí tett for gal mi jo go kat,

(ii) a kö zös sé gi lé gi fu va ro zók kor lát lan for gal mi jo got
él vez nek Al bá nia bár mely pont ja és más tár sult fe lek te rü -
le tén ta lál ha tó bár mely pont kö zött, és bár hol cse rél het nek
re pü lõ gé pet, fel té ve, hogy a já rat ki szol gál egy, az EK
egyik tag ál la má ban ta lál ha tó pon tot,

(iii) az Al bá ni á ban en ge dé lye zett lé gi fu va ro zók kor lát -
lan for gal mi jo got él vez nek az EK két kü lön bö zõ tag ál la -
má ban ta lál ha tó bár mely két pont kö zött, és bár hol cse rél -
het nek re pü lõ gé pet, fel té ve, hogy a já rat ki szol gál ja Al bá -
nia egyik pont ját.

(2) E cikk al kal ma zá sá ban „kö zös sé gi lé gi fu va ro zó”
alatt az EK bár mely tag ál la ma, Nor vé gia vagy Iz land ál tal
en ge dé lye zett lé gi fu va ro zót kell ér te ni.

(3) Az alap meg ál la po dás 7. és 8. cikkét a má so dik át me -
ne ti idõ szak vé gé ig nem kell al kal maz ni; de ez nem érin ti
Al bá nia és a Kö zös ség azon kö te le zett sé gét, hogy az
I. melléklet ben fel so rolt jogi ak tu sok kal össz hang ban az
elsõ át me ne ti idõ szak vége után mû kö dé si en ge dé lye ket
bo csás son ki azon lé gi fu va ro zók szá má ra, ame lyek az EK
tag ál la mai vagy azok ál lam pol gá rai több sé gi tu laj do ná ban 
vagy irá nyí tá sa alatt van nak, il let ve Al bá nia vagy al bán
 állampolgár több sé gi tu laj do ná ban vagy irá nyí tá sa alatt
van nak.

4. cikk

Repülésbiztonság

(1) Az elsõ át me ne ti idõ szak ele jén Al bá nia meg fi gye -
lõ ként be kap cso ló dik az Eu ró pai Re pü lés biz ton sá gi Ügy -
nök ség mun ká já ba.

(2) A má so dik át me ne ti idõ szak vé gén az alap meg ál la -
po dás 18. cikke ér tel mé ben lét re ho zott ve gyes bi zott ság
meg ha tá roz za Al bá nia sze re pét és rész vé te le fel té te le it az
Eu ró pai Re pü lés biz ton sá gi Ügy nök ség ben.

(3) A má so dik át me ne ti idõ szak vé gé ig, amennyi ben a
biz ton ság szem pont já ból hi á nyos sá gok ta pasz tal ha tók, az
Euró pai Kö zös ség meg kö ve tel he ti, hogy egy Al bá ni á ban
en ge dé lye zett lé gi fu va ro zó kü lön biz ton sá gi ér té ke lé sen
es sen át mi e lõtt az Euró pai Kö zös ség be tar tó, on nan in du -
ló vagy azon be lül köz le ke dõ já ra to kat üze mel tet het ne. Az 
ilyen biz ton sá gi ér té ke lést az Euró pai Kö zös ség mi ha ma -
rabb el vég zi annak ér de ké ben, hogy az ne kés lel tes se in do -
ko lat la nul a for gal mi jo gok gya kor lá sát.
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5. cikk

Légiközlekedés-védelem

(1) A má so dik át me ne ti idõ szak kez de te kor a I. mel -
lékletben em lí tett vé del mi célú jog sza bá lyok tit kos ré sze it
Al bá nia meg fe le lõ ha tó sá ga ren del ke zé sé re bo csát ják.

(2) A má so dik át me ne ti idõ szak vé gé ig, amennyi ben
a vé de lem ben hi á nyos sá gok ta pasz tal ha tók, az Eu ró pai
Kö zös ség meg kö ve tel he ti, hogy egy Al bá ni á ban en ge dé -
lye zett lé gi fu va ro zó kü lön vé del mi ér té ke lé sen es sen át
mi e lõtt az Eu ró pai Kö zös ség be tar tó, on nan in du ló vagy
azon be lül köz le ke dõ já ra to kat üze mel tet het ne. Az ilyen
vé del mi ér té ke lést az Eu ró pai Kö zös ség mi ha ma rabb
 elvégzi an nak ér de ké ben, hogy az ne kés lel tes se in do ko -
lat la nul a for gal mi jo gok gya kor lá sát.

II. Jegyzõkönyv

Átmeneti szabályok egyrészrõl az Európai Közösség
és az EK-tagállamok, másrészrõl

Bosznia és Hercegovina között

1. cikk

Átmeneti idõszakok

(1) Az elsõ át me ne ti idõ szak e meg ál la po dás ha tály ba lé -
pé sé tõl ad dig az idõ pon tig tart, ami kor az Eu ró pai Kö zös -
ség ál tal vég zett ér té ke lés ta nú sá ga sze rint Bosz nia és Her -
ceg ovi na ele get tesz az ezen jegy zõ könyv 2. cikke (1) be -
kez dé sé ben rög zí tett va la mennyi fel té tel nek.

(2) A má so dik át me ne ti idõ szak az elsõ át me ne ti idõ -
szak vé gé tõl ad dig az idõ pon tig tart, ami kor az Eu ró pai
Kö zös ség ál tal vég zett ér té ke lés ta nú sá ga sze rint Bosz nia
és Her ceg ovi na ele get tesz az ezen jegy zõ könyv 2. cikke
(2) be kez dé sé ben rög zí tett va la mennyi fel té tel nek.

2. cikk

Az átmenetre vonatkozó feltételek

(1) Az elsõ át me ne ti idõ szak vé gé re Bosz nia és Her -
cegovina:

(i) tel jes jogú tag já vá vá lik a Tár sult Lég ügyi Ha tó sá -
gok nak, és tö rek szik az e meg ál la po dás I. mellékleté ben
fel so rolt re pü lés biz ton sá gi jog sza bá lyok vég re haj tá sá ra;

(ii) al kal maz za az ECAC (Eu ró pai Pol gá ri Re pü lé si
Kon fe ren cia) 30. szá mú ok má nyát, és tö rek szik az
I. melléklet ben fel so rolt lé gi köz le ke dés-vé del mi jog sza -
bá lyok vég re haj tá sá ra;

(iii) az I. mel lék let ben le ír tak nak meg fele lõen al kal -
maz za a 3925/91/EGK ren de le tet (a kézi és fel adott
poggyász ra al kal ma zan dó el len õr zé sek meg szün te té se), a

2409/92/EGK ren de le tet (a légi szol gál ta tá sok vi tel- és
 tarifadíjai), a 94/56/EK irány el vet (bal ese tek ki vizs gá lá -
sa), a 96/67/EK irány el vet (föld i ki szol gá lás), a
2027/97/EK ren de le tet (a lé gi fu va ro zók bal eset ese tén
fenn ál ló fe le lõs sé ge), a 2003/42/EK irány el vet (ese mé -
nyek je len té se), a 261/2004/EK ren de le tet (vissza uta sí tott
be szál lás), a 2000/79/EK irány el vet (a pol gá ri re pü lés ben
dol go zó mun ka vál lalók mun ka ide jé nek szer ve zé se), és
a 2003/88/EK irány el vet (a mun ka idõ);

(iv) meg erõ sí ti a nem zet kö zi lé gi szál lí tás egyes sza bá -
lya i nak egy sé ge sí té sé rõl  szóló egyez ményt (Mont re a li
Egyez mény);

(v) az ál lam i tá mo ga tás ra és ver seny re vo nat ko zó sza bá -
lyok vég re haj tá sá ban meg tet te a szük sé ges elõ re lé pé se ket, 
vagy az alap meg ál la po dás 14. cik ke (1) be kez dé sé ben,
vagy a III. mel lék let ben em lí tet tek sze rint.

(2) A má so dik át me ne ti idõ szak vé gé re Bosz nia és Her -
ceg ovi na:

(i) el vá laszt ja egy más tól a lé gi for gal mi szol gál ta tót és a
nem ze ti sza bá lyo zó szer vet, lét re hoz egy, a lé gi köz le ke dé -
si szol gál ta tá so kat fel ügye lõ nem ze ti szer vet, meg kez di
lég te re át szer ve zé sét funk ci o ná lis blokk(ok)ba, és ru gal -
mas lég tér-fel hasz ná lá si el vet al kal maz;

(ii) az I. mel lék let ben fel so rolt jog sza bá lyok kal egye -
tem ben al kal maz za ezt a meg ál la po dást.

3. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1) Az alap meg ál la po dás 1. cik ke (1) be kez dé se el le né re
a) az elsõ át me ne ti idõ szak so rán:
(i) a kö zös sé gi lé gi fu va ro zók és a Bosz nia és Her ce go -

vi ná ban en ge dé lye zett lé gi fu va ro zók kor lát lan for gal mi
jo got él vez nek Bosz nia és Her ceg ovi na bár mely pont ja és
az EK tag ál la ma i nak bár mely pont ja kö zött,

(ii) Bosz nia és Her ceg ovi na vagy ál lam pol gá ra nem
 lehet több sé gi tu laj do no sa vagy irá nyí tó ja egy kö zös sé gi
lé gi fu va ro zó nak, ahogy az EK tag ál la mai vagy azok
 állampolgárai sem le het nek több sé gi tu laj do no sai vagy
irá nyí tói a Bosz nia és Her ce go vi ná ban en ge dé lye zett lé gi -
fu va ro zók nak;

b) a má so dik át me ne ti idõ szak so rán:
(i) a kö zös sé gi lé gi fu va ro zók és a Bosz nia és Her ce go -

vi ná ban en ge dé lye zett lé gi fu va ro zók gya ko rol hat ják az
(1) be kez dés a) pont ja (i) al pont já ban em lí tett for gal mi
 jogokat,

(ii) a kö zös sé gi lé gi fu va ro zók kor lát lan for gal mi jo got
él vez nek Bosz nia és Her ceg ovi na bár mely pont ja és más
tár sult fe lek te rü le tén ta lál ha tó bár mely pont kö zött, és
bár hol cse rél het nek re pü lõ gé pet, fel té ve, hogy a já rat ki -
szol gál egy, az EK egyik tag ál la má ban ta lál ha tó pon tot,

(iii) a Bosz nia és Her ce go vi ná ban en ge dé lye zett lé gi -
fu va ro zók kor lát lan for gal mi jo got él vez nek az EK két
 különbözõ tag ál la má ban ta lál ha tó bár mely két pont
 között, és bár hol cse rél het nek re pü lõ gé pet, fel té ve, hogy a
já rat ki szol gál ja Bosz nia és Her ceg ovi na egyik pont ját.
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(2) E cikk al kal ma zá sá ban „kö zös sé gi lé gi fu va ro zó”
alatt az EK bár mely tag ál la ma, Nor vé gia vagy Iz land ál tal
en ge dé lye zett lé gi fu va ro zót kell ér te ni.

(3) Az alap meg ál la po dás 7. és 8. cikkét a má so dik át me -
ne ti idõ szak vé gé ig nem kell al kal maz ni; de ez nem érin ti
Bosz nia és Her ceg ovi na és a Kö zös ség azon kö te le zett sé -
gét, hogy az I. melléklet ben fel so rolt jogi ak tu sok kal össz -
hang ban az elsõ át me ne ti idõ szak vége után mû kö dé si
 engedélyeket bo csás son ki azon lé gi fu va ro zók szá má ra,
ame lyek az EK tag ál la mai vagy azok ál lam pol gá rai több -
sé gi tu laj do ná ban vagy irá nyí tá sa alatt van nak, il let ve
Bosz nia és Her ceg ovi na vagy an nak ál lam pol gá ra több -
ségi tu laj do ná ban vagy irá nyí tá sa alatt van nak.

4. cikk

Repülésbiztonság

(1) Az elsõ át me ne ti idõ szak ele jén Bosz nia és Her -
cegovina meg fi gye lõ ként be kap cso ló dik az Eu ró pai Re pü -
lés biz ton sá gi Ügy nök ség mun ká já ba.

(2) A má so dik át me ne ti idõ szak vé gén az e meg ál la po -
dás 18. cikke ér tel mé ben lét re ho zott ve gyes bi zott ság meg -
ha tá roz za Bosz nia és Her ceg ovi na sze re pét és rész vé te le
fel té te le it az Eu ró pai Re pü lés biz ton sá gi Ügy nök ség ben.

(3) A má so dik át me ne ti idõ szak vé gé ig, amennyi ben a
biz ton ság szem pont já ból hi á nyos sá gok ta pasz tal ha tók, az
Eu ró pai Kö zös ség meg kö ve tel he ti, hogy egy Bosz nia és
Her ceg ovi na ál tal en ge dé lye zett lé gi fu va ro zó kü lön biz -
ton sá gi ér té ke lé sen es sen át mi e lõtt az Eu ró pai Kö zös ség -
be tar tó, on nan in du ló vagy azon be lül köz le ke dõ já ra to kat 
üze mel tet het ne. Az ilyen biz ton sá gi ér té ke lést az Eu ró pai
Kö zös ség mi ha ma rabb el vég zi an nak ér de ké ben, hogy az
ne kés lel tes se in do ko lat la nul a for gal mi jo gok gyakor -
lását.

5. cikk

Légiközlekedés-védelem

(1) A má so dik át me ne ti idõ szak kez de te kor az
I. melléklet ben em lí tett vé del mi célú jog sza bá lyok tit kos
ré sze it Bosz nia és Her ceg ovi na meg fe le lõ ha tó sá ga ren -
del ke zé sé re bo csát ják.

(2) A má so dik át me ne ti idõ szak vé gé ig, amennyi ben
a vé de lem ben hi á nyos sá gok ta pasz tal ha tók az Euró pai
Kö zös ség meg kö ve tel he ti, hogy egy Bosz nia és Her -
cegovina ál tal en ge dé lye zett lé gi fu va ro zó kü lön vé del mi
ér té ke lé sen es sen át mi e lõtt az Euró pai Kö zös ség be tar tó,
 onnan in du ló vagy azon be lül köz le ke dõ já ra to kat üze mel -
tet het ne. Az ilyen vé del mi ér té ke lést az Euró pai Kö zös ség
mi ha ma rabb el vég zi annak ér de ké ben, hogy az ne kés lel -
tes se in do ko lat la nul a for gal mi jo gok gya kor lá sát.

III. Jegyzõkönyv

Átmeneti szabályok egyrészrõl az Európai Közösség
és az EK-tagállamok, másrészrõl

a Bolgár Köztársaság között

1. cikk

Átmeneti idõszak

(1) Az át me ne ti idõ szak e meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé -
tõl ad dig az idõ pon tig tart, ami kor az Eu ró pai Kö zös ség
 által vég zett ér té ke lés ta nú sá ga sze rint a Bol gár Köz tár sa -
ság (a továb biak ban: Bul gá ria) ele get tesz az ezen jegy zõ -
könyv 2. cikké ben rög zí tett va la mennyi fel té tel nek, il let ve
Bul gá ria csat la ko zik az Eu ró pai Kö zös sé gek hez.

(2) Eb ben a meg ál la po dás ban és an nak mel lék le te i ben a 
„má so dik át me ne ti idõ szak”-ra való uta lá so kat Bul gá ria
ese té ben az (1) be kez dés sze rin ti át me ne ti idõ szak ra való
uta lás ként kell ér tel mez ni.

2. cikk

Az átmenetre vonatkozó feltételek

Az át me ne ti idõ szak vé gé re Bul gá ria a meg ál la po dás
3. cikké ben elõ ír tak sze rint az I. melléklet ben fel so rolt jog -
sza bá lyok kal egye tem ben al kal maz za ezt a meg ál la po dást.

3. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1) Az alap meg ál la po dás 1. cik ke (1) be kez dé se el le né re,
az át me ne ti idõ szak alatt:
(i) a kö zös sé gi lé gi fu va ro zók és a Bul gá ri á ban en ge dé -

lye zett lé gi fu va ro zók kor lát lan for gal mi jo got él vez nek
Bul gá ria bár mely pont ja és az EK tag ál la ma i nak bár mely
pont ja kö zött;

(ii) a kö zös sé gi lé gi fu va ro zók kor lát lan for gal mi jo got
él vez nek Bul gá ria bár mely pont ja és más tár sult fe lek te rü -
le tén ta lál ha tó bár mely pont kö zött, és bár hol cse rél het nek
re pü lõ gé pet, fel té ve, hogy a já rat ki szol gál egy, az EK
egyik tag ál la má ban ta lál ha tó pon tot;

(iii) a Bul gá ri á ban en ge dé lye zett lé gi fu va ro zók kor lát -
lan for gal mi jo got él vez nek az EK két kü lön bö zõ tag ál la -
má ban ta lál ha tó bár mely két pont kö zött, és bár hol cse rél -
het nek re pü lõ gé pet, fel té ve, hogy a já rat ki szol gál ja Bul -
gá ria egyik pont ját.

(2) E cikk al kal ma zá sá ban „kö zös sé gi lé gi fu va ro zó”
alatt az EK bár mely tag ál la ma, Nor vé gia vagy Iz land ál tal
en ge dé lye zett lé gi fu va ro zót kell ér te ni.

(3) Az alap meg ál la po dás 7. és 8. cikkét az át me ne ti idõ -
szak vé gé ig nem kell al kal maz ni; de ez nem érin ti Bul gá ria 
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és a Kö zös ség azon kö te le zett sé gét, hogy az I. melléklet -
ben fel so rolt jogi ak tu sok kal össz hang ban az át me ne ti idõ -
szak kez de té tõl mû kö dé si en ge dé lye ket bo csás son ki azon
lé gi fu va ro zók szá má ra, ame lyek az EK tag ál la mai vagy
azok ál lam pol gá rai több sé gi tu laj do ná ban vagy irá nyí tá sa
alatt van nak, il let ve Bul gá ria vagy bol gár ál lam pol gár
több sé gi tu laj do ná ban vagy irá nyí tá sa alatt van nak.

4. cikk

Repülésbiztonság

(1) Az át me ne ti idõ szak vé gén az alap meg ál la po dás
18. cikke ér tel mé ben lét re ho zott ve gyes bi zott ság meg ha -
tá roz za Bul gá ria sze re pét és rész vé te le fel té te le it az Eu ró -
pai Re pü lés biz ton sá gi Ügy nök ség ben.

(2) Az át me ne ti idõ szak vé gé ig, amennyi ben a biz ton -
ság szem pont já ból hi á nyos sá gok ta pasz tal ha tók, az Eu ró -
pai Kö zös ség meg kö ve tel he ti, hogy egy Bul gá ri á ban
 engedélyezett lé gi fu va ro zó kü lön biz ton sá gi el len õr zé sen
es sen át mi e lõtt az Eu ró pai Kö zös ség be tar tó, on nan in -
duló vagy azon be lül köz le ke dõ já ra to kat üze mel tet het ne.
Az ilyen biz ton sá gi ér té ke lést az Eu ró pai Kö zös ség mi ha -
ma rabb el vég zi an nak ér de ké ben, hogy az ne kés lel tes se
in do ko lat la nul a for gal mi jo gok gya kor lá sát.

5. cikk

Légiközlekedés-védelem

A má so dik át me ne ti idõ szak vé gé ig, amennyi ben a
 védelemben hi á nyos sá gok ta pasz tal ha tók, az Eu ró pai
 Közösség meg kö ve tel he ti, hogy egy Bul gá ri á ban en ge dé -
lye zett lé gi fu va ro zó kü lön vé del mi ér té ke lé sen es sen át
mi e lõtt az Eu ró pai Kö zös ség be tar tó, on nan in du ló vagy
azon be lül köz le ke dõ já ra to kat üze mel tet het ne. Az ilyen
vé del mi ér té ke lést az Eu ró pai Kö zös ség mi ha ma rabb el -
vég zi an nak ér de ké ben, hogy az ne kés lel tes se in do ko lat -
la nul a for gal mi jo gok gya kor lá sát.

IV. Jegyzõkönyv

Átmeneti szabályok egyrészrõl az Európai Közösség
és az EK-tagállamok, másrészrõl

a Horvát Köztársaság között

1. cikk

Átmeneti idõszakok

(1) Az elsõ át me ne ti idõ szak e meg álla po dás ha tály ba lé -
pé sé tõl ad dig az idõ pon tig tart, ami kor az Euró pai Kö zös -
ség ál tal vég zett ér té ke lés ta nú sá ga sze rint a Hor vát Köz -

tár sa ság (a továb biak ban: Hor vát or szág) ele get tesz az
ezen jegy zõ könyv 2. cik ke (1) be kez dé sé ben rög zí tett
 valamennyi fel té tel nek.

(2) A má so dik át me ne ti idõ szak az elsõ át me ne ti idõ -
szak vé gé tõl ad dig az idõ pon tig tart, ami kor az Euró pai
Kö zös ség ál tal vég zett ér té ke lés ta nú sá ga sze rint a Hor vát
Köz tár sa ság ele get tesz az ezen jegy zõ könyv 2. cik ke
(2) be kez dé sé ben rög zí tett va la mennyi fel té tel nek.

2. cikk

Az átmenetre vonatkozó feltételek

(1) Az elsõ át me ne ti idõ szak vé gé re Hor vát or szág:
(i) tel jes jogú tag já vá vá lik a Tár sult Lég ügyi Ha tó sá -

gok nak, és tö rek szik az I. mel lék let ben fel so rolt re pü lés -
biz ton sá gi jog sza bá lyok vég re haj tá sá ra;

(ii) al kal maz za az ECAC (Euró pai Pol gá ri Re pü lé si
Kon fe ren cia) 30. szá mú ok má nyát, és tö rek szik az I. mel -
lék let ben fel so rolt lé gi köz le ke dés-vé del mi jog sza bá lyok
vég re haj tá sá ra;

(iii) az e meg álla po dás I. mel lék le té ben le ír tak nak
meg fele lõen al kal maz za a 3925/91/EGK ren de le tet (a kézi 
és fel adott poggyász ra al kal ma zan dó el len õr zé sek meg -
szün te té se), a 2409/92/EGK ren de le tet (a légi szol gál ta tá -
sok vi tel- és ta ri fa dí jai), a 94/56/EK irány el vet (bal ese tek
ki vizs gá lá sa), a 96/67/EK irány el vet (föld i ki szol gá lás),
a 2027/97/EK ren de le tet (a lé gi fu va ro zók bal eset ese tén
fenn ál ló fe le lõs sé ge), a 2003/42/EK irány el vet (ese mé -
nyek je len té se), a 261/2004/EK ren de le tet (vissza uta sí tott
be szál lás), a 2000/79/EK irány el vet (a pol gá ri re pü lés ben
dol go zó mun ka vál lalók mun ka ide jé nek szer ve zé se) és
a 2003/88/EK irány el vet (a mun ka idõ);

(iv) el vá laszt ja egy más tól a lé gi for gal mi szol gál ta tót és 
a nem ze ti sza bá lyo zó szer vet, lét re hoz egy, a lé gi köz le ke -
dé si szol gál ta tá so kat fel ügye lõ nem ze ti szer vet, meg kez di
lég te re át szer ve zé sét funk ci o ná lis blokk(ok)ba, és ru gal -
mas lég tér-fel hasz ná lá si el vet al kal maz;

(v) meg erõ sí ti a nem zet kö zi lé gi szál lí tás egyes sza bá -
lya i nak egy sé ge sí té sé rõl  szóló egyez ményt (Mont re a li
Egyez mény);

(vi) az ál lam i tá mo ga tás ra és ver seny re vo nat ko zó sza -
bá lyok vég re haj tá sá ban meg te szi a szük sé ges elõ re lé pé se -
ket, vagy az alap meg ál la po dás 14. cik ke (1) be kez dé sé -
ben, vagy a III. mel lék let ben em lí tet tek sze rint.

(2) A má so dik át me ne ti idõ szak vé gé re Hor vát or szág
ezt a meg ál la po dást az I. mel lék let ben fel so rolt jog sza bá -
lyok kal egye tem ben kell al kal maz nia.

3. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1) Az alap meg ál la po dás 1. cik ke (1) be kez dé se el le né re
a) a kö zös sé gi lé gi fu va ro zók és a Hor vát or szág ban en -

ge dé lye zett lé gi fu va ro zók kor lát lan for gal mi jo got él vez -
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nek Hor vát or szág bár mely pont ja és az EK tag ál la ma i nak
bár mely pont ja kö zött;

b) a má so dik át me ne ti idõ szak so rán:
(i) a kö zös sé gi lé gi fu va ro zók és a Hor vát or szág ban en -

ge dé lye zett lé gi fu va ro zók gya ko rol hat ják az (1) be kez dés
a) pont já ban em lí tett for gal mi jo go kat,

(ii) a kö zös sé gi lé gi fu va ro zók kor lát lan for gal mi jo got
él vez nek Hor vát or szág bár mely pont ja és más tár sult fe lek
te rü le tén ta lál ha tó bár mely pont kö zött, és bár hol cse rél -
het nek re pü lõ gé pet, fel té ve, hogy a já rat ki szol gál egy, az
EK egyik tag ál la má ban ta lál ha tó pon tot,

(iii) a Hor vát or szág ban en ge dé lye zett lé gi fu va ro zók
kor lát lan for gal mi jo got él vez nek az EK két kü lön bö zõ
tag ál la má ban ta lál ha tó bár mely két pont kö zött, és bár hol
cse rél het nek re pü lõ gé pet, fel té ve, hogy a já rat ki szol gál ja
Hor vát or szág egyik pont ját;

c) a má so dik át me ne ti idõ szak vé gé ig Hor vát or szág
vagy hor vát ál lam pol gár nem le het több sé gi tu laj do no sa
vagy irá nyí tó ja egy kö zös sé gi lé gi fu va ro zó nak, ahogy az
EK tag ál la mai vagy azok ál lam pol gá rai sem le het nek
több sé gi tu laj do no sai vagy irá nyí tói egy Hor vát or szág ban
en ge dé lye zett lé gi fu va ro zó nak.

(2) E cikk al kal ma zá sá ban „kö zös sé gi lé gi fu va ro zó”
alatt az EK bár mely tag ál la ma, Nor vé gia vagy Iz land ál tal
en ge dé lye zett lé gi fu va ro zót kell ér te ni.

(3) Az alap meg ál la po dás 7. és 8. cikkét a má so dik át me -
ne ti idõ szak vé gé ig nem kell al kal maz ni; de ez nem érin ti
Hor vát or szág és a Kö zös ség azon kö te le zett sé gét, hogy az
I. melléklet ben fel so rolt jogi ak tu sok kal össz hang ban az
elsõ át me ne ti idõ szak vége után mû kö dé si en ge dé lye ket
bo csás son ki azon lé gi fu va ro zók szá má ra, ame lyek az EK
tag ál la mai vagy azok ál lam pol gá rai több sé gi tu laj do ná ban 
vagy irá nyí tá sa alatt van nak, il let ve Hor vát or szág vagy
hor vát ál lam pol gár több sé gi tu laj do ná ban vagy irá nyí tá sa
alatt van nak.

4. cikk

Repülésbiztonság

(1) Az elsõ át me ne ti idõ szak ele jén Hor vát or szág meg -
fi gye lõ ként be kap cso ló dik az Eu ró pai Re pü lés biz ton sá gi
Ügy nök ség mun ká já ba.

(2) A má so dik át me ne ti idõ szak vé gén az alap meg ál la -
po dás 18. cikke ér tel mé ben lét re ho zott ve gyes bi zott ság
meg ha tá roz za Hor vát or szág sze re pét és rész vé te le fel té te -
le it az Eu ró pai Re pü lés biz ton sá gi Ügy nök ség ben.

(3) A má so dik át me ne ti idõ szak vé gé ig, amennyi ben a
biz ton ság szem pont já ból hi á nyos sá gok ta pasz tal ha tók, az
Eu ró pai Kö zös ség meg kö ve tel he ti, hogy egy Hor vát or -
szág ban en ge dé lye zett lé gi fu va ro zó kü lön biz ton sá gi
 ellenõrzésen es sen át mi e lõtt az Eu ró pai Kö zös ség be tar tó, 
on nan in du ló vagy azon be lül köz le ke dõ já ra to kat üze mel -
tet het ne. Az ilyen biz ton sá gi ér té ke lést az Eu ró pai Kö zös -

ség mi ha ma rabb el vég zi an nak ér de ké ben, hogy az ne kés -
lel tes se in do ko lat la nul a for gal mi jo gok gya kor lá sát.

5. cikk

Légiközlekedés-védelem

(1) A má so dik át me ne ti idõ szak kez de te kor az
I. mellékleté ben em lí tett vé del mi célú jog sza bá lyok tit kos
ré sze it Hor vát or szág meg fe le lõ ha tó sá ga ren del ke zé sé re
bo csát ják.

(2) A má so dik át me ne ti idõ szak vé gé ig, amennyi ben a
vé de lem ben hi á nyos sá gok ta pasz tal ha tók, az Eu ró pai Kö -
zös ség meg kö ve tel he ti, hogy egy Hor vát or szág ban en ge -
dé lye zett lé gi fu va ro zó kü lön vé del mi ér té ke lé sen es sen át
mi e lõtt az Eu ró pai Kö zös ség be tar tó, on nan in du ló vagy
azon be lül köz le ke dõ já ra to kat üze mel tet het ne. Az ilyen
vé del mi ér té ke lést az Eu ró pai Kö zös ség mi ha ma rabb el -
vég zi an nak ér de ké ben, hogy az ne kés lel tes se in do ko lat -
la nul a for gal mi jo gok gya kor lá sát.

V. Jegyzõkönyv

Átmeneti szabályok egyrészrõl az Európai Közösség
és az EK-tagállamok, másrészrõl

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között

1. cikk

Átmeneti idõszakok

(1) Az elsõ át me ne ti idõ szak e meg ál la po dás ha tály ba lé -
pé sé tõl ad dig az idõ pon tig tart, ami kor az Eu ró pai Kö zös -
ség ál tal vég zett ér té ke lés ta nú sá ga sze rint Ma ce dó nia
Volt Ju go szláv Köz tár sa ság ele get tesz az ezen jegy zõ -
könyv 2. cikke (1) be kez dé sé ben rög zí tett va la mennyi fel -
té tel nek.

(2) A má so dik át me ne ti idõ szak az elsõ át me ne ti idõ -
szak vé gé tõl ad dig az idõ pon tig tart, ami kor az Eu ró pai
Kö zös ség ál tal vég zett ér té ke lés ta nú sá ga sze rint Ma ce dó -
nia Volt Ju go szláv Köz tár sa ság ele get tesz az ezen jegy zõ -
könyv 2. cikke (2) be kez dé sé ben rög zí tett va la mennyi fel -
té tel nek.

2. cikk

Az átmenetre vonatkozó feltételek

(1) Az elsõ át me ne ti idõ szak vé gé re Ma ce dó nia Volt
 Jugoszláv Köz tár sa ság:

(i) tel jes jogú tag já vá vá lik a Tár sult Lég ügyi Ha tó sá -
gok nak, és tö rek szik az I. melléklet ben fel so rolt re pü lés -
biz ton sá gi jog sza bá lyok vég re haj tá sá ra;
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(ii) al kal maz za az ECAC (Euró pai Pol gá ri Re pü lé si
Kon fe ren cia) 30. szá mú ok má nyát, és tö rek szik az I. mel -
lék let ben fel so rolt lé gi köz le ke dés-vé del mi jog sza bá lyok
vég re haj tá sá ra;

(iii) az I. mel lék let ben le ír tak nak meg fele lõen al kal -
maz za a 3925/91/EGK ren de le tet (a kézi és fel adott
poggyász ra al kal ma zan dó el len õr zé sek meg szün te té se), a
2409/92/EGK ren de le tet (a légi szol gál ta tá sok vi tel- és
 tarifa dí jai), a 94/56/EK irány el vet (bal ese tek ki vizs gá lá sa),
a 96/67/EK irány el vet (föld i ki szol gá lás), a 2003/42/EK
irány el vet (ese mé nyek je len té se), a 2000/79/EK irány el vet 
(a pol gá ri re pü lés ben dol go zó mun ka vál lalók mun ka ide jé -
nek szer ve zé se) és a 2003/88/EK irány el vet (a mun ka idõ);

(iv) el vá laszt ja egy más tól a lé gi for gal mi szol gál ta tót és 
a nem ze ti sza bá lyo zó szer vet, lét re hoz egy, a lé gi köz le ke -
dé si szol gál ta tá so kat fel ügye lõ nem ze ti szer vet, meg kez di
lég te re át szer ve zé sét funk ci o ná lis blokk(ok)ba, és ru gal -
mas lég tér-fel hasz ná lá si el vet al kal maz;

(v) meg erõ sí ti a nem zet kö zi lé gi szál lí tás egyes sza bá -
lya i nak egy sé ge sí té sé rõl  szóló egyez ményt (Mont re a li
Egyez mény);

(vi) az ál lam i tá mo ga tás ra és ver seny re vo nat ko zó sza -
bá lyok vég re haj tá sá ban meg te szi a szük sé ges elõ re lé pé se -
ket, vagy az alap meg ál la po dás 14. cik ke (1) be kez dé sé -
ben, vagy a III. mel lék let ben em lí tet tek sze rint.

(2) A má so dik át me ne ti idõ szak vé gé re Ma ce dó nia Volt
Ju go szláv Köz tár sa ság az I. mel lék let ben fel so rolt jog sza -
bá lyok kal egye tem ben al kal maz za ezt a meg ál la po dást.

3. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1) Az alap meg ál la po dás 1. cik ke (1) be kez dé se el le né re
a) az elsõ át me ne ti idõ szak so rán:
(i) a kö zös sé gi lé gi fu va ro zók és a Ma ce dó nia Volt

 Jugoszláv Köz tár sa ság ban en ge dé lye zett lé gi fu va ro zók
kor lát lan for gal mi jo got él vez nek Ma ce dó nia Volt Ju go -
szláv Köz tár sa ság bár mely pont ja és az EK tag ál la ma i nak
bár mely pont ja kö zött,

(ii) Ma ce dó nia Volt Ju go szláv Köz tár sa ság vagy
 állampolgára nem le het több sé gi tu laj do no sa vagy irá nyí -
tó ja egy kö zös sé gi lé gi fu va ro zó nak, ahogy az EK tag ál la -
mai vagy azok ál lam pol gá rai sem le het nek több sé gi tu laj -
do no sai vagy irá nyí tói a Ma ce dó nia Volt Ju go szláv Köz -
tár sa ság ban en ge dé lye zett lé gi fu va ro zók nak;

b) a má so dik át me ne ti idõ szak so rán:
(i) a kö zös sé gi lé gi fu va ro zók és a Ma ce dó nia Volt Ju go -

szláv Köz tár sa ság ban en ge dé lye zett lé gi fu va ro zók gya ko -
rol hat ják az (1) be kez dés a) pont ja (i) al pont já ban em lí tett
for gal mi jo go kat,

(ii) a kö zös sé gi lé gi fu va ro zók kor lát lan for gal mi jo got
él vez nek Ma ce dó nia Volt Ju go szláv Köz tár sa ság és más
tár sult fe lek bár mely két pont ja kö zött, és bár hol cse rél het -
nek re pü lõ gé pet, fel té ve, hogy a já rat ki szol gál egy, az EK
egyik tag ál la má ban ta lál ha tó pon tot,

(iii) a Ma ce dó nia Volt Ju go szláv Köz tár sa ság ban en ge -
dé lye zett lé gi fu va ro zók kor lát lan for gal mi jo got él vez nek

az EK két kü lön bö zõ tag ál la má ban ta lál ha tó bár mely két
pont kö zött, és bár hol cse rél het nek re pü lõ gé pet, fel té ve,
hogy a já rat ki szol gál ja Ma ce dó nia Volt Ju go szláv Köz tár -
sa ság egyik pont ját.

(2) E cikk al kal ma zá sá ban „kö zös sé gi lé gi fu va ro zó”
alatt az EK bár mely tag ál la ma, Nor vé gia vagy Iz land ál tal
en ge dé lye zett lé gi fu va ro zót kell ér te ni.

(3) Az alap meg ál la po dás 7. és 8. cik két az át me ne ti idõ -
szak vé gé ig nem kell al kal maz ni; de ez nem érin ti Ma ce -
dó nia Volt Ju go szláv Köz tár sa ság és a Kö zös ség azon
 kötelezettségét, hogy az I. mel lék let ben fel so rolt jogi ak tu -
sok kal össz hang ban az át me ne ti idõ szak vége után mû kö -
dé si en ge dé lye ket bo csás son ki azon lé gi fu va ro zók szá má -
ra, ame lyek az EK tag ál la mai vagy azok ál lam pol gá rai
több sé gi tu laj do ná ban vagy irá nyí tá sa alatt van nak, illetve
Ma ce dó nia Volt Ju go szláv Köz tár sa ság vagy annak ál lam -
pol gá ra több sé gi tu laj do ná ban vagy irá nyí tá sa alatt
 vannak.

4. cikk

Egyes jogszabályok alkalmazása
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által

E jegy zõ könyv 2. cik ke el le né re e meg álla po dás ha tály -
ba lé pé se kor Ma ce dó nia Volt Ju go szláv Köz tár sa ság:

(i) al kal maz za a nem zet kö zi lé gi szál lí tás egyes sza bá -
lya i nak egy sé ge sí té sé rõl  szóló egyez ményt (Mont re a li
Egyez mény);

(ii) az ál ta la en ge dé lye zett lé gi fu va ro zók kal be tar tat ja
a 261/2004/EK ren de let gya kor la ti elõ írásait;

(iii) meg szün te ti vagy a kö zös sé gi jog gal össz hang ba
hoz za a Ma ce dó nia Volt Ju go szláv Köz tár sa ság Kormá -
nya és a Ma ce do ni an Air li nes (MAT) kö zöt ti szer zõ dést.

5. cikk

Repülésbiztonság

(1) Az elsõ át me ne ti idõ szak ele jén Ma ce dó nia Volt
 Jugoszláv Köz tár sa ság meg fi gye lõ ként be kap cso ló dik az
Euró pai Re pü lés biz ton sá gi Ügy nök ség mun ká já ba.

(2) A má so dik át me ne ti idõ szak vé gén az alap meg ál la -
po dás 18. cik ke ér tel mé ben lét re ho zott ve gyes bi zott ság
meg ha tá roz za Ma ce dó nia Volt Ju go szláv Köz tár sa ság
sze re pét és rész vé te le fel té te le it az Euró pai Re pü lés biz ton -
sá gi Ügy nök ség ben.

(3) A má so dik át me ne ti idõ szak vé gé ig, amennyi ben a
biz ton ság szem pont já ból hi á nyos sá gok ta pasz tal ha tók, az
Euró pai Kö zös ség meg kö ve tel he ti, hogy egy Ma ce dó nia
Volt Ju go szláv Köz tár sa ság ban en ge dé lye zett légifuva -
rozó kü lön biz ton sá gi ér té ke lé sen es sen át mi e lõtt az Euró -
pai Kö zös ség be tar tó, on nan in du ló vagy azon be lül köz le -
ke dõ já ra to kat üze mel tet het ne. Az ilyen biz ton sá gi ér té ke -
lést az Euró pai Kö zös ség mi ha ma rabb el vég zi annak ér de -
ké ben, hogy az ne kés lel tes se in do ko lat la nul a for gal mi
 jogok gya kor lá sát.
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6. cikk

Légiközlekedés-védelem

(1) A má so dik át me ne ti idõ szak kez de te kor az I. mel -
lék let ben em lí tett vé del mi célú jog sza bá lyok tit kos ré sze it
Ma ce dó nia Volt Ju go szláv Köz tár sa ság meg fe le lõ ható -
sága ren del ke zé sé re bo csát ják.

(2) A má so dik át me ne ti idõ szak vé gé ig, amennyi ben a
vé de lem szem pont já ból hi á nyos sá gok ta pasz tal ha tók, az
Euró pai Kö zös ség meg kö ve tel he ti, hogy egy Ma ce dó nia
Volt Ju go szláv Köz tár sa ság ban en ge dé lye zett lé gi fu va ro -
zó kü lön vé del mi ér té ke lé sen es sen át mi e lõtt az Euró pai
Kö zös ség be tar tó, on nan in du ló vagy azon be lül köz le ke -
dõ já ra to kat üze mel tet het ne. Az ilyen vé del mi ér té ke lést
az Euró pai Kö zös ség mi ha ma rabb el vég zi annak ér de ké -
ben, hogy az ne kés lel tes se in do ko lat la nul a for gal mi
 jogok gya kor lá sát.

VI. Jegyzõkönyv

Átmeneti szabályok egyrészrõl az Európai Közösség
és az EK-tagállamok, másrészrõl

Szerbia és Montenegró között

1. cikk

Átmeneti idõszakok

(1) Az elsõ át me ne ti idõ szak e meg álla po dás ha tály ba lé -
pé sé tõl ad dig az idõ pon tig tart, ami kor az Euró pai Kö zös -
ség meg fe le lõ ha tó sá ga ál tal vég zett ér té ke lés ta nú sá ga
sze rint Szer bia és Mon te neg ró ele get tesz az ezen jegy zõ -
könyv 2. cik ke (1) be kez dé sé ben rög zí tett va la mennyi fel -
té tel nek.

(2) A má so dik át me ne ti idõ szak az elsõ át me ne ti idõ -
szak vé gé tõl ad dig az idõ pon tig tart, ami kor az Euró pai
Kö zös ség meg fe le lõ ha tó sá ga ál tal vég zett ér té ke lés ta nú -
sá ga sze rint Szer bia és Mon te neg ró ele get tesz az ezen
jegy zõ könyv 2. cik ke (2) be kez dé sé ben rög zí tett va la -
mennyi fel té tel nek.

2. cikk

Az átmenetre vonatkozó feltételek

(1) Az elsõ át me ne ti idõ szak vé gé re Szer bia és Mon te -
neg ró:

(i) tel jes jogú tag já vá vá lik a Tár sult Lég ügyi Ha tó sá -
gok nak, és tö rek szik az I. mel lék let ben fel so rolt re pü lés -
biz ton sá gi jog sza bá lyok vég re haj tá sá ra;

(ii) al kal maz za az ECAC (Euró pai Pol gá ri Re pü lé si
Kon fe ren cia) 30. szá mú ok má nyát, és tö rek szik az I. mel -
lék let ben fel so rolt lé gi köz le ke dés-vé del mi jog sza bá lyok
vég re haj tá sá ra;

(iii) az e meg álla po dás I. mel lék le té ben le ír tak nak
meg fele lõen al kal maz za a 3925/91/EGK ren de le tet (a kézi 
és fel adott poggyász ra al kal ma zan dó el len õr zé sek meg -
szün te té se), a 2409/92/EGK ren de le tet (a légi szol gál ta tá -
sok vi tel- és ta ri fa dí jai), a 94/56/EK irány el vet (bal ese tek
ki vizs gá lá sa), a 96/67/EK irány el vet (föld i ki szol gá lás),
a 2027/97/EK ren de le tet (a lé gi fu va ro zók bal eset ese tén
fenn ál ló fe le lõs sé ge), a 2003/42/EK irány el vet (ese mé -
nyek je len té se), a 261/2004/EK ren de le tet (vissza uta sí tott
be szál lás), a 2000/79/EK irány el vet (a pol gá ri re pü lés ben
dol go zó mun ka vál lalók mun ka ide jé nek szer ve zé se) és a
2003/88/EK irány el vet (a mun ka idõ);

(iv) el vá laszt ja egy más tól a lé gi for gal mi szol gál ta tót és 
a sza bá lyo zó szer vet, lét re hoz egy, a lé gi köz le ke dé si szol -
gál ta tá so kat fel ügye lõ szer vet, meg kez di lég te re át szer ve -
zé sét funk ci o ná lis blokk(ok)ba, és ru gal mas lég tér-fel -
hasz ná lá si el vet al kal maz;

(v) meg erõ sí ti a nem zet kö zi lé gi szál lí tás egyes sza bá -
lya i nak egy sé ge sí té sé rõl  szóló egyez ményt (Mont re a li
Egyez mény);

(vi) az ál lam i tá mo ga tás ra és ver seny re vo nat ko zó sza -
bá lyok vég re haj tá sá ban meg te szi a szük sé ges elõ re lé pé se -
ket, vagy az alap meg ál la po dás 14. cik ke (1) be kez dé sé -
ben, vagy a III. mel lék let ben em lí tet tek sze rint.

(2) A má so dik át me ne ti idõ szak vé gé re Szer bia és Mon -
te neg ró ezt a meg ál la po dást az I. mel lék let ben fel so rolt
jog sza bá lyok kal egye tem ben al kal maz za.

3. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1) Az alap meg ál la po dás 1. cik ke (1) be kez dé se el le né re
a) az elsõ át me ne ti idõ szak so rán:
(i) a kö zös sé gi lé gi fu va ro zók és a Szer bia és Mon te neg -

ró ban en ge dé lye zett lé gi fu va ro zók kor lát lan for gal mi
 jogot él vez nek Szer bia és Mon te neg ró bár mely pont ja és
az EK tag ál la ma i nak bár mely pont ja kö zött,

(ii) Szer bia és Mon te neg ró vagy ál lam pol gá ra nem
 lehet több sé gi tu laj do no sa vagy irá nyí tó ja egy kö zös sé gi
lé gi fu va ro zó nak, ahogy az EK tag ál la mai vagy azok
 állampolgárai sem le het nek több sé gi tu laj do no sai vagy
irá nyí tói a Szer bia és Mon te neg ró ban en ge dé lye zett lé gi -
fu va ro zók nak;

b) a má so dik át me ne ti idõ szak so rán:
(i) a kö zös sé gi lé gi fu va ro zók és a Szer bia és Mon te neg -

ró ban en ge dé lye zett lé gi fu va ro zók gya ko rol hat ják az
(1) be kez dés a) pont ja (i) al pont já ban em lí tett for gal mi jo -
go kat,

(ii) a kö zös sé gi lé gi fu va ro zók kor lát lan for gal mi jo got
él vez nek Szer bia és Mon te neg ró bár mely pont ja és más
tár sult fe lek te rü le tén ta lál ha tó bár mely pont kö zött, és
bár hol cse rél het nek re pü lõ gé pet, fel té ve, hogy a já rat ki -
szol gál egy, az EK egyik tag ál la má ban ta lál ha tó pon tot,

(iii) a Szer bia és Mon te neg ró ban en ge dé lye zett lé gi fu -
va ro zók kor lát lan for gal mi jo got él vez nek az EK két kü -
lön bö zõ tag ál la má ban ta lál ha tó bár mely két pont kö zött,
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és bár hol cse rél het nek re pü lõ gé pet, fel té ve, hogy a já rat
ki szol gál ja Szer bia és Mon te neg ró egyik pont ját.

(2) E cikk al kal ma zá sá ban „kö zös sé gi lé gi fu va ro zó”
alatt az EK bár mely tag ál la ma, Nor vé gia vagy Iz land ál tal
en ge dé lye zett lé gi fu va ro zót kell ér te ni.

(3) Az alap meg ál la po dás 7. és 8. cik két a má so dik át me -
ne ti idõ szak vé gé ig nem kell al kal maz ni; de ez nem érin ti
Szer bia és Mon te neg ró és a Kö zös ség azon kö te le zett sé -
gét, hogy az I. mel lék let ben fel so rolt jogi ak tu sok kal össz -
hang ban az elsõ át me ne ti idõ szak vége után mû kö dé si
 engedélyeket bo csás son ki azon lé gi fu va ro zók szá má ra,
ame lyek az EK tag ál la mai vagy azok ál lam pol gá rai több -
sé gi tu laj do ná ban vagy irá nyí tá sa alatt van nak, illetve
Szer bia és Mon te neg ró vagy annak ál lam pol gá ra több sé gi
tu laj do ná ban vagy irá nyí tá sa alatt van nak.

4. cikk

Repülésbiztonság

(1) Az elsõ át me ne ti idõ szak ele jén Szer bia és Mon te -
neg ró meg fi gye lõ ként be kap cso ló dik az Euró pai Re pü lés -
biz ton sá gi Ügy nök ség mun ká já ba.

(2) A má so dik át me ne ti idõ szak vé gén az alap meg ál la -
po dás 18. cik ke ér tel mé ben lét re ho zott ve gyes bi zott ság
meg ha tá roz za Szer bia és Mon te neg ró sze re pét és rész vé te -
le fel té te le it az Euró pai Re pü lés biz ton sá gi Ügy nök ség ben.

(3) A má so dik át me ne ti idõ szak vé gé ig, amennyi ben a
biz ton ság szem pont já ból hi á nyos sá gok ta pasz tal ha tók, az
Euró pai Kö zös ség meg kö ve tel he ti, hogy egy Szer bia és
Mon te neg ró ál tal en ge dé lye zett lé gi fu va ro zó kü lön biz -
ton sá gi ér té ke lé sen es sen át mi e lõtt az Euró pai Kö zös ség -
be tar tó, on nan in du ló vagy azon be lül köz le ke dõ já ra to kat 
üze mel tet het ne. Az ilyen biz ton sá gi ér té ke lést az Euró pai
Kö zös ség mi ha ma rabb el vég zi annak ér de ké ben, hogy
az ne kés lel tes se in do ko lat la nul a for gal mi jo gok gyakor -
lását.

5. cikk

Légiközlekedés-védelem

(1) A má so dik át me ne ti idõ szak kez de te kor az I. mel -
lék let ben em lí tett vé del mi célú jog sza bá lyok tit kos ré sze it
Szer bia és Mon te neg ró meg fe le lõ ha tó sá ga ren del ke zé sé re 
bo csát ják.

(2) A má so dik át me ne ti idõ szak vé gé ig, amennyi ben
a vé de lem ben hi á nyos sá gok ta pasz tal ha tók, az Euró pai
Kö zös ség meg kö ve tel he ti, hogy egy Szer bia és Mon te neg -
ró ál tal en ge dé lye zett lé gi fu va ro zó kü lön vé del mi ér té ke -
lé sen es sen át mi e lõtt az Euró pai Kö zös ség be tar tó, on nan
in du ló vagy azon be lül köz le ke dõ já ra to kat üze mel tet het -
ne. Az ilyen biz ton sá gi ér té ke lést az Euró pai Kö zös ség
 mihamarabb el vég zi annak ér de ké ben, hogy az ne kés lel -
tes se in do ko lat la nul a for gal mi jo gok gya kor lá sát.

VII. Jegyzõkönyv

Átmeneti szabályok egyrészrõl az Európai Közösség
és az EK-tagállamok, másrészrõl

Románia között

1. cikk

Átmeneti idõszak

(1) Az elsõ át me ne ti idõ szak e meg ál la po dás ha tály ba lé -
pé sé tõl ad dig az idõ pon tig tart, ami kor az Eu ró pai Kö zös -
ség ál tal vég zett ér té ke lés ta nú sá ga sze rint Ro má nia ele get
tesz az ezen jegy zõ könyv 2. cik ké ben rög zí tett va la mennyi 
fel té tel nek.

(2) Eb ben a meg ál la po dás ban és an nak mel lék le te i ben a 
„má so dik át me ne ti idõ szak”-ra való uta lá so kat Ro má nia
ese té ben az e cikk (1) be kez dé se sze rin ti át me ne ti idõ szak -
ra való uta lás ként kell ér tel mez ni.

2. cikk

Az átmenetre vonatkozó feltételek

Az át me ne ti idõ szak vé gé re Ro má nia ezt a meg ál la po -
dást az I. melléklet ben fel so rolt jog sza bá lyok kal egye tem -
ben al kal maz za.

3. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1) E meg ál la po dás 1. cikke (1) be kez dé se el le né re,
az át me ne ti idõ szak alatt:

(i) a kö zös sé gi lé gi fu va ro zók és a Ro má ni á ban en ge dé -
lye zett lé gi fu va ro zók kor lát lan for gal mi jo got él vez nek
Ro má nia bár mely pont ja és az EK tag ál la ma i nak bár mely
pont ja kö zött;

(ii) a kö zös sé gi lé gi fu va ro zók kor lát lan for gal mi jo got
él vez nek Ro má nia bár mely pont ja és más tár sult fe lek
 területén ta lál ha tó bár mely pont kö zött, és bár hol cse rél -
het nek re pü lõ gé pet, fel té ve, hogy a já rat ki szol gál egy, az
EK egyik tag ál la má ban ta lál ha tó pon tot;

(iii) a Ro má ni á ban en ge dé lye zett lé gi fu va ro zók kor lát -
lan for gal mi jo got él vez nek az EK két kü lön bö zõ tag ál la -
má ban ta lál ha tó bár mely két pont kö zött, és bár hol cse rél -
het nek re pü lõ gé pet, fel té ve, hogy a já rat ki szol gál ja
 Románia egyik pont ját.

(2) E cikk al kal ma zá sá ban „kö zös sé gi lé gi fu va ro zó”
alatt az EK bár mely tag ál la ma, Nor vé gia vagy Iz land ál tal
en ge dé lye zett lé gi fu va ro zót kell ér te ni.

(3) Az alap meg ál la po dás 7. és 8. cik két az át me ne ti idõ -
szak vé gé ig nem kell al kal maz ni; de ez nem érin ti Ro má -
nia és a Kö zös ség azon kö te le zett sé gét, hogy az I. mel lék -
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let ben fel so rolt jogi ak tu sok kal össz hang ban az át me ne ti
idõ szak kez de té tõl mû kö dé si en ge dé lye ket  bocsásson ki
azon lé gi fu va ro zók szá má ra, ame lyek az EK tag ál la mai
vagy azok ál lam pol gá rai több sé gi tu laj do ná ban vagy irá -
nyí tá sa alatt van nak, illetve Ro má nia vagy ro mán ál lam -
pol gár több sé gi tu laj do ná ban vagy irá nyí tá sa alatt van nak.

4. cikk

Repülésbiztonság

(1) Az át me ne ti idõ szak vé gén az alap meg ál la po dás
18. cik ke ér tel mé ben lét re ho zott ve gyes bi zott ság meg ha -
tá roz za Ro má nia sze re pét és rész vé te le fel té te le it az Euró -
pai Re pü lés biz ton sá gi Ügy nök ség ben.

(2) Az át me ne ti idõ szak vé gé ig, amennyi ben a biz ton -
ság szem pont já ból hi á nyos sá gok ta pasz tal ha tók, az Euró -
pai Kö zös ség meg kö ve tel he ti, hogy egy Ro má ni á ban
 engedélyezett lé gi fu va ro zó kü lön biz ton sá gi el len õr zé sen
es sen át mi e lõtt az Euró pai Kö zös ség be tar tó, on nan in -
duló vagy azon be lül köz le ke dõ já ra to kat üze mel tet het ne.
Az ilyen biz ton sá gi ér té ke lést az Euró pai Kö zös ség mi ha -
ma rabb el vég zi annak ér de ké ben, hogy az ne kés lel tes se
in do ko lat la nul a for gal mi jo gok gya kor lá sát.

5. cikk

Légiközlekedés-védelem

Az át me ne ti idõ szak vé gé ig, amennyi ben a vé de lem ben
hi á nyos sá gok ta pasz tal ha tók, az Euró pai Kö zös ség meg -
kö ve tel he ti, hogy egy Ro má ni á ban en ge dé lye zett lé gi fu -
va ro zó kü lön vé del mi ér té ke lé sen es sen át mi e lõtt az Euró -
pai Kö zös ség be tar tó, on nan in du ló vagy azon be lül köz le -
ke dõ já ra to kat üze mel tet het ne. Az ilyen vé del mi ér té ke lést 
az Euró pai Kö zös ség mi ha ma rabb el vég zi annak ér de ké -
ben, hogy az ne kés lel tes se in do ko lat la nul a for gal mi
 jogok gya kor lá sát.

VIII. Jegyzõkönyv

Átmeneti szabályok egyrészrõl az Európai Közösség
és az EK-tagállamok, másrészrõl

az Egyesült Nemzetek Ideiglenes Koszovói
Közigazgatási Missziója között

1. cikk

Az Egyesült Nemzetek Ideiglenes Koszovói
Közigazgatási Missziója hatásköre

E jegy zõ könyv ren del ke zé sei nem érin tik az Egye sült
Nem ze tek Ide ig le nes Ko szo vói Köz igaz ga tá si Misszi ó ja
(a továb biak ban: UNMIK) ha tás kö rét az ENSZ Biz ton sá gi 

Ta ná csa 1999. jú ni us 10-i 1244. sz. ha tá ro za tá ban meg ha -
tá ro zot tak sze rint.

2. cikk

Átmeneti idõszakok

(1) Az elsõ át me ne ti idõ szak e meg álla po dás ha tály ba lé -
pé sé tõl ad dig az idõ pon tig tart, ami kor az Euró pai Kö zös -
ség ál tal vég zett ér té ke lés ta nú sá ga sze rint az UNMIK ele -
get tesz az ezen jegy zõ könyv 3. cik ke (1) be kez dé sé ben
rög zí tett va la mennyi fel té tel nek.

(2) A má so dik át me ne ti idõ szak az elsõ át me ne ti idõ -
szak vé gé tõl ad dig az idõ pon tig tart, ami kor az Euró pai
Kö zös ség ál tal vég zett ér té ke lés ta nú sá ga sze rint az
UNMIK ele get tesz az ezen jegy zõ könyv 3. cik ke (2) be -
kez dé sé ben rög zí tett fel té te lek nek.

3. cikk

Az átmenetre vonatkozó feltételek

(1) Az elsõ át me ne ti idõ szak vé gé re az UNMIK:

(i) kü lön le ges nem zet kö zi jogi stá tu szá nak sé rel me nél -
kül al kal maz za a Tár sult Lég ügyi Ha tó sá gok ál tal el fo ga -
dott egy sé ges lég ügyi elõ írásokat, és tö rek szik az e meg -
álla po dás I. mel lék le té ben elõ írt re pü lés biz ton sá gi jog sza -
bá lyok al kal ma zá sá ra;

(ii) al kal maz za az ECAC (Eu ró pai Pol gá ri Re pü lé si
Kon fe ren cia) 30. szá mú ok má nyát, és tö rek szik az I. mel -
lékletben fel so rolt lé gi köz le ke dés-vé del mi jog sza bá lyok
vég re haj tá sá ra;

(iii) az I. mel lék let ben le ír tak nak meg fele lõen al kal -
maz za a 3925/91/EGK ren de le tet (a kézi és fel adott
poggyász ra al kal ma zan dó el len õr zé sek meg szün te té se),
a 2409/92/EGK ren de le tet (a légi szol gál ta tá sok vi tel- és
ta ri fa dí jai), a 94/56/EK irány el vet (bal ese tek kivizsgá -
lása), a 2027/97/EK ren de le tet (a lé gi fu va ro zók bal eset
ese tén fenn ál ló fe le lõs sé ge), a 2003/42/EK irány el vet
(ese mé nyek je len té se), a 261/2004/EK ren de le tet (vissza -
uta sí tott be szál lás), a 2000/79/EK irány el vet (a pol gá ri
 repülésben dol go zó mun ka vál lalók mun ka ide jé nek szer -
ve zé se) és a 2003/88/EK irány el vet (a mun ka idõ);

(iv) el vá laszt ja egy más tól a lé gi for gal mi szol gál ta tót és 
a sza bá lyo zó szer vet, lét re hoz vagy ki je löl egy, a lé gi köz -
le ke dé si szol gál ta tá so kat fel ügye lõ szer vet;

(v) gya kor lat ban al kal maz za a nem zet kö zi lé gi szál lí tás
egyes sza bá lya i nak egy sé ge sí té sé rõl  szóló egyez ményt
(Mont re a li Egyez mény);

(vi) az ál lam i tá mo ga tás ra és ver seny re vo nat ko zó sza -
bá lyok vég re haj tá sá ban meg te szi a szük sé ges elõ re lé pé se -
ket, vagy az alap meg ál la po dás 14. cik ke (1) be kez dé sé ben
vagy a III. mel lék let ben em lí tet tek sze rint.
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(2) A má so dik át me ne ti idõ szak vé gé re az UNMIK ezt a
meg ál la po dást az I. mel lék let ben fel so rolt jog sza bá lyok -
kal egye tem ben al kal maz za.

4. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1) Az alap meg ál la po dás 1. cik ke (1) be kez dé sé nek
 ellenére

a) az elsõ át me ne ti idõ szak so rán:
(i) a kö zös sé gi lé gi fu va ro zók és az UNMIK ál tal en ge -

dé lye zett lé gi fu va ro zók kor lát lan for gal mi jo got él vez nek
Ko szo vó bár mely pont ja és az EK tag ál la ma i nak bár mely
pont ja kö zött,

(ii) az UNMIK vagy ko szo vói la kos nem le het több sé gi 
tu laj do no sa vagy irá nyí tó ja egy kö zös sé gi lé gi fu va ro zó -
nak, ahogy az EK tag ál la mai vagy azok ál lam pol gá rai sem
le het nek több sé gi tu laj do no sai vagy irá nyí tói az UNMIK
ál tal en ge dé lye zett lé gi fu va ro zók nak;

b) a má so dik át me ne ti idõ szak so rán:
(i) a kö zös sé gi lé gi fu va ro zók és az UNMIK ál tal en ge -

dé lye zett lé gi fu va ro zók gya ko rol hat ják az (1) be kez dés
a) pont ja (i) al pont já ban em lí tett for gal mi jo go kat,

(ii) a kö zös sé gi lé gi fu va ro zók kor lát lan for gal mi jo got
él vez nek Ko szo vó bár mely pont ja és más tár sult fe lek te -
rü le tén ta lál ha tó bár mely pont kö zött, és bár hol cse rél het -
nek re pü lõ gé pet, fel té ve, hogy a já rat ki szol gál egy, az EK
egyik tag ál la má ban ta lál ha tó pon tot,

(iii) az UNMIK ál tal en ge dé lye zett lé gi fu va ro zók kor -
lát lan for gal mi jo got él vez nek az EK két kü lön bö zõ tag ál -
la má ban ta lál ha tó bár mely két pont kö zött, és bár hol
 cserélhetnek re pü lõ gé pet, fel té ve, hogy a já rat ki szol gál ja
Ko szo vó egyik pont ját.

(2) E cikk al kal ma zá sá ban „kö zös sé gi lé gi fu va ro zó”
alatt az EK bár mely tag ál la ma, Nor vé gia vagy Iz land ál tal
en ge dé lye zett lé gi fu va ro zót kell ér te ni.

(3) Az alap meg ál la po dás 7. és 8. cik két a má so dik át me -
ne ti idõ szak vé gé ig nem kell al kal maz ni; de ez nem érin ti
az UNMIK és a Kö zös ség azon kö te le zett sé gét, hogy az
I. mel lék let ben fel so rolt jogi ak tu sok kal össz hang ban az
elsõ át me ne ti idõ szak vége után mû kö dé si en ge dé lye ket
bo csás son ki azon lé gi fu va ro zók szá má ra, ame lyek az EK
tag ál la mai vagy azok ál lam pol gá rai több sé gi tu laj do ná ban 
vagy irá nyí tá sa alatt van nak, illetve az UNMIK vagy
 koszovói la kos több sé gi tu laj do ná ban vagy irá nyí tá sa alatt 
van nak.

5. cikk

Nemzetközi egyezmények és megállapodások

Amennyi ben az I. mel lék let ben elõ írt jog sza bá lyok
nem zet kö zi egyez mé nyek ben vagy meg ál la po dá sok ban

való rész vé telt ír nak elõ, az UNMIK kü lön le ges nem zet -
kö zi jogi hely ze tét figye lembe kell ven ni.

6. cikk

Repülésbiztonság

(1) Az elsõ át me ne ti idõ szak ele jén az UNMIK meg fi -
gye lõ ként be kap cso ló dik az Euró pai Re pü lés biz ton sá gi
Ügy nök ség mun ká já ba.

(2) A má so dik át me ne ti idõ szak vé gén az alap meg ál la -
po dás 18. cik ke ér tel mé ben lét re ho zott ve gyes bi zott ság
meg ha tá roz za az UNMIK sze re pét és rész vé te le fel té te le it
az Euró pai Re pü lés biz ton sá gi Ügy nök ség ben.

(3) A má so dik át me ne ti idõ szak vé gé ig, amennyi ben a
biz ton ság szem pont já ból hi á nyos sá gok ta pasz tal ha tók, az
Euró pai Kö zös ség meg kö ve tel he ti, hogy egy UNMIK ál tal 
en ge dé lye zett lé gi fu va ro zó kü lön biz ton sá gi el len õr zé sen
es sen át mi e lõtt az Euró pai Kö zös ség be tar tó, on nan in -
duló vagy azon be lül köz le ke dõ já ra to kat üze mel tet het ne.
Az ilyen biz ton sá gi ér té ke lést az Euró pai Kö zös ség mi ha -
ma rabb el vég zi annak ér de ké ben, hogy az ne kés lel tes se
in do ko lat la nul a for gal mi jo gok gya kor lá sát.

7. cikk

Légiközlekedés-védelem

(1) A má so dik át me ne ti idõ szak kez de te kor az I. mel -
lék le té ben em lí tett vé del mi célú jog sza bá lyok tit kos ré -
szeit az UNMIK meg fe le lõ ha tó sá ga ren del ke zé sé re
 bocsátják.

(2) A má so dik át me ne ti idõ szak vé gé ig, amennyi ben a
vé de lem ben hi á nyos sá gok ta pasz tal ha tók, az Euró pai Kö -
zös ség meg kö ve tel he ti, hogy egy az UNMIK ál tal en ge dé -
lye zett lé gi fu va ro zó kü lön vé del mi ér té ke lé sen es sen át
mi e lõtt az Euró pai Kö zös ség be tar tó, on nan in du ló vagy
azon be lül köz le ke dõ já ra to kat üze mel tet het ne. Az ilyen
biz ton sá gi ér té ke lést az Euró pai Kö zös ség mi ha ma rabb
 elvégzi annak ér de ké ben, hogy az ne kés lel tes se in do ko -
lat la nul a for gal mi jo gok gya kor lá sát.”

4.  § Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja a Meg ál la po dás nak
az e tör vény hatályba lépése nap já tól kez dõ dõ en tör té nõ
ide ig le nes al kal ma zá sát.

5. § (1) E tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
 kivétellel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 2–3.  §-a a Meg álla po dás 29. cik ké nek
3. pont já ban meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) E tör vény 4.  §-a a szer zõ dés 29. cik ké nek 2. pont já -
ban meg ha tá ro zott idõ pont ban ha tá lyát vesz ti.
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(4) A Meg álla po dás ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját,
valamint a (2)–(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pon tok 
nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter azok is mert té vá lá sát
köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul köz zé tett
egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(5) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter gon dos ko dik.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

52/2006. (VII. 17.) FVM
rendelete

a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi
költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági
Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások

igénybevételének általános szabályairól  szóló
131/2004. (IX. 11.) FVM rendelet módosításáról

A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok hoz
és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé -
se i rõl és az ezzel össze füg gõ tör vény mó do sí tá sok ról  szóló
2003. évi LXXIII. tör vény 45.  § (2) be kez dés c) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti
költ ség ve tés, valamint az Euró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en -
tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro -
zá sá ban meg va ló su ló tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 131/2004. (IX. 11.) FVM ren de let 
(a to váb bi ak ban: R.) 18.  §-a az aláb bi (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) Az (1) be kez dés ben fog lalt mo ni tor ing rend sze ren
be lül az 1.  § (1) be kez dé sé nek a) és b) pont ja i ban fog lalt
in téz ke dé sek hez, illetve c) pont já nak kör nye zet vé del mi
al in téz ke dé sé hez szük sé ges ér té ke lés ben és adat gyûj tés -
ben az Ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si In for má ci ós Rend -
szer (AIR) mû köd te té sé ért fe le lõs Nö vény- és Ta laj vé del -
mi Köz pon ti Szol gá lat (NTKSZ) mû kö dik köz re. Az AIR

fen ti fel ada ta i nak el lá tá sá hoz szük sé ges ada to kat az MVH
az NTKSZ ré szé re a kü lön együtt mû kö dé si meg ál la po dás -
ban rög zí tett fel té te lek sze rint át ad ja.”

2.  §

Az R. 19.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

„(4) A jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás vissza fi ze -
té se ese tén a ka ma tot a vissza fi ze té si kö te le zett ség rõl
 szóló ér te sí tés kéz hez vé te lé nek idõ pont já tól kell fel szá mí -
ta ni ad dig az idõ pon tig, amíg az összeg vissza fi ze tés re
vagy le vo nás ra nem ke rül.”

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba.

(2) A Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti
költ ség ve tés, valamint az Euró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en -
tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro -
zá sá ban meg va ló su ló, a fé lig ön el lá tó me zõ gaz da sá gi üze -
mek szer ke ze té nek át ala kí tá sá hoz nyúj tott tá mo ga tás
igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 145/2004.
(IX. 30.) FVM ren de let 11.  §-ának (3) és (4) be kez dé se he -
lyé be az aláb bi ren del ke zé sek lép nek:

„(3) A 6.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ba fog lalt kö te le -
zett sé gek el mu lasz tá sa ese tén az MVH fi gyel mez te ti a tá -
mo ga tás ra jo go sul tat a kö te le zett ség be tar tá sá ra.
Amennyi ben a tá mo ga tás ra jo go sult az MVH fi gyel mez te -
té se el le né re sem tesz ele get az elõ írt kö te le zett ség nek, az
adott év tõl kez dõ dõ en meg szû nik a tá mo ga tás ra jo go sult
tá mo ga tás ra való jo go sult sá ga.

(4) Az e ren de let sze rin ti tá mo ga tá si jo go sult ság az
aláb bi fel té te lek bár me lyi ké nek be kö vet ke zé se ese tén, a
fel té tel be kö vet ke zé sé nek évé tõl meg szû nik, ha:

a) a tá mo ga tá si idõ szak so rán a tá mo ga tás ra jo go sult
bár mely rend sze res jö ve del me (mun ka bér, nyug díj, biz to -
sí tás, tõ ke jö ve de lem, ha szon bér le ti díj stb.) és me zõ gaz da -
sá gi be vé te le együt te sen tíz Euró pai Mé ret egy ség nek
meg fe le lõ összeg fölé nõ;

b) a tá mo ga tá si idõ szak so rán a tá mo ga tás ra jo go sult
me zõ gaz da sá gi ter me lõ te vé keny ség bõl szár ma zó éves be -
vé te le ket tõ Euró pai Mé ret egy ség nek meg fe le lõ összeg alá 
csök ken, vagy a tá mo ga tás ra jo go sult gaz da sá gá nak a 6.  §
a) pont já ban meg ha tá ro zott me zõ gaz da sá gi ter me lõ te vé -
keny sé gek bõl iga zolt Euró pai Mé ret egy ség ér té ke ket tõ
alá csök ken.”

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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 III. rész HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
136/2006. (VII. 17.) KE

határozata

vezérõrnagyi elõléptetésrõl

A hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, az Alkot mány
30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to sí tott jog kö röm ben, 

a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló 2004.
évi CV. tör vé ny 49. § (2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján
dr. Ron ko vics Jó zsef dan dár tá bor no kot 2006. jú li us 15-ei
ha tállyal ve zér õr naggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2006. jú ni us 30.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/2959/2006.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.
Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, irányelvek, határozatok.

Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásá-
rolhatók a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat
a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................

címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................

utca, házszám: ......................................................................................................................

Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõfizetési díj fél évre 6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány el-
rendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, kü-
lönféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 22 632 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2006. évi elõfizetési díj egy évre: 20 664 Ft áfával.

fél évre: 10 332 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Miniszterelnöki Hivatal és a Belügyminisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.
2006. évi éves elõfizetés díja: 5040 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2520 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szüksé-
ges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellá-
tásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati se-
gédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifizetõ-
helyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.

2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfával, féléves elõfizetés: 9576 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik meg a
Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

A Közbeszerzési Értesítõ megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Buda-
pest VIII., Somogyi Béla u. 6. címén (postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357.) vagy a
318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 95 760 Ft, fél évre: 50 400 Ft, negyedévre: 26 460 Ft.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275,
e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax:
318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

címû lapot ................. példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................

Címe (város/község, irányítószám): .........................................................................

Utca, házszám: ........................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................

Elõfizetési díj egy évre 90 760 Ft
fél évre 50 400 Ft
negyedévre 26 460 Ft

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Is mét meg ren del he tõ, 2006. év re elõ fi zet he tõ az im már fél év szá za dos ha gyo má nyok ra
vissza te kin tõ Pénz ügyi Szem le, amely meg úju ló, bõ vü lõ tar ta lom mal, ál lan dó ro vat rend del,
kor sze rû ti po grá fi á val, igé nyes bo rí tó val – s ami szin tén új don ság – egy kö tet ben a ma gyar ral, 
tel jes ter je de lem ben an gol nyel ven is a tisz telt Ol va sók ren del ke zé sé re áll.

Több ál la mi, pénz ügyi szer ve zet össze fo gá sá val, ne ves szak em be rek bõl ál ló szerkesztõ-
bizottság irány mu ta tá sá val, új lap tu laj do nos gon do zá sá ban, szer kesz té sé ben, s vál to zat la nul
a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ki adá sá ban ne gyed éven te je le nik meg a Pénz ügyi Szem le,
amely köz pénz ügyi szak fo lyó irat ként ak tu á lis és hi te les ké pet ad a pénz ügyi rend szer, ezen
be lül hang sú lyo san a köz szfé ra (pub lic sec tor), va la mint – a fõbb pénz ügyi össze füg gé sek
tük ré ben – a ma gyar nem zet gaz da ság lé nye ges vo ná sa i ról, a fel zár kó zá si, jö võ épí té si tö rek -
vé sek rõl, s a kap cso ló dó szak mai vi ták ról. A fo lyó irat a gya kor la ti prob lé mák ol da lá ról kö ze -
lítve a tu dományos ered mények iránt is nyi tott. Ily mó don a meg újuló Pénz ügyi Szem lét ha-
szon nal for gat hat ják a kü lön bö zõ te rü le te ken dol go zó gaz da sá gi és pénz ügyi szak emberek,
köz gaz dá szok, jo gá szok, ve ze tõk, me ne dzse rek mel lett a po li ti kai élet sze rep lõi, az egye te mi
és fõ is ko lai ok ta tók, hall ga tók és a tu do má nyos ku ta tók is.

A Pénz ügyi Szem le meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén:
1085 Bu dapest, So mogyi Bé la u. 6., pos tacímén: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357.
Éves elõ fizetési díj 2006. év re 19 908 Ft áfá val, vagy 80 eu ró.
Egy szám ára: 5000 Ft áfá val, vagy 20 eu ró.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren del jük 2006. év re a Pénz ügyi Szem le cí mû köz pénz ügyi szak fo lyó ira tot.
A meg ren de lõ (cég) ne ve: ....................................................................................................
cí me (hely ség, irá nyí tó szám, ut ca, ház szám): .....................................................................
bank szám la szá ma: ...............................................................................................................
ügy in té zõ je és te le fon szá ma: ...............................................................................................

Kel te zés: ……………………………

                          …………………………………

cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 189 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +168 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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