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II. Tör vé nyek

2009. évi LXXXIV.
tör vény

a közbiztonság és a közrend védelmében, illetve
fenntartásában közremûködõ szervezetekre
vonatkozó egyes tör vények módosításáról*

Az Or szág gyû lés a köz biz ton ság nö ve lé sé nek, a la kos -
ság biz ton ság ér ze te ja ví tá sá nak elõ se gí té sé re, a he lyi ren -
dé sze ti fel ada tok egy sé ges és ha té kony el lá tá sa, az eb ben
köz re mû kö dõk együtt mû kö dé sé nek fo ko zá sa, a köz te rü le -
tek rend jé nek vé del me, va la mint an nak rend jét meg bon tó
jog sér té sek ha té ko nyabb meg elõ zé se, meg aka dá lyo zá sa,
szank ci o ná lá sa, to váb bá a vé dett ter mé sze ti ér té kek és te -
rü le tek meg óvá sa ér de ké ben a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

A fegyveres biztonsági õrségrõl, 
a természetvédelmi és a mezei õrszolgálatról  szóló

1997. évi CLIX. törvény módosítása

1.  § A fegy ve res biz ton sá gi õr ség rõl, a ter mé szet vé del -
mi és a me zei õr szol gá lat ról  szóló 1997. évi CLIX. tör vény 
(a továb biak ban: Fbtv.) a kö vet ke zõ 1/A.  §-sal egé szül ki:

„1/A.  § (1) Fegy ve res biz ton sá gi õr ség lét re ho zá sá ra
a) a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter a Ma gyar Hon -

véd ség fo ko zott vé del met igény lõ lé te sít mé nyei,
b) a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó

mi nisz ter a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok lé te sít -
mé nyei
vo nat ko zá sá ban jo go sult.

(2) A rend õrség ha tó sá gi jog kö rét
a) a Ma gyar Hon véd ség lé te sít mé nye i nél mû kö dõ

fegy ve res biz ton sá gi õr ség vo nat ko zá sá ban a hon véd ele -
mért fe le lõs mi nisz ter,

b) a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok nál mû kö dõ
fegy ve res biz ton sá gi õr ség vo nat ko zá sá ban a pol gá ri nem -
zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó mi nisz ter
gya ko rol ja, és vég zi a 10/A.  § sze rin ti pa nasz el bí rá lá sát.”

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

„(1) Az 1.  § (3) be kez dé se sze rin ti ha tá ro zat kö te le zett je
(a továb biak ban: kö te le zett) a fegy ve res biz ton sá gi õr sé get
sa ját szer ve ze té ben, több sé gi be fo lyást biz to sí tó tu laj do no si
rész vé te lé vel mû kö dõ gaz dál ko dó szer ve zet vagy az irá nyí tá -
sa alá tar to zó költ ség ve té si szerv út ján kö te les lét re hoz ni,
mû köd tet ni, fenn tar ta ni, vagy az õr zést más fegy ve res biz -
ton sá gi õr ség gel ren del ke zõ szerv út ján biz to sí ta ni. A fegy -
ve res biz ton sá gi õr ség költ sé ge it a kö te le zett vi se li.”

3.  § Az Fbtv. 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4.  § (1) A rend õrség a fegy ve res biz ton sá gi õr ség gel

kap cso lat ban
a) ha tó sá gi el len õr zés ke re té ben el len õr zi az 1.  § (3) be -

kez dé se sze rin ti ha tá ro zat ban elõ ír tak meg valósítását;
b) a kö te le zett vagy a fegy ve res biz ton sá gi õr sé get mû -

köd te tõ szer ve zet költ sé gé re ki ad ja, vissza von ja, ide ig le -
ne sen be von ja, és nyil ván tart ja a fegy ve res biz ton sá gi õr
ha tó sá gi szol gá la ti iga zol vá nyát;

c) ha tá ro zat tal jó vá hagy ja a fegy ve res biz ton sá gi õr ség
õr ség uta sí tá sát és õr uta sí tá sát;

d) ha tó sá gi el len õr zés ke re té ben el len õr zi a fegy ve res
biz ton sá gi õrök szol gá lat el lá tá sát;

e) kez de mé nye zi az õr szol gá lat ide ig le nes kor lá to zá sát
vagy meg erõ sí té sét;

f) el len õr zi a fegy ve res biz ton sá gi õr al kal mas sá ga el -
bí rá lá sá hoz szük sé ges ada to kat.

(2) A fegy ve res biz ton sá gi õr ség õr ség uta sí tá sa tar tal maz -
za az 1.  § (3) be kez dé se sze rin ti ha tá ro zat ban vagy a fegy ve -
res biz ton sá gi õr sé get mû köd te tõ szer ve zet ve ze tõ je ál tal
meg ha tá ro zott ob jek tum, lé te sít mény, szál lít mány vagy te vé -
keny ség õr zé sé nek, vé del mé nek vég re haj tá sá ra vo nat ko zó
sza bá lyo kat, to váb bá a szol gá lat el lá tá sá nak mód ját. A fegy -
ve res biz ton sá gi õr ség õr uta sí tá sa tar tal maz za az õr õr he lyé re
vo nat ko zó õr zé si és vé del mi fel ada to kat.

(3) Ha a rend õrség a ha tó sá gi el len õr zés so rán azt ál la -
pít ja meg, hogy

a) az 1.  § (3) be kez dé se sze rin ti, jog erõs ha tá ro zat ban
el ren delt fegy ve res biz ton sá gi õr sé get az ab ban meg ha tá -
ro zott ha tár idõ ig a kö te le zett nem hoz ta lét re, vagy a kö te -
le zett a fegy ve res biz ton sá gi õr zés rõl az arra jo go sult szer -
ve zet tel kö tött szer zõ dés út ján nem gon dos ko dik,

b) a fegy ve res biz ton sá gi õr sé get a kö te le zett en ge dély
nél kül meg szün tet te,

c) a fegy ve res biz ton sá gi õr zés nem fe lel meg a jó vá ha -
gyott õr ség uta sí tás ban fog lal tak nak,
ha tá ro zat tal fel hív ja a kö te le zet tet vagy – a c) pont ban
meg ha tá ro zott eset ben – a fegy ve res biz ton sá gi õr sé get
mû köd te tõ szer ve ze tet a fegy ve res biz ton sá gi õr ség gel
kap cso la tos fel ada ta i nak tel je sí té sé re, a hi á nyos sá gok
meg szün te té sé re.

(4) Ha a kö te le zett vagy a fegy ve res biz ton sá gi õr sé get
mû köd te tõ szer ve zet a (3) be kez dés sze rin ti ha tá ro zat ban
fog lal tak nak

a) a (3) be kez dés a) és b) pont já ban fog lalt eset ben tíz
mun ka na pon be lül,

b) a (3) be kez dés c) pont já ban fog lalt eset ben 24 órán
be lül
nem tesz ele get, a fegy ve res biz ton sá gi õr zést – a kö te le -
zett vagy a fegy ve res biz ton sá gi õr sé get mû köd te tõ szer -
ve zet költ sé gé re – a rend õrség hajt ja vég re.”

4.  § Az Fbtv. 6.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A fegy ve res biz ton sá gi õr a fegy ve res biz ton sá gi
õr ség – szol gá lat ban köz fel ada tot el lá tó, szol gá la ti fegy ver 
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vi se lé sé re jo go sult – tag ja. A fegy ve res biz ton sá gi õr nek
az e tör vény ben meg ha tá ro zott te vé keny ség foly ta tá sá ra
 való jo go sult sá gát a rend õrség ál tal ki adott ha tó sá gi szol -
gá la ti iga zol vány iga zol ja.”

5.  § (1) Az Fbtv. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„7.  § (1) A fegy ve res biz ton sá gi õr rel ak kor lé te sít he tõ
jog vi szony, ha

a) meg fe lel az e tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek -
nek, és

b) a rend õrség, va la mint a kö te le zett vagy a fegy ve res
biz ton sá gi õr sé get mû köd te tõ szer ve zet kép vi se lõ i bõl álló
bi zott ság elõtt e tör vény, a vég re haj tá sá ra ki adott jog sza -
bá lyok és a szol gá la ti he lye õr szol gá la ti ok má nya i nak is -
me re té bõl, a lõ fegy ver hasz ná la tá hoz szük sé ges szak is me -
ret bõl és gya kor la ti jár tas ság ból ered mé nyes vizs gát tett.

(2) A fegy ve res biz ton sá gi õr ré szé re a ha tó sá gi szol gá -
la ti iga zol ványt a rend õrség a kö te le zett vagy a fegy ve res
biz ton sá gi õr sé get mû köd te tõ szer ve zet kez de mé nye zé sé -
re hi va tal ból ál lít ja ki. A kö te le zett vagy a fegy ve res biz -
ton sá gi õr sé get mû köd te tõ szer ve zet ha la dék ta la nul ér te sí -
ti a rend õrséget ar ról, ha a fegy ve res biz ton sá gi õr ha tó sá gi 
szol gá la ti iga zol vá nyá nak vissza vo ná sá ra vagy be vo ná sá -
ra okot adó kö rül mény be kö vet ke zett.

(3) A rend õrség ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb a tu do -
más ra ju tás tól szá mí tott tíz mun ka na pon be lül a ha tó sá gi
szol gá la ti iga zol ványt ha tá ro zat tal

a) vissza von ja, ha
aa) a fegy ve res biz ton sá gi õr fog lal koz ta tá si jog vi szo -

nya meg szûnt,
ab) a ha tó sá gi szol gá la ti iga zol vány ki adá sá nak fel té te -

lei meg szûn tek,
ac) a ha tó sá gi szol gá la ti iga zol vány ban sze rep lõ ada -

tok meg vál toz tak;
b) be von ja, ha a fegy ve res biz ton sá gi õrt a szol gá lat el -

lá tás alól ide ig le ne sen fel füg gesz tet ték.
(4) Ha a (3) be kez dés b) pont já ban fog lalt eset ben

a szol gá lat el lá tás fel füg gesz té sé nek oka meg szûnt, a rend -
õrség a ha tó sá gi szol gá la ti iga zol ványt a jo go sult nak
vissza ad ja.

(5) A rend õrség a ha tó sá gi szol gá la ti iga zol vány vissza -
vo ná sá nak vagy be vo ná sá nak a té nyé rõl a kö te le zet tet
vagy a fegy ve res biz ton sá gi õr sé get mû köd te tõ szer ve ze tet 
ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja.”

(2) Az Fbtv. a kö vet ke zõ 7/A.  §-sal egé szül ki:
„7/A.  § (1) A rend õrség a fegy ve res biz ton sá gi õrök -

rõl – a ha tó sá gi szol gá la ti iga zol vá nyok hi te les sé gé nek és
a fegy ve res biz ton sá gi õrök te vé keny sé gé nek az el len õr zé -
se cél já ból – nyil ván tar tást ve zet.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tás tar tal maz za
a) a fegy ve res biz ton sá gi õr
aa) ne vét, szol gá la ti be osz tá sát,
ab) mun kál ta tó já nak meg ne ve zé sét;
b) a ha tó sá gi szol gá la ti iga zol ványt ki ál lí tó ha tó ság

meg ne ve zé sét;

c) a ha tó sá gi szol gá la ti iga zol vány
ca) sor szá mát, va la mint
cb) ér vé nyes sé gé re vo nat ko zó tényt.
(3) Az (1) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tás a fegy ve res

biz ton sá gi õr te vé keny sé ge jog sze rû sé gé nek el len õr zé se
cél já ból nyil vá nos.

(4) A rend õrség a (2) be kez dés sze rin ti ada to kat a ha tó -
sá gi szol gá la ti iga zol vány vissza vo ná sá ig ke ze li a nyil ván -
tar tás ban.

(5) Ha a rend õrség a ha tó sá gi szol gá la ti iga zol ványt be -
von ja, en nek té nyét az (1) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tás -
ban – a ha tó sá gi szol gá la ti iga zol vány vissza adá sa idõ -
pont já ig – rög zí te ni kell.”

6.  § (1) Az Fbtv. 10.  § (1) be kez dés b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, ez zel egy ide jû leg a kö vet ke -
zõ c) pont tal egé szül ki:

[A fegy ve res biz ton sá gi õr szol gá la tá nak jog sze rû tel je -
sí té se so rán jo go sult és kö te les:]

„b) az in téz ke dé sé nek tett le ge sen el len sze gü lõ vagy
a bûn cse lek mény el kö ve té sén tet ten ért sze mélyt a rend -
õrség meg ér ke zé sé ig vissza tar ta ni vagy a rend õrségre elõ -
ál lí ta ni;

c) az a)–b) pont sze rint iga zol ta tott, vissza tar tott vagy
elõ ál lí tott sze mély tõl a bûn cse lek mény bõl szár ma zó vagy
an nak el kö ve té sé hez hasz nált dol got, il let ve tá ma dás ra al -
kal mas esz közt el ven ni, en nek ér de ké ben ru há za tát, cso -
mag ját át vizs gál ni.”

(2) Az Fbtv. a 10.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 10/A. és
10/B.  §-sal egé szül ki:

„10/A.  § (1) A kény sze rí tõ esz köz al kal ma zá sát ha la -
dék ta la nul je len te ni kell a fe let tes nek, va la mint a rend -
õrségnek.

(2) Aki nek a fegy ve res biz ton sá gi õr in téz ke dé se, an nak 
el mu lasz tá sa, a kény sze rí tõ esz köz al kal ma zá sa jo gát vagy 
jo gos ér de két sér tet te, pa nasszal for dul hat a rend õrséghez.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben a cse lek -
võ kép te len sze mély he lyett tör vényes kép vi se lõ je jár el,
kor lá to zot tan cse lek võ ké pes sze mély he lyett tör vényes
kép vi se lõ je vagy meg ha tal ma zott ja is el jár hat. A pa nasz
meg ha tal ma zott vagy jogi kép vi se lõ út ján is elõterjeszt -
hetõ.

(4) A rend õrséghez a pa naszt az in téz ke dés tõl, an nak el -
mu lasz tá sá tól vagy a kény sze rí tõ esz köz al kal ma zá sá tól,
ha pe dig a pa nasz elõ ter jesz tõ je az õt ért jog sé re lem rõl ké -
sõbb szer zett tu do mást, a tu do más szer zés tõl szá mí tott öt
mun ka na pon, de leg ké sõbb az in téz ke dés tõl szá mí tott
3 hó na pon be lül le het elõ ter jesz te ni.

(5) A rend õrség a pa nasz ról a be ér ke zés tõl szá mí tott tíz
mun ka na pon be lül – a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás sza -
bá lyai sze rint – dönt.

10/B.  § A fegy ve res biz ton sá gi õr ség te vé keny sé ge so -
rán együtt mû kö dik a ka taszt ró fa vé de lem mel, a vám- és
pénz ügy õr ség gel, a hi va tá sos ál la mi és ön kor mány za ti
tûz ol tó ság gal, a ter mé szet vé del mi õr szol gá lat tal, az er dé -
sze ti ha tó ság gal, a va dá sza ti ha tó ság gal, a ha lá sza ti ha tó -
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ság gal, az ön kor mány za ti szer vek kel, va la mint a tár sa dal -
mi szer ve ze tek kel.”

7.  § (1) Az Fbtv. 12.  §-a a kö vet ke zõ i) és j) pont tal egé -
szül ki:

[A ter mé szet vé del mi õr szol gá lat tag ja (a továb biak ban: 
ter mé szet vé del mi õr) az igaz ga tó ság mû kö dé si te rü le tén
jo go sult és kö te les:]

„i) ter mé sze ti te rü let vagy ér ték ká ro sí tá sá nak meg elõ -
zé se, il let ve meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben ter mé sze ti te rü -
le tet – a ter mé szet vé del mi ha tó ság egy ide jû ér te sí té se mel -
lett, a ká ro sí tás ve szé lyé nek el há rí tá sá ig ide ig le ne sen,
vagy a ter mé szet vé del mi ha tó ság köz le ke dést vagy tar tóz -
ko dást kor lá to zó vagy meg til tó ha tá ro za ta alap ján – bár ki
szá má ra nyilván valóan ész lel he tõ, to váb bá az éle tet, a tes ti 
ép sé get és a va gyon biz ton sá got nem ve szé lyez te tõ mó don
le zár ni;

j) in téz ke dé se vég re haj tá sá nak hely szí ni biz to sí tá sa ér -
de ké ben ter mé sze ti te rü le tet – bár ki szá má ra nyilván -
valóan ész lel he tõ, to váb bá az éle tet, a tes ti ép sé get és a va -
gyon biz ton sá got nem ve szé lyez te tõ mó don – le zár ni.”

(2) Az Fbtv. a kö vet ke zõ 12/A.  §-sal egé szül ki:
„12/A.  § A ter mé szet vé del mi õr – a hely szí ni bír sá go lás

ki vé te lé vel – a nem ze ti park igaz ga tó ság mû kö dé si te rü le -
tén kí vül is jo go sult a 12.  § sze rint in téz ked ni, ha a ter mé -
szet és a ré gé sze ti örök ség vé del mé nek ér de ke it sér tõ jog -
el le nes cse lek ményt ész lel, vagy a nem ze ti park igaz ga tó -
ság mû kö dé si te rü le tén kí vü li szol gá lat el lá tást az arra jo -
go sult el ren de li.”

8.  § Az Fbtv. 15.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„15.  § (1) A ter mé szet vé del mi õr és az ön kor mány za ti

ter mé szet vé del mi õr a kény sze rí tõ esz köz al kal ma zá sá ról
a mun kál ta tó út ján ha la dék ta la nul rész le tes írás be li je len -
tést tesz a rend õrségnek.

(2) Aki nek a ter mé szet vé del mi õr és az ön kor mány za ti
ter mé szet vé del mi õr in téz ke dé se, an nak el mu lasz tá sa,
a kény sze rí tõ esz köz al kal ma zá sa jo gát vagy jo gos ér de két 
sér tet te, pa nasszal for dul hat a rend õrséghez. A pa nasz elõ -
ter jesz tésére, va la mint el bí rá lá sá ra a 10/A.  § rendelkezé -
seit kell al kal maz ni.

(3) A ter mé szet vé del mi õr és az ön kor mány za ti ter mé -
szet vé del mi õr kö te les a te vé keny sé ge vég zé se so rán tu do -
má sá ra ju tott bûn cse lek mény rõl, va la mint – ha sa ját in téz -
ke dé sé nek a fel té te lei nem áll nak fenn – a tu do má sá ra ju -
tott sza bály sér tés rõl a rend õrséget vagy az ügy ben ha tás -
kör rel ren del ke zõ más szer vet ha la dék ta la nul ér te sí te ni,
a ha tás kör rel ren del ke zõ szerv el já rá sát kez de mé nyez ni.

(4) A ter mé szet vé del mi õr szol gá lat, va la mint az ön kor -
mány za ti ter mé szet vé del mi õr szol gá lat te vé keny sé ge so -
rán együtt mû kö dik a rend õrséggel. A ter mé szet vé del mi
õr szol gá lat, va la mint az ön kor mány za ti ter mé szet vé del mi
õr szol gá lat az együtt mû kö dés ke re té ben te vé keny sé ge el -
lá tá sá ról, an nak kö rül mé nye i rõl a rend õrséget rend sze re -
sen tá jé koz tat ja. A tá jé koz ta tás mód ját és tar tal mát együtt -
mû kö dé si meg ál la po dás ban kell rög zí te ni.

(5) Ha a rend õrség a ter mé szet vé del mi õr szol gá lat, va -
la mint az ön kor mány za ti ter mé szet vé del mi õr szol gá lat
ille té kességi te rü le tét érin tõ fo ko zott el len õr zést hajt vég -
re, a fo ko zott el len õr zés ide je alatt – a rend õrség ké ré sé -
re – a ter mé szet vé del mi õr szol gá lat, va la mint az ön kor -
mány za ti ter mé szet vé del mi õr szol gá lat a fel ada ta i nak vég -
re haj tá sát egyez te ti a rend õrséggel.

(6) A ter mé szet vé del mi õr szol gá lat, va la mint az ön kor -
mány za ti ter mé szet vé del mi õr szol gá lat te vé keny sé ge so -
rán együtt mû kö dik a ka taszt ró fa vé de lem mel, a vám- és
pénz ügy õr ség gel, a hi va tá sos ál la mi és ön kor mány za ti
tûz ol tó ság gal, az er dé sze ti ha tó ság gal, a va dá sza ti ha tó -
ság gal, a ha lá sza ti ha tó ság gal, az ön kor mány za ti szer vek -
kel, a fegy ve res biz ton sá gi õr ség gel, va la mint a tár sa dal mi
szer ve ze tek kel.”

9.  § Az Fbtv. a 15.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
15/A–15/E.  §-sal egé szül ki:

„15/A.  § (1) A ter mé szet vé del mi õr nek és az ön kor -
mány za ti ter mé szet vé del mi õr nek a te vé keny sé ge foly ta tá -
sá ra  való jo go sult sá gát a ter mé szet vé de le mért fe le lõs mi -
nisz ter ál tal ki adott ha tó sá gi szol gá la ti iga zol vány iga -
zolja.

(2) A ter mé szet vé del mi õr és az ön kor mány za ti ter mé -
szet vé del mi õr az in téz ke dés meg kez dé se elõtt – ha az az
in téz ke dés ered mé nyes sé gét ve szé lyez te ti, az in téz ke dés
be fe je zé se kor – kö te les ma gát ha tó sá gi szol gá la ti iga zol -
vánnyal vagy sor szá mo zott szol gá la ti jel vénnyel iga zol ni.
A ha tó sá gi szol gá la ti iga zol vány tar tal maz za a ter mé szet -
vé del mi õr vagy az ön kor mány za ti ter mé szet vé del mi õr
arc fény ké pét, ne vét, a mun kál ta tó szerv meg ne ve zé sét és
szék he lyét.

15/B.  § (1) A ter mé szet vé del mi õr és az ön kor mány za ti
ter mé szet vé del mi õr ré szé re a ha tó sá gi szol gá la ti iga zol -
ványt a ter mé szet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter a ter mé szet -
vé del mi õr szol gá lat vagy az ön kor mány za ti ter mé szet vé -
del mi õr szol gá lat kez de mé nye zé sé re hi va tal ból ál lít ja ki.

(2) A ter mé szet vé del mi õr szol gá lat és az ön kor mány za -
ti ter mé szet vé del mi õr szol gá lat ha la dék ta la nul ér te sí ti
a ter mé szet vé de le mért fe le lõs mi nisz tert ar ról, ha a ter mé -
szet vé del mi õr vagy az ön kor mány za ti ter mé szet vé del mi
õr ha tó sá gi szol gá la ti iga zol vá nyá nak vissza vo ná sá ra okot 
adó kö rül mény be kö vet ke zett.

(3) A ter mé szet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter ha la dék ta -
la nul, de leg ké sõbb a tu do más ra ju tás tól szá mí tott tíz mun -
ka na pon be lül a ha tó sá gi szol gá la ti iga zol ványt ha tá ro zat -
tal vissza von ja, ha

a) a ter mé szet vé del mi õr vagy az ön kor mány za ti ter -
mé szet vé del mi õr fog lal koz ta tá si jog vi szo nya meg szûnt,

b) a ha tó sá gi szol gá la ti iga zol vány ban sze rep lõ ada tok
meg vál toz tak.

15/C.  § (1) A ter mé szet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter
a ter mé szet vé del mi õrök rõl és az ön kor mány za ti ter mé -
szet vé del mi õrök rõl – a ha tó sá gi szol gá la ti iga zol vá nyuk
hi te les sé gé nek és a te vé keny sé gük nek az el len õr zé se cél -
já ból – nyil ván tar tást ve zet.
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(2) Az (1) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tás tar tal maz za
a) a ter mé szet vé del mi õr vagy az ön kor mány za ti ter -

mé szet vé del mi õr
aa) ne vét,
ab) szü le té si he lyét és ide jét,
ac) lak cí mét,
ad) szol gá la ti be osz tá sát,
b) a mun kál ta tó ter mé szet vé del mi õr szol gá lat vagy ön -

kor mány za ti ter mé szet vé del mi õr szol gá lat meg ne ve zé sét
és cí mét,

c) a ha tó sá gi szol gá la ti iga zol vány, il let ve a szol gá la ti
jel vény sor szá mát,

d) a ter mé szet vé del mi õr szol gá la ti maroklõfegy -
verének a lõ fegy ve rek rõl és lõ sze rek rõl  szóló tör vény sze -
rin ti azo no sí tó ada ta it.

(3) A nyil ván tar tás ból adat to váb bí tás ra irá nyu ló ké rel -
met tel je sí te ni nem le het.

(4) A ter mé szet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter a nyil ván -
tar tás ban sze rep lõ ada to kat a ha tó sá gi szol gá la ti iga zol -
vány vissza vo ná sá ig ke ze li a nyil ván tar tás ban.

(5) A ter mé szet vé del mi õr és az ön kor mány za ti ter mé -
szet vé del mi õr neve, a mun kál ta tó szerv meg ne ve zé se és
címe köz ér dek bõl nyil vá nos adat, ame lyet a ter mé szet vé -
de le mért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um hon -
lap ján köz zé kell ten ni.

15/D.  § A ter mé szet vé del mi õr szol gá lat vagy az ön kor -
mány za ti ter mé szet vé del mi õr szol gá lat a köz szol gá la ti
alap nyil ván tar tás ban – a köz szol gá la ti jog vi szony ból szár -
ma zó jo gok gya kor lá sá hoz és kö te le zett sé gek tel je sí té sé -
hez, a mun kál ta tói jog kör gya kor lá sá hoz – nyil ván tart ja
a ter mé szet vé del mi õr vagy az ön kor mány za ti ter mé szet -
vé del mi õr ha tó sá gi szol gá la ti iga zol vá nyá nak, va la mint
szol gá la ti jel vé nyé nek a sor szá mát, va la mint a ter mé szet -
vé del mi õr szol gá la ti ma rok lõ fegy ver ének a lõ fegy ve rek -
rõl és lõ sze rek rõl  szóló tör vény sze rin ti azo no sí tó ada ta it.

15/E.  § A 15–15/D.  §-nak az ön kor mány za ti ter mé szet -
vé del mi õr szol gá lat ra vo nat ko zó ren del ke zé se it az ön kor -
mány za ti ter mé szet vé del mi õrre is al kal maz ni kell.”

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

„(2) A me zõ õr nek az e tör vény ben meg ha tá ro zott te vé -
keny ség foly ta tá sá ra  való jo go sult sá gát a me zõ gaz da sá gi
igaz ga tá si szerv ál tal ki adott ha tó sá gi szol gá la ti iga zol -
vány iga zol ja. A ha tó sá gi szol gá la ti iga zol vány tar tal maz -
za a me zõ õr arc fény ké pét, ne vét, fegy ver tar tá si en ge dé -
lyé nek szá mát, mû kö dé si te rü le tét, a mun kál ta tó szerv
meg ne ve zé sét és cí mét. A me zõ õr ha tó sá gi szol gá la ti iga -
zol vá nyá nak ki adá sá ra, nyil ván tar tás ba vé te lé re és nyil vá -
nos sá gá ra a 15/B–15/C.  § ren del ke zé se it kell al kal maz ni.
A me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv a me zõ õr szá má ra az
elõ írt vizs ga és eskü le té te le után szol gá la ti nap lót ad ki.”

11.  § Az Fbtv. 23.  § (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép, és egy ide jû leg a kö vet ke zõ (4) és
(5) be kez dés sel egé szül ki:

„(2) A me zõ õr kö te les a fel ada tá nak el lá tá sa so rán tu do -
má sá ra ju tott bûn cse lek mény rõl, va la mint – ha sa ját in téz -
ke dé sé nek a fel té te lei nem áll nak fenn – a tu do má sá ra ju -
tott sza bály sér tés rõl a rend õrséget vagy az ügy ben ha tás -
kör rel ren del ke zõ más szer vet ha la dék ta la nul ér te sí te ni, il -
let ve a ha tás kör rel ren del ke zõ szerv el já rá sát kez de mé -
nyez ni.

(3) A me zõ õr és a rend õrség kö zöt ti együtt mû kö dés re
a 15.  § (4) és (5) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé se ket kell 
al kal maz ni.

(4) A me zõ õr te vé keny sé ge so rán együtt mû kö dik a ka -
taszt ró fa vé de lem mel, a vám- és pénz ügy õr ség gel, a hi va -
tá sos ál la mi és ön kor mány za ti tûz ol tó ság gal, a ter mé szet -
vé del mi õr szol gá lat tal, az er dé sze ti ha tó ság gal, a va dá sza ti 
ha tó ság gal, a ha lá sza ti ha tó ság gal, az ön kor mány za ti szer -
vek kel, a fegy ve res biz ton sá gi õr ség gel, va la mint a tár sa -
dal mi szer ve ze tek kel.

(5) Az (1)–(4) be kez dés elõ írásait kell meg fele lõen al -
kal maz ni a kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott õr zé si fel ada -
to kat el lá tó ha lá sza ti õrre.”

12.  § Az Fbtv. 24.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A me zõ õr a fel ada tá nak el lá tá sa so rán az in téz ke dé -
sé nek el len sze gü lõ sze méllyel szem ben tes ti kény szert, és
ha ez nem ve zet ered mény re, a rend õrségnél rend sze re sí -
tett könny gáz szó ró pa lac kot al kal maz hat, va la mint jo go -
sult az in téz ke dé sé nek el len sze gü lõ sze mélyt a rend õr
meg ér ke zé sé ig vissza tar ta ni.”

13.  § Az Fbtv. 25.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Aki nek a me zõ õr in téz ke dé se, an nak el mu lasz tá sa,
a kény sze rí tõ esz köz al kal ma zá sa jo gát vagy jo gos ér de két 
sér tet te, pa nasszal for dul hat a rend õrséghez. A pa nasz elõ -
ter jesz tésére, va la mint el bí rá lá sá ra a 10/A.  § rendelkezé -
seit kell al kal maz ni.”

14.  § Az Fbtv. 29.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A hegy õr nek az e tör vény ben meg ha tá ro zott te vé -
keny ség foly ta tá sá ra  való jo go sult sá gát a hegy bí ró ál tal ki -
adott ha tó sá gi szol gá la ti iga zol vány iga zol ja. A ha tó sá gi
szol gá la ti iga zol vány tar tal maz za a hegy õr arc fény ké pét,
ne vét, fegy ver tar tá si en ge dé lyé nek szá mát, mû kö dé si te rü -
le tét, a mun kál ta tó szerv meg ne ve zé sét és cí mét. A hegy õr
ha tó sá gi szol gá la ti iga zol vá nyá nak ki adá sá ra, nyil ván tar -
tás ba vé te lé re és nyil vá nos sá gá ra a 15/B–15/C.  § ren del -
ke zé se it kell al kal maz ni. A hegy bí ró a hegy õr szá má ra az
elõ írt vizs ga és eskü le té te le után szol gá la ti nap lót ad ki.”

A közterület-felügyeletrõl  szóló 
1999. évi LXIII. törvény módosítása

15.  § (1) A köz te rü let-fel ügye let rõl  szóló 1999. évi
LXIII. tör vény (a továb biak ban: Kftv.) 1.  § (4) be kez dés
d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

24946 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/100. szám



[A fel ügye let fel ada ta:]
„d) köz re mû kö dés a tár sa dal mi bûn meg elõ zé si fel ada -

tok meg valósításában, a köz biz ton ság és a köz rend vé del -
mé ben;”

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

„(5) A fel adat kör ében el já ró fel ügye lõ hi va ta los sze -
mély. A fel ügye lõ az e tör vény ben meg ha tá ro zott fel adat -
kör ében el jár va jo go sult és kö te les a köz te rü le ten el len -
õriz ni a jog sza bály ban elõ írt kö te le zett sé gek meg tar tá sát,
jog sza bály sér tés ese tén el já rást kez de mé nyez ni vagy az
e tör vény ben meg ha tá ro zott in téz ke dést meg ten ni. A fel -
ügye lõ nek az e tör vény ben meg ha tá ro zott te vé keny ség
foly ta tá sá ra, va la mint in téz ke dé sé re  való jo go sult sá gát
a köz te rü let-fel ügye let sza bá lyo zá sá ért fe le lõs mi nisz ter
(a továb biak ban: mi nisz ter) ál tal ki adott ha tó sá gi szol gá la -
ti iga zol vány iga zol ja.”

16.  § A Kftv. 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„5.  § A fel ügye lõ az in téz ke dés meg kez dé se elõtt – ha az 
az in téz ke dés ered mé nyes sé gét ve szé lyez te ti, az in téz ke -
dés be fe je zé se kor – kö te les fel ügye lõi mi nõ sé gét szó ban
kö zöl ni, ma gát ha tó sá gi szol gá la ti iga zol vánnyal vagy
egye di azo no sí tó szám mal el lá tott fel ügye lõi jel vénnyel
iga zol ni. A ha tó sá gi szol gá la ti iga zol vány tar tal maz za
a fel ügye lõ arc fény ké pét, ne vét, a mun kál ta tó szerv meg -
ne ve zé sét és cí mét, to váb bá a fel ügye lõi jel vény sor szá -
mát.”

17.  § A Kftv. 6.  §-a a kö vet ke zõ (3) és (4) be kez dés sel
egé szül ki:

„(3) A fel ügye let a rend õrséggel tör té nõ együtt mû kö dés 
ke re té ben te vé keny sé ge el lá tá sá ról, an nak kö rül mé nye i rõl
a rend õrséget rend sze re sen tá jé koz tat ja. A tá jé koz ta tás
mód ját és tar tal mát együtt mû kö dé si meg ál la po dás ban kell
rög zí te ni.

(4) Ha a rend õrség a fel ügye let ille té kességi te rü le tét
érin tõ fo ko zott el len õr zést hajt vég re, a fo ko zott el len õr zés 
ide je alatt – a rend õrség ké ré sé re – a fel ügye let a fel ada ta i -
nak vég re haj tá sát és szol gá la tá nak szer ve zé sét egyez te ti
a rend õrséggel.”

18.  § (1) A Kftv. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„7.  § (1) A fel ügye lõ a jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel -
ada ta it a fel ügye let ille té kességi te rü le tén lát ja el.

(2) A fel ügye lõ az in téz ke dé sé vel érin tett sze mély rõl, az 
in téz ke dé se vagy az el já rá sa szem pont já ból lé nye ges kör -
nye zet rõl és kö rül mény rõl, tárgy ról kép fel vé telt, hang fel -
vé telt, kép- és hang fel vé telt (a továb biak ban együtt: fel vé -
tel) ké szít het.

(3) A fel ügye let köz te rü le ten, köz biz ton sá gi, il let ve
bûn meg elõ zé si cél ból, bár ki szá má ra nyilván valóan ész -
lel he tõ mó don kép fel ve võt he lyez het el, és fel vé telt ké szít -
het. A kép fel ve võ el he lye zé sé rõl, va la mint a kép fel ve võ -

vel meg fi gyelt köz te rü let ki je lö lé sé rõl a fel ügye let elõ ter -
jesz tésére a kép vi se lõ-tes tü let dönt.

(4) A kép fel ve võt a fel ügye let üze mel te ti és ke ze li. A fel -
ügye let a kép fel ve võk el he lye zé sé rõl és a kép fel ve võk ál tal
meg fi gyelt köz te rü let rõl tá jé koz tat ja a rend õrséget, va la mint
eze ket az ada to kat a fel ügye le tet mû köd te tõ ön kor mány zat
pol gár mes te ri hi va ta lá nak hon lap ján köz zé te szi.

(5) A kép fel ve võ ál tal meg fi gyelt te rü let re be lé põ sze -
mé lyek tá jé koz ta tá sát elõ se gí tõ mó don fi gye lem fel hí vó
jel zést, is mer te tést kell el he lyez ni a kép fel ve võk el he lye -
zé sé rõl, az adat ke ze lés té nyé rõl.

(6) A (2) és (3) be kez dés ben fog lal tak alap ján ké szí tett
fel vé tel a rög zí tés hely szí nén

a) el kö ve tett bûn cse lek mény vagy sza bály sér tés  miatt
in dult el já rás ban,

b) el kö ve tett jog sér tés  miatt in dí tott köz igaz ga tá si ha -
tó sá gi el já rás ban,

c) vég zett fel ügye lõi in téz ke dés jog sze rû sé gé nek meg -
ál la pí tá sá ra irá nyu ló köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ban, to -
váb bá

d) a fel vé te len sze rep lõ sze mély ál tal, jo ga i nak gya kor -
lá sa ér de ké ben in dí tott el já rás ban
hasz nál ha tó fel.

(7) A fel ügye let
a) a (2) be kez dés alap ján rög zí tett fel vé telt a rög zí tést

kö ve tõ har minc nap el tel té vel,
b) a (3) be kez dés alap ján rög zí tett fel vé telt a rög zí tést

kö ve tõ öt mun ka nap el tel té vel
ha la dék ta la nul tör li.

(8) A fel ügye lõ a fel adat kö ré be tar to zó el já rást a fel vé -
tel rög zí té sé tõl szá mí tott két mun ka na pon be lül kö te les
meg in dí ta ni, vagy kez de mé nyez ni az el já rás ra jo go sult
szerv nél vagy ha tó ság nál a ha tás kö ré be tar to zó el já rás
meg in dí tá sát. Ha a fel ügye lõ kez de mé nye zé sé re az el já -
rás ra jo go sult szerv vagy ha tó ság az el já rá sát meg in dí tot ta, 
és er rõl a fel ügye lõt a (7) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha -
tár idõn be lül tá jé koz tat ta, a fel ügye lõ a rög zí tett fel vé telt
az el já rás ra jo go sult szerv vagy ha tó ság ré szé re tör té nõ to -
váb bí tá sá ig ke zel he ti az zal, hogy az adat ke ze lés idõ tar ta -
ma nem ha lad hat ja meg a har minc na pot.

(9) Ha a fel vé te len sze rep lõ sze mély a (6) be kez dés
d) pont ja sze rint jo ga i nak ér vé nye sí té sé re el já rást in dí tott,
ré szé re az adat ke ze lé si ha tár idõn be lül be nyúj tott ké re lem -
re a fel vé telt to váb bí ta ni kell.

(10) Ha a rög zí tett fel vé telt a fel ügye lõ az el já rás ra jo -
go sult szerv, ha tó ság meg ke re sé sé re vagy a fel vé te len sze -
rep lõ sze mély ké rel mé re to váb bí tot ta, a fel vé telt a to váb bí -
tás sal egy ide jû leg tö röl ni kell.”

(2) A Kftv. a kö vet ke zõ 7/A.  §-sal egé szül ki:
„7/A.  § (1) A fel ügye let a fel vé tel ke ze lé se so rán kö te les 

meg ten ni az ah hoz szük sé ges szer ve zé si, tech ni kai és
egyéb adat biz ton sá gi in téz ke dé se ket, hogy az érin tett sze -
mély sze mé lyes ada ta it, így kü lö nö sen ma gán tit ka it és ma -
gán éle té nek kö rül mé nye it il le ték te len sze mély tu do má sá -
ra ju tá sá tól meg óv ja. A fel ügye let nek biz to sí ta ni kell to -
váb bá, hogy a fel vé te len sze rep lõ sze mély – a fel vé tel tör -
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lé sé nek idõ pont já ig – meg te kint hes se a róla ké szült fel -
vételt.

(2) A rög zí tett fel vé telt a fel ügye lõ a 7.  § (6) be kez dé sé -
ben fog lalt fel hasz ná lá si cél ból – bi zo nyí tá si esz köz -
ként – a bün te tõ vagy sza bály sér té si el já rás ra jo go sult
szerv meg ke re sé sé re to váb bít hat ja. A meg ke re sés ben meg
kell je löl ni az el já rás tár gyát, ügy szá mát és a rög zí tett fel -
vé tel lel bi zo nyí tan dó tényt.

(3) Köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ban az el já ró ha tó ság
meg ke re sé sé re – bel föl di jog se gély ke re té ben – a (2) be -
kez dés sze rint rög zí tett fel vé tel to váb bít ha tó, ha a meg ke -
re sõ ha tó ság a meg ke re sés ben az el já rás tár gyát, ügy szá -
mát és a rög zí tett fel vé tel lel bi zo nyí tan dó tényt meg je lö li.

(4) A rög zí tett fel vé tel to váb bí tá sá ra irá nyu ló meg ke re -
sést meg kell ta gad ni ak kor is, ha a fel vé tel a meg ke re sés -
ben meg ha tá ro zott tény bi zo nyí tá sá ra al kal mat lan.

(5) Aki nek jo gát vagy jo gos ér de két a fel vé tel lel rög zí -
tett ese mény, cse lek mény vagy in téz ke dés érin ti, a 7.  §
(6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott cél ból kér he ti, hogy a fel -
vé telt a fel ügye let an nak to váb bí tá sá ig, de leg fel jebb a ké -
re lem be nyúj tá sát kö ve tõ har minc na pig ne tö röl je.

(6) A rög zí tett fel vé te len sze rep lõ sze mély ré szé re az
adat to váb bí tás ról adott tá jé koz ta tás költ ség men tes.”

19.  § A Kftv. 10. és 11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„10.  § (1) A fel ügye let az iga zol ta tás so rán fel je len tés
meg té te le, a 22.  §-ban meg ha tá ro zott fel ada tok el lá tá sa,
va la mint sza bály sér té si vagy köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já -
rás meg in dí tá sa cél já ból az iga zol ta tott sze mély

a) ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada ta it,
b) la kó- vagy tar tóz ko dá si he lyé nek, en nek hi á nyá ban

szál lás he lyé nek ada ta it (a továb biak ban együtt: lak cím)
ke ze li.

(2) A fel ügye let jo go sult az el szál lí tott, a ke rék bi -
linccsel rög zí tett, va la mint a fel tar tóz ta tott jár mû tu laj do -
no sá nak (üzem ben tar tó já nak) meg ál la pí tá sa cél já ból
a köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás ról  szóló tör vény ben
meg ha tá ro zott ada tot – té rí tés nél kül – át ven ni az or szá gos
jár mû nyil ván tar tás ból. Az ilyen mó don szer zett ada to kat
az ere de ti cél tól el té rõ en a fel ügye let nem hasz nál hat ja fel.

11.  § Az iga zol ta tás so rán rög zí tett, va la mint a 10.  §
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mé lyes ada tok az adat -
fel vé telt, va la mint az adat át vé telt kö ve tõ öt na pig ke zel he -
tõk.”

20.  § (1) A Kftv. 13.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„13.  § (1) A fel ügye lõ ré szé re a ha tó sá gi szol gá la ti iga -
zol ványt, va la mint a fel ügye lõi jel vényt a mi nisz ter a jegy -
zõ, il let ve az ön ál ló költ ség ve té si szerv ként ala pí tott fel -
ügye let ve ze tõ jé nek kez de mé nye zé sé re az ok mány iro da
út ján, hi va tal ból ál lít ja ki.

(2) A jegy zõ, il let ve az ön ál ló költ ség ve té si szerv ként
ala pí tott fel ügye let ve ze tõ je ha la dék ta la nul ér te sí ti a mi -
nisz tert ar ról, ha a fel ügye lõ ha tó sá gi szol gá la ti iga zol vá -

nyá nak vissza vo ná sá ra okot adó kö rül mény bekövet -
kezett.

(3) A mi nisz ter ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb a tu do -
más ra ju tás tól szá mí tott tíz mun ka na pon be lül a ha tó sá gi
szol gá la ti iga zol ványt ha tá ro zat tal vissza von ja, ha

a) a fel ügye lõ köz szol gá la ti jog vi szo nya meg szûnt,
b) a ha tó sá gi szol gá la ti iga zol vány ban sze rep lõ ada tok

meg vál toz tak.”

(2) A Kftv. a 13.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 13/A.  §-sal
egé szül ki:

„13/A.  § (1) A mi nisz ter a fel ügye lõk rõl, a szá muk ra ki -
adott ha tó sá gi szol gá la ti iga zol vány ról, va la mint az egye di 
azo no sí tó szám mal el lá tott fel ügye lõi jel vény rõl – a ha tó -
sá gi szol gá la ti iga zol vá nyok hi te les sé gé nek és a fel ügye -
lõk azo no sí tá sá nak cél já ból – nyil ván tar tást ve zet.

(2) A nyil ván tar tás tar tal maz za
a) a fel ügye lõ
aa) ne vét,
ab) szü le té si he lyét és ide jét,
ac) lak cí mét,
b) a mun kál ta tó szerv meg ne ve zé sét és cí mét,
c) a ha tó sá gi szol gá la ti iga zol vány és a fel ügye lõi jel -

vény sor szá mát.
(3) A nyil ván tar tás ból adat to váb bí tás ra irá nyu ló ké rel -

met tel je sí te ni nem le het.
(4) A mi nisz ter a nyil ván tar tás ban sze rep lõ ada to kat

a ha tó sá gi szol gá la ti iga zol vány vissza vo ná sá ig ke ze li
a nyil ván tar tás ban.

(5) A fel ügye lõ neve, a mun kál ta tó szerv meg ne ve zé se
és címe köz ér dek bõl nyil vá nos adat, ame lyet a mi nisz ter
ál tal ve ze tett mi nisz té ri um hon lap ján köz zé kell ten ni.”

21.  § A Kftv. 16.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„16.  § A fel ügye lõ a sza bály sér tés el kö ve té sén tet ten ért
sze mélyt iga zol tat ja, és az el kö ve tés he lye sze rint ille té kes
sza bály sér té si ha tó ság hoz az el já rás azon na li le foly ta tá sa
ér de ké ben elõ ál lít hat ja. Az el kö ve tõ el len sze gü lé se ese tén
a 15.  § (3) be kez dé se sze rint kell el jár ni.”

22.  § A Kftv. 20.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„20.  § (1) A fel ügye lõ – az üzem ben tar tó ér te sí té se mel -
lett – el szál lí tás sal el tá vo lít hat ja a köz te rü le ten sza bály ta -
la nul el he lye zett jár mû vet, ha az a köz úti for ga lom biz ton -
sá gát vagy a köz biz ton sá got ve szé lyez te ti.

(2) A fel ügye lõ a he lyi köz úton köz te rü let-hasz ná la ti
en ge dély nél kül tá rolt, ha tó sá gi jel zés sel nem ren del ke zõ
azon jár mû vön, amely a köz úti for ga lom ban csak ilyen jel -
zés sel ve het részt, ér te sí tést he lyez el, amely tar tal maz za
a (3) be kez dés sze rin ti jog kö vet kez mény re tör té nõ fi gyel -
mez te tést.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti ér te sí tés el he lye zé sé tõl szá -
mí tott 30 na pot köve tõen a fel ügye lõ az érin tett jár mû vet
el szál lí tás sal el tá vo lít hat ja.
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(4) A fel ügye let a jár mû el szál lí tá sá ról az in téz ke dés sel
egy ide jû leg ér te sí ti a rend õrséget. A fel ügye let az (1) be -
kez dés alap ján el szál lí tott jár mû for gal mi rend szá mát – tá -
jé koz ta tás cél já ból – a fel ügye le tet mû köd te tõ ön kor mány -
zat pol gár mes te ri hi va ta lá nak hon lap ján köz zé te szi. Az
ön ál ló költ ség ve té si szerv ként ala pí tott fel ügye let az
(1) be kez dés alap ján el szál lí tott jár mû for gal mi rend szá -
mát sa ját hon lap ján is köz zé te szi.

(5) Ha a tu laj do nos (üzem ben tar tó) nem ál la pít ha tó
meg, vagy a fel szó lí tás el le né re az el szál lí tott jár mû vet az
el szál lí tás tól szá mí tott hat hó na pon be lül nem ve szi bir tok -
ba, a fel ügye let a jár mû vet ér té ke sít he ti vagy más mó don
hasz no sít hat ja. Ha az el szál lí tott jár mû tu laj do no sa a jár -
mû ér té ke sí té sét kö ve tõ hat hó na pon be lül je lent ke zik, ré -
szé re az ér té ke sí tés bõl be folyt, a tá ro lá si költ ség gel csök -
ken tett el len ér té ket ki kell fi zet ni.

(6) Ha a kor lá to zott vá ra ko zá si öve zet ben díj fi ze tés nél -
kül vá ra ko zó, a ki e mel ten vé dett, vé dett vagy kor lá to zott
vá ra ko zá si öve zet ben ér vé nyes en ge dély nél kül el he lye -
zett, il let ve a köz te rü le ten sza bály ta la nul el he lye zett jár mû 
bal eset ve szélyt nem je lent, és a for gal mat nem aka dá lyoz -
za, rög zí té sé re – a jár mû el szál lí tá sá ig vagy to váb bi in téz -
ke dé sig – a fel ügye lõ ke rék bi lin cset al kal maz hat.

(7) A fel ügye let a ke rék bi lincs fel- és le sze re lé sé hez,
a jár mû el szál lí tá sá hoz, to váb bá az in téz ke dés sel érin tett
jár mû tá ro lá sá hoz, õr zé sé hez és ér té ke sí té sé hez – szer zõ -
dés alap ján – köz re mû kö dõt ve het igény be.

(8) Az el szál lí tás és a ke rék bi lincs al kal ma zá sá nak költ -
sé ge a jár mû üzem ben tar tó ját ter he li. A jár mû hasz ná lat
jog sze rû aka dá lyo zá sa foly tán ke let ke zett ká rért a fel ügye -
lõt, il let ve a fel ügye le tet nem ter he li kár ta la ní tá si kö te le -
zett ség.

(9) A jár mû el szál lí tá sa so rán, az ab ban ke let ke zett va -
gyo ni ká rért a fel ügye le tet kár ta la ní tá si fe le lõs ség ter he li.”

23.  § A Kftv. 22.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„22.  § (1) A fel ügye lõ a va gyon vé del mi fel ada ta i nak el -
lá tá sa so rán – a kép vi se lõ-tes tü let ren del ke zé sé re – az ön -
kor mány zat tu laj do ná ban, hasz ná la tá ban lévõ va gyont
(épü le tet, épít ményt, jár mû vet vagy más dol got) véd, õriz,
il let ve köz biz ton sá gi szem pont ból el len õriz.

(2) A fel ügye lõ az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel ada -
ta i nak el lá tá sa so rán az ön kor mány zat tu laj do ná ban, hasz ná -
la tá ban lévõ te rü le tet, épü le tet vagy épít ményt le zár hat ja, az
oda il le ték te le nül be lép ni kí vá nó sze mélyt iga zol tat hat ja, be -
lé pé sét meg aka dá lyoz hat ja, va la mint az il le ték te le nül ott tar -
tóz ko dó kat iga zol tat hat ja és el tá vo lít hat ja.”

24.  § A Kftv. 23.  § (3) és (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép, ez zel egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ (5) 
és (6) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) Ha a fel ügye lõi in téz ke dést köve tõen köz igaz ga tá si 
ha tó sá gi vagy sza bály sér té si jog or vos la ti el já rás nem in -
dul, az in téz ke dés sel szem ben pa nasz nak van he lye. A pa -
nasz el bí rá lá sa a rend õrség ha tás kö ré be tar to zik.

(4) A pa nasz el bí rá lá sá ra irá nyu ló el já rás ban a cse lek -
võ kép te len sze mély he lyett tör vényes kép vi se lõ je jár el,
kor lá to zot tan cse lek võ ké pes sze mély he lyett tör vényes
kép vi se lõ je vagy meg ha tal ma zott ja is el jár hat. A pa nasz
meg ha tal ma zott vagy jogi kép vi se lõ út ján is elõterjeszt -
hetõ.

(5) A rend õrséghez a pa naszt a fel ügye lõi in téz ke dés tõl
vagy an nak el mu lasz tá sá tól, ha pe dig a pa nasz elõ ter jesz -
tõ je az õt ért jog sé re lem rõl ké sõbb szer zett tu do mást, a tu -
do más szer zés tõl szá mí tott öt mun ka na pon, de leg ké sõbb
az in téz ke dés tõl vagy an nak el mu lasz tá sá tól szá mí tott
3 hó na pon be lül le het elõ ter jesz te ni.

(6) A rend õrség a pa nasz ról a be ér ke zés tõl szá mí tott tíz
mun ka na pon be lül – a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás sza -
bá lyai sze rint – dönt.”

25.  § (1) A Kftv. 24.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö -
vet ke zõ al cím lép:

„A felügyelõ által használható kényszerítõ eszközök”

(2) A Kftv. 24.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„24.  § (1) A fel ügye lõ:

a) a jog sze rû in téz ke dé sé vel szem be ni el len ál lás meg -
tö ré se ér de ké ben tes ti erõt, könny gáz szó ró pa lac kot,

b) sú lyos sé rü lés sel fe nye ge tõ, vagy a sze mé lye el len
in té zett tá ma dás, ille tõ leg az éle tét, tes ti ép sé gét köz vet le -
nül fe nye ge tõ ma ga tar tás el há rí tá sá ra, va la mint va gyon vé -
de lem re tes ti erõt, könny gáz szó ró pa lac kot, va la mint száj -
ko sár ral el lá tott szol gá la ti ku tyát (a továb biak ban együtt:
kény sze rí tõ esz köz)

al kal maz hat.

(2) A kény sze rí tõ esz köz al kal ma zá sá ra – ha az eset kö -
rül mé nyei le he tõ vé te szik – az érin tet tet elõ ze tesen fi gyel -
mez tet ni kell.

(3) Ha a kény sze rí tõ esz köz al kal ma zá sa kö vet kez té ben
a jog sze rû in téz ke dés sel szem be sze gü lõ sze mély meg sé -
rül, a fel ügye lõ – a tõle el vár ha tó mó don – kö te les gon dos -
kod ni a sé rült sze mély el sõ se gély ben ré sze sí té sé rõl, szük -
ség ese tén an nak or vo si el lá tá sá ról.”

26.  § (1) A Kftv. 26.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„26.  § (1) A kény sze rí tõ esz köz al kal ma zá sát az in téz -
ke dést köve tõen ha la dék ta la nul – leg ké sõbb az al kal ma -
zást kö ve tõ mun ka na pon – je len te ni kell a jegy zõ út ján
a rend õrségnek.

(2) Aki nek a fel ügye lõ in téz ke dé se, an nak el mu lasz tá sa, 
a kény sze rí tõ esz köz al kal ma zá sa jo gát vagy jo gos ér de két 
sér tet te, pa nasszal for dul hat a rend õrséghez. A pa nasz elõ -
ter jesz tésére, va la mint el bí rá lá sá ra a 23.  § (3)–(6) be kez -
dés ren del ke zé se it kell al kal maz ni.”

(2) A Kftv. a 26.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 26/A. és
26/B.  §-sal egé szül ki:

„26/A.  § (1) A fel ügye lõi könny gáz szó ró pa lack tí pu sa
meg egye zik a rend õrségnél rend sze re sí tett tí pus sal.
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(2) A fel ügye let könny gáz szó ró pa lac kot – té rí tés el le -
né ben – a rend õrségtõl igé nyel het.

26/B.  § A fel ügye lõ kény sze rí tõ esz közt csak a tör vény -
ben meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa ese tén, az ará nyos -
ság el vé nek figye lemben tar tá sá val al kal maz hat úgy, hogy
az nem okoz hat arány ta lan sé rel met az in téz ke dés alá
vont nak. Nincs he lye kény sze rí tõ esz köz to váb bi al kal ma -
zá sá nak, ha az el len sze gü lés meg tört, és az in téz ke dés
ered mé nyes sé ge e nél kül is biz to sít ha tó.”

27.  § A Kftv. 29.  § b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap]
„b) a mi nisz ter, hogy ren de let ben sza bá lyoz za
ba) a ke rék bi lincs al kal ma zá sá val, a jár mû vek el szál lí -

tá sá val, va la mint az ezen in téz ke dé sek so rán fel me rült
költ sé gek kel kap cso la tos sza bá lyo kat;

bb) a fel ügye lõi in téz ke dé sek, to váb bá a tes ti erõ,
a könny gáz szó ró pa lack, a szol gá la ti ku tya al kal ma zá sá -
nak el já rá si sza bá lya it, a könny gáz szó ró pa lack igény lé sé -
nek rend jét, át vé te lé nek, il let ve vissza vé te lé nek szabá -
lyait, a té rí tés mód ját;

bc) az egyen ru há ra vo nat ko zó sza bá lyo kat;
bd) a ha tó sá gi szol gá la ti iga zol vány ki ál lí tá sá ra, a fel -

ügye lõi jel vénnyel és a fel ügye lõk kel kap cso la tos nyil ván -
tar tás ve ze té sé nek el já rá si sza bá lya it;

be) a fel ügye lõk szak mai és vizs gáz ta tá si kö ve tel -
mény rend sze rét;

bf) a köz te rü let-fel ügye let ál tal üze mel te tett kép fel ve -
võ tech ni kai kö ve tel mé nye it.”

A sportról  szóló 
2004. évi I. törvény módosítása

28.  § A sport ról  szóló 2004. évi I. tör vény (a továb biak -
ban: Stv.) 68.  § (3)–(6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, és az Stv. 68.  §-a a kö vet ke zõ (7) és
(8) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) A rend õrség meg tilt ja a sport ren dez vény né zõk
rész vé te lé vel tör té nõ meg tar tá sát, vagy kor lá toz za a né zõk 
szá mát, ha

a) a biz ton sá gos meg ren de zés fel té te lei hi á nyoz nak,
vagy

b) az elõ ze tesen meg ha tá ro zott biz ton sá gi sza bá lyo kat
a ren de zõ nem tart ja be.

(4) Ha a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek alap -
ján a rend õrség a sport ren dez vény né zõk rész vé te lé vel tör -
té nõ meg tar tá sá nak meg til tá sá ról, vagy a né zõk szá má nak
kor lá to zá sá ról a sport ren dez vény hely szí nén, an nak köz -
vet len meg tar tá sa elõtt dönt, a rend õrség a ha tá ro za tát ha -
la dék ta la nul köz li a szer ve zõ vel. A ha tá ro zat el len fel leb -
be zés nek he lye nincs.

(5) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé gek
be tar tá sá nak el len õr zé se ér de ké ben a rend õrség e fel adat ra 

elõ ze tesen ki je lölt kép vi se lõ je va la mennyi sport ren dez vé -
nyen meg fi gye lõ ként je len le het.

(6) Ha a sport ren dez vény részt ve võ i nek ma ga tar tá sa an -
nak biz ton sá gos meg tar tá sát ve szé lyez te ti és a meg bom -
lott rend más ként nem ál lít ha tó hely re, a szer ve zõ kö te les
a sport ren dez vényt meg sza kí ta ni, il let ve fel füg gesz te ni.

(7) Ha a sport ren dez vény részt ve võ i nek ma ga tar tá sa an -
nak biz ton sá gos meg tar tá sát ve szé lyez te ti és a meg bom -
lott rend nem ál lít ha tó hely re, a rend õrség a sport ren dez -
vény né zõk rész vé te lé vel tör té nõ meg tar tá sá nak meg til tá -
sá ról vagy a né zõk szá má nak kor lá to zá sá ról dönt het. A
rend õrség a ha tá ro za tát ha la dék ta la nul köz li a szer ve zõ -
vel, a ha tá ro zat el len fel leb be zés nek he lye nincs. Ha
a rend õrség a sport ren dez vény né zõk rész vé te lé vel tör té nõ 
meg tar tá sá nak meg til tá sá ról vagy a né zõk szá má nak kor -
lá to zá sá ról dönt, a sport ren dez vényt meg kell sza kí ta ni.

(8) Ha a rend a (6) vagy a (7) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott mó don nem ál lít ha tó hely re, a sport te vé keny sé get irá -
nyí tó sze mély (mér kõ zés ve ze tõ) a ver senyt (mér kõ zést)
be fe je zet té nyil vá nít ja.”

29.  § Az Stv. a kö vet ke zõ 68/A.  §-sal egé szül ki:
„68/A.  § (1) Az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza -

bály ban meg ha tá ro zott sport ren dez vé nyek biz ton sá gi koc -
ká zat sze rin ti mi nõ sí té sét – a sport ren dez vény szer ve zõ jé -
vel foly ta tott elõ ze tes kon zul tá ci ót köve tõen – a rend õrség
az érin tett sport ágak or szá gos sport ági szak szö vet sé ge i -
vel, a Sze mély-, Va gyon vé del mi és Ma gánnyo mo zói
Szak mai Ka ma ra kép vi se lõ i vel, va la mint a sport igaz ga tá si 
szerv ve ze tõ jé vel foly ta tott elõ ze tes egyez te tést köve tõen
ha tá roz za meg.

(2) A sport ren dez vény biz ton sá gi mi nõ sí té se
a) nor mál,
b) fo ko zott, vagy
c) ki emelt

biz ton sá gi koc ká za tú le het.
(3) Nor mál és a fo ko zott biz ton sá gi koc ká za tú sport ren -

dez vé nye ken a lé te sít mé nyen be lü li biz ton sá gért a szer ve -
zõ fe lel.

(4) Ki emelt biz ton sá gi koc ká za tú sport ren dez vény lé te -
sít mé nyen kí vü li és be lü li biz to sí tá sát a ren de zõ mel lett
a rend õrség köz fel adat ként vég zi.

(5) A (2) be kez dés sze rin ti mi nõ sí tést arra fi gye lem mel
kell ki ala kí ta ni, hogy a sport ren dez vény rõl az elõ ze tesen
ren del ke zés re álló ada tok alap ján ala po san fel te he tõ-e,
hogy va la mely, a né zõk ma ga tar tá sá ra vissza ve zet he tõ ok
kö vet kez té ben na gyobb, meg ha tá ro zat lan szá mú részt ve -
võ éle té nek, tes ti ép sé gé nek, va gyo ná nak sé rel me vagy an -
nak köz vet len ve szé lye fe nye get.”

30.  § Az Stv. 70.  § (3) és (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A sport ren dez vé nyen részt vevõ ren de zõ szerv al -
kal ma zott já nak vagy a ren de zõ nek e mi nõ sé gé ben és sze -
mé lyé ben kül sõ meg je le né se alap ján azo no sít ha tó nak kell
len nie. Eb bõl a cél ból a ren de zõ meg kü lön böz te tõ ru hát,
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va la mint ren de zõi mi nõ sé gét, ne vét és azo no sí tó szá mát
jól lát ha tó mó don tar tal ma zó ki tû zõt vi sel.

(4) A sport ren dez vé nyen  való rend fenn tar tás ra és
a rend õrséggel  való együtt mû kö dés re a szer ve zõ kö te les
a ren de zõt fel ké szí te ni. A fel ké szí tés hez a szer ve zõ a rend -
õrség köz re mû kö dé sét a fo ko zott és ki emelt biz ton sá gi
koc ká za tú nak mi nõ sí tett sport ren dez vé nyek ese té ben kö -
te les igény be ven ni, a nor mál biz ton sá gi koc ká za tú nak mi -
nõ sí tett sport ren dez vé nyek ese té ben igény be ve he ti. A
rend õrség a fel ké szí tés ben kü lön szer zõ dés alap ján vesz
részt.”

31.  § Az Stv. 71.  § (3) és (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép, ez zel egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ
(5) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) Ha a részt ve võ a sport ren dez vény idõ tar ta ma alatt
az (1) be kez dés ben fog lalt fel té te lek nek nem fe lel meg,
vagy a (2) be kez dés sze rin ti ma ga tar tást a ren de zõ fi gyel -
mez te té sé re nem hagy ja abba, a sport ren dez vény rõl el kell
tá vo lí ta ni. A ren de zõ az el tá vo lí tan dó sze mélyt fel szó lít ja
sze mély azo nos sá ga iga zo lá sá ra.

(4) A sport ren dez vé nyen részt ve võ ru há za tá nak, cso -
mag ja i nak át vizs gá lá sá ra a ren dez vény biz to sí tá sát vég zõ
rend õr és a biz to sí tást vég zõ ren de zõ szerv al kal ma zott ja
vagy a ren de zõ is jo go sult. Kény sze rí tõ esz köz al kal ma zá -
sá ra – ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik – ki zá ró lag
a rend õr jo go sult.

(5) A szer ve zõ a részt ve võt a be lép te tés fel té te le i rõl, az
el len õr zés mód já ról és az el tá vo lí tás le he tõ sé gé rõl a sport -
lé te sít mé nyen kí vül és an nak te rü le tén jól lát ha tó hir det -
mé nyek ben kö te les tá jé koz tat ni, és e fel té te le ket a be lé põ -
je gyen, bér le ten is fel kell tün tet ni.”

32.  § Az Stv. 72.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„72.  § (1) A szer ve zõ a részt ve võk egye di azo no sí tá sá ra
al kal mas biz ton sá gi be lép te té si és el len õr zõ rend szert
(a továb biak ban: be lép te tõ rend szer) al kal maz hat, a ki -
emelt biz ton sá gi koc ká za tú sport ren dez vény ese té ben be -
lép te tõ rend szert al kal maz. A ren de zõ a be lép te tés so rán
jo go sult a részt ve võk sze mély azo nos sá gát el len õriz ni.

(2) Be lép te tõ rend szer al kal ma zá sa ese tén a szer ve zõ
a) csak név re  szóló be lé põ je gyet, bér le tet ér té ke sít het;
b) sze mély azo no sí tás ra al kal mas, ked vez mé nyek re jo -

go sí tó kár tya (a továb biak ban: klub kár tya) ki vál tá sát te he -
ti kö te le zõ vé;

c) a be lép te tés kor a ren de zõ út ján a be lé põ jegy, a bér let 
bir to ko sá nak sze mély azo nos sá gát el len õr zi, és sze mé lyes
ada ta it egy be ve ti a be lé põ jegy, a bér let vagy a klub kár tya
ada ta i val.

(3) Ha a be lép te tés kor a be lé põ jegy, a bér let vagy
a klub kár tya bir to ko sá nak sze mé lyes ada tai nem egyez nek 
a sze mély azo nos ság iga zo lá sá ra al kal mas iga zol vány ban
sze rep lõ ada tok kal, a be lép te tést meg kell ta gad ni.

(4) Nem ál lít ha tó ki név re  szóló be lé põ jegy, bér let, il let -
ve klub kár tya olyan sze mély ré szé re, aki a sport ren dez -

vény lá to ga tá sá tól el til tás vagy a sport ren dez vény rõl,
sport lé te sít mény bõl ki til tás ha tá lya alatt áll.”

33.  § Az Stv. a 72.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 72/A.  §-sal
egé szül ki:

„72/A.  § (1) A szer ve zõ név re  szóló be lé põ je gyet és bér -
le tet, a sport szer ve zet klub kár tyát ál lít hat ki és ér té ke sít -
het. A be lé põ je gyen, bér le ten, il let ve klub kár tyán a sport -
ren dez vény re ezek kel be lé pés re jo go sult sze mély ne vét,
szü le té si he lyét és ide jét (a továb biak ban: ter mé sze tes sze -
mély azo no sí tó ada tok), va la mint lak cí mét az azo kat ki bo -
csá tó szer ve zõ vagy sport szer ve zet an nak ér vé nyes sé gét
kö ve tõ 24 órá ig nyil ván tart ja.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak alap ján ki adott be lé -
põ jegy, bér let, va la mint klub kár tya, il let ve az ab ban sze -
rep lõ sze mé lyes adat csak a sport ren dez vény hely szí nén
el kö ve tett bûn cse lek mény vagy sza bály sér tés  miatt in dult
bün te tõ- vagy sza bály sér té si el já rás, to váb bá a sport ren -
dez vény rõl  való el til tás so rán hasz nál ha tó fel.

(3) Az (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül
a (2) be kez dés sze rin ti sze mé lyes ada tot meg ke re sés re
a nyo mo zó ha tó ság, az ügyész ség és a bí ró ság ré szé re bün -
te tõ- vagy sza bály sér té si el já rás ban bi zo nyí tá si esz köz -
ként  való fel hasz ná lás cél já ból to váb bí ta ni le het.”

34.  § Az Stv. 74.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A szer ve zõ a nor mál és a fo ko zott biz ton sá gi koc -
ká za tú sport ren dez vény ide je alatt – an nak hely szí -
nén – a részt ve võk sze mély- és va gyon biz ton sá ga ér de ké -
ben a részt ve võ ket jo go sult ka me rá val vagy más képi adat -
hor do zó val (a továb biak ban együtt: ka me ra) meg fi gyel ni,
és a fel vé telt rög zí te ni. A szer ve zõ a ki emelt biz ton sá gi
koc ká za tú sport ren dez vény ide je alatt – an nak hely szí -
nén – a részt ve võk sze mély- és va gyon biz ton sá ga ér de ké -
ben a részt ve võ ket ka me rá val meg fi gye li, és a fel vé telt
rög zí ti.”

35.  § Az Stv. 79.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Fel ha tal ma zást kap a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter, 
hogy az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben ren de let ben ál la pít sa meg a ki emelt biz ton sá gi koc ká -
za tú sport ren dez vé nyek köz fel adat ként tör té nõ rend õri
biz to sí tá sá hoz nyújt ha tó tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak
rész le tes sza bá lya it.”

A polgárõrségrõl  szóló 
2006. évi LII. törvény módosítása

36.  § A pol gár õr ség rõl  szóló 2006. évi LII. tör vény
(a továb biak ban: Põtv.) 2.  §-a a kö vet ke zõ (5)–(7) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(5) A rend õrség a pol gár õr ség gel – an nak kez de mé -
nye zé sé re – írás be li együtt mû kö dé si meg ál la po dást köt, ha 
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a szer ve zet a 6.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel ada -
tok kö zül leg alább hár mat el lát.

(6) A pol gár õr ség a rend õrséggel tör té nõ együtt mû kö -
dés ke re té ben te vé keny sé ge el lá tá sá ról, an nak kö rül mé -
nye i rõl a rend õrséget rend sze re sen tá jé koz tat ja. A tá jé koz -
ta tás mód ját és tar tal mát együtt mû kö dé si meg ál la po dás -
ban kell rög zí te ni.

(7) Ha a rend õrség a pol gár õr szer ve zet mû kö dé si te rü le -
tét érin tõ fo ko zott el len õr zést hajt vég re, a fo ko zott el len -
õr zés ide je alatt – a rend õrség ké ré sé re – a pol gár õr ség
a fel ada ta i nak vég re haj tá sát és szol gá la tá nak szer ve zé sét
egyez te ti a rend õrséggel.”

37.  § (1) A Põtv. 3.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A pol gár õr te vé keny sé ge so rán – a gáz spray ki vé te -
lé vel – nem tart hat ma gá nál köz biz ton ság ra kü lö nö sen ve -
szé lyes esz közt, to váb bá nem vi sel het lõ fegy vert.”

(2) A Põtv. 3.  §-a a kö vet ke zõ (5) és (6) be kez dés sel
egé szül ki:

„(5) Gáz spray-t ki zá ró lag nagy ko rú pol gár õr tart hat ma -
gá nál, és hasz nál hat.

(6) A pol gár õr ki zá ró lag jo gos vé del mi hely zet ben hasz -
nál hat gáz spray-t. A gáz spray hasz ná la ta ese tén ke rül ni
kell a sé rü lés oko zá sát. A pol gár õr a gáz spray hasz ná la ta
so rán meg sé rült sze mély ré szé re – amint ez le het sé -
ges – kö te les se gít sé get nyúj ta ni, szük ség ese tén pe dig
gon dos kod ni ar ról, hogy a sé rül tet or vos el lát has sa.”

38.  § A Põtv. a kö vet ke zõ 3/A.  §-sal egé szül ki:
„3/A.  § (1) A pol gár õr ál tal hasz nál ha tó gáz spray tí pu sa

meg egye zik a rend õrségnél rend sze re sí tett tí pus sal.
(2) A rend õrséggel írás ba fog lalt meg ál la po dás alap ján

együtt mû kö dõ pol gár õr szer ve zet gáz spray-t – té rí tés el le -
né ben – a rend õrségtõl igé nyel het.”

39.  § A Põtv. a kö vet ke zõ 4/A. és 4/B.  §-sal egé szül ki:
„4/A.  § (1) A pol gár õr a köz úti köz le ke dé si bal eset hely -

szí nén a köz le ke dés za var ta lan sá gá nak biz to sí tá sa ér de ké -
ben jo go sult jel zõ õri fel ada tok el lá tá sá ra. A rend õri in téz -
ke dést igény lõ bal eset hely szí nén a pol gár õr a rend õrség
meg ér ke zé sé ig ön ál ló an, azt köve tõen a rend õrség fel ké ré -
sé re és uta sí tá sa i nak meg fele lõen foly tat hat ja a jel zõ õri te -
vé keny sé gét. A jel zõ õr a te vé keny sé gét leg alább 10 mé ter -
rel a köz úti köz le ke dé si bal eset hely szí ne elõtt lát ja el.

(2) A pol gár õr a rend õri in téz ke dést igény lõ bal eset
hely szí né re ér ke zé sét köve tõen ha la dék ta la nul ér te sí ti
a rend õrséget. Az ér te sí tés ki ter jed a bal eset jel le gé re, a sé -
rül tek szá má ra, va la mint arra, hogy a pol gár õr meg íté lé se
sze rint mi lyen ve szély hely zet állt elõ.

(3) A pol gár õr – a pol gár õr ség és az óvo da, va la mint az
ál ta lá nos is ko la fenn tar tó já val kö tött együtt mû kö dé si
meg ál la po dás alap ján – jo go sult a gyer me kek út tes ten tör -
té nõ biz ton sá gos át ke lé sé nek elõ se gí té se ér de ké ben az
óvo dák és ál ta lá nos is ko lák köz vet len kö ze lé ben jel zõ õri
fel ada to kat el lát ni.

(4) Az (1) és (3) be kez dés ben fog lalt cél ból a jel zõ õr
nap pal jel zõ tár csá val, éj sza ka és kor lá to zott lá tá si vi szo -
nyok ese tén pi ros fényt adó lám pá val irá nyít ja a for gal mat. 
Mun ká ját egy ér tel mû en lát ha tó, ille tõ leg hall ha tó jel zé -
sek kel kö te les össze han gol ni. A jel zõ õr nek és jel zé se i nek
a meg ál lá si lá tó tá vol ság ból fo lya ma to san lát ha tók nak kell
len ni ük.

(5) Ha a köz úti köz le ke dé si bal eset hely szí nén a for gal -
mat jel zõ õr irá nyít ja, „Egyéb ve szély” jel zõ táb lát – jel zõ -
õr re uta ló ki egé szí tõ táb lá val – kell el he lyez ni:

a) la kott te rü le ten kí vül min den eset ben,
b) la kott te rü le ten, ha a jel zõ õr és jel zé se 50 mé ter rõl

fo lya ma to san és egy ér tel mû en nem lát ha tó.
(6) A jel zõ õri fel ada to kat el lá tó pol gár õr e te vé keny sé -

ge so rán a 3.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ru há za tot
vi sel.

4/B.  § A pol gár õr ség a rend õrséggel  való együtt mû kö -
dés ke re té ben részt ve het a kö rö zött gép jár mû vek azo no sí -
tá sá ban. Az azo no sí tott kö rö zött gép jár mû vek re vo nat ko -
zó in for má ci ók ról a pol gár õr ség a rend õrséget az azo no sí -
tást köve tõen ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja.”

40.  § A Põtv. a kö vet ke zõ 7/A.  §-sal egé szül ki:
„7/A.  § Fel ha tal ma zást kap a ren dé sze tért fe le lõs mi -

nisz ter, hogy ren de let ben ha tá roz za meg
a) a pol gár õrök szak mai is me re te i nek bõ ví té sé ben  való 

köz re mû kö dés rend õrségi fel ada ta it;
b) a gáz spray igény lé sé nek rend jét, a té rí tés mód ját,

a gáz spray át vé te lé nek, va la mint vissza vé te lé nek sza bá -
lya it.”

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

41.  § A köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás ról  szóló
1999. évi LXXXIV. tör vény (a továb biak ban: Kknyt.)
9.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) A jár mû tu laj do nos (üzem ben tar tó) ké ré sé re a jár -
mû nyil ván tar tás tar tal maz za a jár mû tu laj do nos (üzem ben
tar tó) rö vid szö ve ges üze net fo ga dá sá ra szol gá ló el ér he tõ -
sé gét, te le fon szá mát vagy elekt ro ni kus le vél cí mét.”

42.  § (1) A Kknyt. 19.  § (1) be kez dés e) pont eb) al pont -
já nak he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A nyil ván tar tás ból igé nyel he ti(k): a te le pü lé si ön kor -
mány zat jegy zõ je]

„eb) kö zút ke ze lõi fel ada ta i nak, va la mint a köz te rü let
rend jé nek biz to sí tá sá val össze füg gõ fel ada ta i nak el lá tá sá -
hoz a 8/A.  § a), d), f)–i) és k) pont ja i ban, a 9.  § (1) be kez dé -
sé nek a), b), e) és f) pont ja i ban, a 9.  § (2) be kez dé sé nek a),
b), d) és e) pont ja i ban, a 9.  § (4) be kez dé sé ben, va la mint
a 9/A.  § (1) be kez dé sé nek a)–e) pont ja i ban meg je lölt ada -
to kat;”

(2) A Kknyt. 19.  § (1) be kez dés h) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:
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[A nyil ván tar tás ból igé nyel he ti(k):]
„h) a köz te rü let-fel ügye let a 8/A.  § a), d), f)–i) és

k) pont ja i ban, a 9.  § (1) be kez dés a), b), e), f) pont ja i ban,
a 9.  § (2) be kez dés a), b), d) és e) pont ja i ban, va la mint
a 9.  § (4) be kez dé sé ben meg je lölt ada to kat;”

A lõfegyverekrõl és lõszerekrõl  szóló 
2004. évi XXIV. törvény módosítása

43.  § A lõ fegy ve rek rõl és lõ sze rek rõl  szóló 2004. évi
XXIV. tör vény (a továb biak ban: Ftv.) 2.  §-a a kö vet ke zõ
új 31–35. pont tal egé szül ki:

„31. fes ték lö võ fegy ver: olyan sû rí tett le ve gõ vagy
egyéb sû rí tett gáz fel hasz ná lá sá val mû kö dõ esz köz, mely -
nek csö vé bõl 15 jo u le vagy an nál ki sebb moz gá si ener gi á -
val lõ he tõ ki fes ték lö ve dék;

32. gáz- és ri asz tó fegy ver: olyan esz köz, amely ren del -
te tés sze rû en csak gáz töl tény és ri asz tó töl tény mû köd te té -
sé re al kal mas;

33. gáz töl tény: olyan, szi lárd anya gú lö ve dék kel nem
ren del ke zõ töl tény, amely a szem re és a lég utak ra in ger lõ
ha tást ki fej tõ ada lék anya got tar tal maz;

34. ri asz tó- és vak töl tény: lö ve dék kel nem ren del ke zõ
hang-, fény- és füst ha tás ki vál tá sá ra szol gá ló töl tény;

35. szín há zi fegy ver: lö ve dék ki lö vé sé re al kal mat lan,
csak ri asz tó töl tény (vak töl tény) mû köd te té sé re al kal mas
esz köz.”

44.  § Az Ftv. 3.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A rend õrség ál tal ki adott en ge dély szük sé ges:
a) a lõ fegy ver, a lõ fegy ver da rab (a továb biak ban

együtt: lõ fegy ver), a mu ze á lis lõ szer ki vé te lé vel a lõ szer,
a fló bert töl tény gyár tá sá hoz, ja ví tá sá hoz, for gal ma zá sá -
hoz, a lõ fegy ver ha tás ta la ní tá sá hoz, a lõ fegy ver ki ál lí tá sá -
hoz;

b) a fes ték lö võ fegy ver, a gáz- és ri asz tó fegy ver, a gáz-
és ri asz tó töl tény, a lég fegy ver, a lõ sze re lem, a szín há zi
fegy ver gyár tá sá hoz, ja ví tá sá hoz, for gal ma zá sá hoz;

c) az „A”, „B”, „C” vagy „D” ka te gó ri á ba tar to zó tûz -
fegy ver, a lõ fegy ver da rab, az e tör vény alap ján lõ fegy ver -
nek mi nõ sü lõ lég fegy ver, a lõ szer és a hang tom pí tó meg -
szer zé sé hez, tar tá sá hoz, az or szág te rü le té re tör té nõ be ho -
za ta lá hoz, az or szág te rü le té rõl tör té nõ ki vi te lé hez, az or -
szág te rü le tén tör té nõ át szál lí tá sá hoz;

d) a gáz- és ri asz tó fegy ver ön vé del mi célú vi se lé sé hez,
a lõ sze re lem, a szín há zi fegy ver meg szer zé sé hez, tar tá sá -
hoz;

e) a mu ze á lis fegy ver sport lö vé sze ti célú hasz ná la tá -
hoz;

f) a pol gá ri ren del te té sû lõ tér, a lõ fegy ver- és lõ szer tá -
ro ló hely üze mel te té sé hez.”

45.  § Az Ftv. a 4.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 4/A.  §-sal
egé szül ki:

„4/A.  § (1) A 3.  § (1) be kez dé sét a lõ fegy ver nek, a fes -
ték lö võ fegy ver nek, a gáz- és ri asz tó fegy ver nek, a lég -
fegy ver nek, a szín há zi fegy ver nek, a mu ze á lis lõ szer ki vé -
te lé vel a lõ szer nek, a fló bert töl tény nek, a gáz- és ri asz tó -
töl tény nek, va la mint a lõ sze re lem nek a szol gál ta tá si
kerettör vény sze rint a sza bad szol gál ta tás nyúj tás jo gá val
ren del ke zõ szol gál ta tó ha tá ron át nyú ló szol gál ta tás nyúj tás 
ke re té ben tör té nõ ja ví tá sá ra, for gal ma zá sá ra is al kal maz ni
kell.

(2) A 3.  § (1) be kez dé sét az „A”, „B”, „C” vagy „D” ka -
te gó ri á ba tar to zó tûz fegy ver nek, a lõ fegy ver da rab nak, az
e tör vény alap ján lõ fegy ver nek mi nõ sü lõ lég fegy ver nek,
a lõ szer nek és a hang tom pí tó nak a szol gál ta tá si kerettör -
vény sze rint a sza bad szol gál ta tás nyúj tás jo gá val ren del -
ke zõ szol gál ta tó ha tá ron át nyú ló szol gál ta tás nyúj tás ke re -
té ben tör té nõ ex port já ra, im port já ra, transz fe ré re is al kal -
maz ni kell.”

A személy- és tárgykörözésrõl  szóló 
2001. évi XVIII. törvény módosítása

46.  § A sze mély- és tárgy kö rö zés rõl  szóló 2001. évi
XVIII. tör vény (a továb biak ban: Szttv.) a 25.  §-t köve tõen
a kö vet ke zõ 25/A.  §-sal egé szül ki:

„25/A.  § A pol gár õr ség a pol gár õr ség rõl  szóló tör vény -
ben meg ha tá ro zot tak sze rint vég zett, a kö rö zött gép jár mû -
vek azo no sí tá sá ra vo nat ko zó fel ada ta i nak el lá tá sá hoz
a nyil ván tar tás ból a kö rö zött gép jár mû vek egye di azo no sí -
tó is mér ve i nek – a kö rö zött gép jár mû vek for gal mi rend -
szá má nak, al váz szá má nak, gyárt má nyá nak, fel ség jel zé sé -
nek – igény lé sé re jo go sult.”

Záró rendelkezések

47.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ki vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ má so dik hó nap elsõ
nap ján lép ha tály ba.

(2) E tör vény
a) 32.  §-a 2011. jú li us 1-jén,
b) 34.  §-a 2010. jú li us 1-jén,
c) 41–42.  §-a, va la mint 48.  § (5) be kez dé se 2010. ja -

nuár 1-jén,
d) 43–45.  §-a 2009. ok tó ber 1-jén

lép ha tály ba.

(3) E tör vény 2011. jú li us 2-án ha tá lyát vesz ti.

48.  § (1) Az Fbtv.
a) 1.  § (1) be kez dé sé ben a „rend vé del mi szer vek nem”

szö veg rész he lyé be a „köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek -
rõl, va la mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá -
sá ról  szóló tör vény sze rin ti rend vé del mi szer vek (a továb -
biak ban: rend vé del mi szerv) jog sza bállyal nem” szö veg,
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b) 1.  § (2) be kez dé sé ben, va la mint 22.  § (4) be kez dé sé -
ben a „rend õrhatóság” szö veg rész he lyé be a „rend õrség”
szö veg, 8.  § (4) be kez dés h) pont já ban a „rend õrhatóság”
szö veg rész he lyé be a „ha tó sá gi szol gá la ti iga zol ványt ki -
ál lí tó ha tó ság” szö veg, 9.  § (1) be kez dé sé ben a „Kor mány
ál tal ren de let ben ki je lölt szerv” szö veg rész he lyé be
a „rend õrség” szö veg, 12.  §  f) pont já ban és 23.  § (1) be -
kez dés c) pont já ban a „leg kö ze leb bi rend õri szerv hez”
szö veg rész he lyé be a „rend õrségre” szö veg, 12.  § g) pont -
já ban az „az ille té kes rend õri szerv nek” szö veg rész he lyé -
be az „a rend õrségnek” szö veg, 21.  § (1) be kez dé sé ben és
28.  § (1) be kez dé sé ben az „az ille té kes rend -
õrkapitányság” szö veg rész he lyé be az „a rend õrség” szö -
veg, 21.  § (2) be kez dé sé ben és 28.  § (2) be kez dé sé ben az
„az ille té kes rend õrkapitányságot” szö veg rész he lyé be az
„a rend õrséget” szö veg, 23.  § (1) be kez dés d) pont já ban
a „leg kö ze leb bi rend õri szerv nek” szö veg rész he lyé be
a „rend õrségnek” szö veg, va la mint 25.  § (1) be kez dé sé ben 
az „az ille té kes rend õrkapitányságnak” szö veg rész he lyé -
be az „a rend õrségnek” szö veg,

c) 1.  § (3) be kez dé sé ben a „Kor mány ál tal ren de let ben
ki je lölt szerv a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ál ta lá nos
sza bá lyai sze rint” szö veg rész he lyé be a „rend õrség” szö -
veg,

d) 1.  § (6) be kez dé sé ben a „szer ve ze té ben is” szö veg rész
he lyé be a „szer ve ze té ben (a továb biak ban: fegy ve res biz ton -
sá gi õr sé get mû köd te tõ szer ve zet) is” szö veg, 2.  § (2) be kez -
dé sé ben és 5.  § (1) be kez dé sé ben a „kö te le zett” szö veg rész
he lyé be a „kö te le zett vagy a fegy ve res biz ton sá gi õr sé get
mû köd te tõ szer ve zet” szö veg, 6.  § (7) be kez dé sé ben a „fegy -
ve res biz ton sá gi õr sé get” szö veg rész he lyé be a „kö te le zett -
nek vagy a fegy ve res biz ton sá gi õr sé get” szö veg, 6.  § (9) be -
kez dé sé ben az „a fegy ve res biz ton sá gi õr sé get mû köd te tõ”
szö veg rész he lyé be az „a kö te le zett vagy a fegy ve res biz ton -
sá gi õr sé get mû köd te tõ” szö veg,

e) 3.  § (1) be kez dé sé ben a „tör vény ben és a vég re haj tá -
sá ról  szóló jog sza bály ban” szö veg rész he lyé be a „tör vény -
ben, va la mint jog sza bály alap ján meg kö tött együtt mû kö -
dé si meg ál la po dás ban” szö veg, 3.  § (2) be kez dé sé ben az
„el ren de lõ ha tá ro zat ban sze rep lõ” szö veg rész he lyé be az
„adott” szö veg,

f) 11.  §-ában az „igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be
a „nem ze ti park igaz ga tó ság” szö veg, 12.  § be ve ze tõ szö -
ve gé ben az „az igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be az „a
nem ze ti park igaz ga tó ság” szö veg,

g) 12.  § b) pont já ban a „be le ért ve a vé dett ter mé sze ti
ér té ket és te rü le tet” szö veg rész he lyé be a „be le ért ve a vé -
dett ter mé sze ti ér té ket és te rü le tet, il let ve a Na tu ra 2000 te -
rü le tet” szö veg,

h) 14.  § (1) be kez dés be ve ze tõ szö ve gé ben az „el lá tott
hi va ta los” szö veg rész he lyé be az „el lá tott, in téz ke dés re
jo go sult hi va ta los” szö veg,

i) 14.  § (1) be kez dés c) pont já ban a „szer zett vé dett”
szö veg rész he lyé be a „szer zett ter mé sze ti vagy vé dett”
szö veg
lép.

(2) A Kftv.
a) 1.  § (6) be kez dé sé ben a „jog sza bály” szö veg rész he -

lyé be a „tör vény vagy kor mány ren de let” szö veg,
b) 2.  § (3) be kez dé sé ben a „Ktv.-ben” szö veg rész he -

lyé be a „köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló tör vény ben”
szö veg,

c) 12.  §-ában az „ál lam igaz ga tá si” szö veg rész he lyé be
a „köz igaz ga tá si ha tó sá gi” szö veg, 23.  § (1) be kez dé sé ben
az „az ál lam igaz ga tá si el já rás” szö veg rész he lyé be az „a
köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás” szö veg, va la mint 23.  §
(2) be kez dé sé ben az „az ál lam igaz ga tá si” szö veg rész he -
lyé be az „a köz igaz ga tá si ha tó sá gi” szö veg
lép.

(3) A Põtv.
a) 1.  § (2) be kez dé sé ben a „sze rint köz fel ada tot” szö -

veg rész he lyé be a „sze rint – te vé keny sé ge el lá tá sa so -
rán – köz fel ada tot” szö veg,

b) 4.  §-ában az „az el kö ve tõt” szö veg rész he lyé be az
„illet ve a bûn cse lek mény el kö ve té sén tet ten ért sze mélyt”
szö veg
lép.

(4) Az Szttv. 28.  § (3) be kez dés a) pont já ban
a „25.  §-ban” szö veg rész he lyé be a „25.  §-ban és
a 25/A.  §-ban” szö veg, 29.  § (2) be kez dé sé ben a „25.  §”
szö veg rész he lyé be a „25.  § és a 25/A.  §” szö veg lép.

(5) A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 28.  §
(1) be kez dé sé ben a „vizs gá la ton (24.  §) túl,” szö veg rész he -
lyé be a „vizs gá lat ke re té ben el vég zett” szö veg, 28.  § (2) be -
kez dé sé ben a „Rend sze res kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la -
tot” szö veg rész he lyé be az „A rend sze res kör nye zet vé del mi
fe lül vizs gá lat ban” szö veg, a „vé gez het” szö veg rész he lyé be
a „köz re mû köd het” szö veg lép, va la mint ha tá lyát vesz ti
a 28.  § (2) be kez dé sé nek má so dik mon da ta.

49.  § (1) Ha tá lyát vesz ti az Fbtv. 5.  § (1) be kez dés
a) pont já ban a „szol gá la ti iga zol vá nyo kat,” szö veg rész,
10.  § (9) és (10) be kez dé se, 16.  § (1) be kez dé sé ben az
„ , a vé dett ter mé sze ti te rü le tet és ér té ket” szö veg rész,
18.  § (3) be kez dé sé ben a „ter mé szet vé del mi te rü let,” szö -
veg rész, 30.  § (4) be kez dé se, va la mint az Fbtv.-nek a kor -
mány za ti szer ve zet ala kí tás sal össze füg gõ tör vény mó do -
sításokról  szóló 2006. évi CIX. tör vénnyel meg ál la pí tott és 
az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek ha tá -
lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vénnyel mó do sí tott 31.  §-a.

(2) Ha tá lyát vesz ti a Kftv. 2.  § (1) be kez dé sé ben az
„(a továb biak ban: Ktv.)” szö veg rész, 15.  § (3) be kez dé sé -
ben az „(a továb biak ban: Rtv.)” szö veg rész, 23.  § (1) be -
kez dé sé ben a „– ha jog sza bály más ként nem ren del ke -
zik –” szö veg rész, 25.  §-a, 28/A.  §-a, va la mint 29.  §
a) pont já ban a „köz te rü let-fel ügye let sza bá lyo zá sá ért
 felelõs” szö veg rész.

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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2009. évi LXXXV.
tör vény

a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról*

I. Fejezet

BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK

A tör vény hatálya

1.  § (1) E tör vény ren del ke zé se it kell al kal maz ni a Ma -
gyar Köz tár sa ság te rü le tén nyúj tott pénz for gal mi szol gál -
ta tás ra.

(2) E tör vény ren del ke zé sei a Ma gyar Nem ze ti Bank ra
ki zá ró lag a mo ne tá ris po li ti ka meg valósításán, va la mint a
kincs tá ri egy sé ges szám la ve ze té sén kí vül vég zett pénz -
for gal mi szol gál ta tá sa te kin te té ben ter jed nek ki.

(3) A Ma gyar Nem ze ti Bank ál tal ve ze tett a Ma gyar
Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi LVIII. tör vény (a továb -
biak ban: MNBtv.) 15.  § (1) be kez dés b) pont já ban meg ha -
tá ro zott pénz for gal mi szám la te kin te té ben e tör vénynek
ki zá ró lag a ha tó sá gi át uta lás és az át uta lá si vég zés alap ján
tör té nõ át uta lás le bo nyo lí tá sá ra vo nat ko zó sza bá lya it kell
al kal maz ni.

(4) A kincs tár ál tal az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény ben (a továb biak ban: Áht.) meg ha tá ro -
zott kincs tá ri kör ben vég zett pénz for gal mi szol gál ta tá sa
te kin te té ben e tör vénynek ki zá ró lag a ha tó sá gi át uta lás és
az át uta lá si vég zés alap ján tör té nõ át uta lás le bo nyo lí tá sá ra 
vo nat ko zó sza bá lya it kell al kal maz ni.

Értelmezõ rendelkezések

2.  § E tör vény al kal ma zá sá ban
1. át uta lás: a fi ze tõ fél ren del ke zé se alap ján vég zett

olyan pénz for gal mi szol gál ta tás, amely nek so rán a fi ze tõ
fél fi ze té si szám lá ját a ked vez mé nye zett ja vá ra meg ter he -
lik, va la mint a ha tó sá gi át uta lás és az át uta lá si vég zés alap -
ján tör té nõ át uta lás,

2. be sze dés: a ked vez mé nye zett ren del ke zé se alap ján
vég zett olyan pénz for gal mi szol gál ta tás, amely nek so rán a
fi ze tõ fél fi ze té si szám lá já nak a ked vez mé nye zett ja vá ra
tör té nõ meg ter he lé se a fi ze tõ fél ál tal a ked vez mé nye zett -
nek, a ked vez mé nye zett pénz for gal mi szol gál ta tó já nak
vagy a fi ze tõ fél sa ját pénz for gal mi szol gál ta tó já nak adott
hoz zá já ru lás alap ján tör té nik,

3. EGT-ál lam: az Eu ró pai Unió tag ál la ma és az Eu ró -
pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes
más ál lam,

4. egye di azo no sí tó: a fi ze té si szám la, vagy fi ze té si
szám la hi á nyá ban a ked vez mé nye zett egy ér tel mû azo no sí -

tá sa cél já ból a pénz for gal mi szol gál ta tó ál tal az ügy fél szá -
má ra meg ha tá ro zott be tû-, szám jegy- vagy jel kom bi ná ció,

5. ér ték nap: az a nap, ame lyet a pénz for gal mi szol gál -
ta tó a fi ze té si szám la ja vá ra vagy a fi ze té si szám la ter hé re
el szá molt pénz összeg utá ni ka mat szá mí tás szem pont já ból
figye lembe vesz,

6. fi ze té si meg bí zás: a fi ze tõ fél nek vagy a ked vez mé -
nye zett nek a sa ját pénz for gal mi szol gál ta tó ja ré szé re fi ze -
té si mû ve let tel je sí té sé re adott meg bí zá sa, va la mint a ha tó -
sá gi át uta lá si meg bí zás és az át uta lá si vég zés,

7. fi ze té si mû ve let: a fi ze tõ fél, a ked vez mé nye zett, a
ha tó sá gi át uta lá si meg bí zás adá sá ra jo go sult és az át uta lá si 
vég zést ki bo csá tó ál tal kez de mé nye zett meg bí zás – va la -
mely fi ze té si mód sze rin ti – le bo nyo lí tá sa, füg get le nül a fi -
ze tõ fél és a ked vez mé nye zett kö zöt ti jog vi szony tól,

8. fi ze té si szám la: fi ze té si mû ve le tek tel je sí té sé re szol -
gá ló, a pénz for gal mi szol gál ta tó egy vagy több ügy fe le ne -
vé re meg nyi tott szám la, ide ért ve a bank szám lát is,

9. fi ze tõ fél: az a jog alany,
a) aki a fi ze té si szám la tu laj do no sa ként fi ze té si szám lá -

já ról fi ze té si meg bí zást hagy jóvá, vagy
b) aki a fi ze té si szám la hi á nyá ban fi ze té si meg bí zást

ad, vagy
c) aki nek a fi ze té si szám lá ját ha tó sá gi át uta lá si meg bí -

zás vagy át uta lá si vég zés alap ján meg ter he lik,
10. fo gyasz tó: 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.) meg ha tá ro zott fo gyasz tó,

11. hi te le sí tés: olyan el já rás, amely le he tõ vé te szi,
hogy a pénz for gal mi szol gál ta tó el len õriz ze a kész -
pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz hasz ná la tát, ide ért ve an -
nak sze mé lyes biz ton sá gi ele me it is,

12. ked vez mé nye zett: az a jog alany, aki a fi ze té si mû ve -
let tár gyát ké pe zõ pénz jo go sult ja,

13. ke ret szer zõ dés: a pénz for gal mi szol gál ta tó és az
ügy fél kö zött lét re jött olyan a pénz for gal mi szol gál ta tás
nyúj tá sá ra vo nat ko zó meg ál la po dás, amely egy adott idõ -
szak ra vo nat ko zó an meg ha tá roz za a ke ret szer zõ dé sen ala -
pu ló fi ze té si meg bí zá sok, il let ve fi ze té si mû ve le tek lé nye -
ges fel té te le it, ide ért ve a fi ze té si szám la meg nyi tá sát is,

14. kész pénz át uta lás: a Hpt.-ben meg ha tá ro zott kész -
pénz át uta lás,

15. kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz: a Hpt.-ben
meg ha tá ro zott kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz,

16. kis össze gû kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz:
olyan kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz, amely ki zá ró -
lag ki lenc ezer fo rin tot meg nem ha la dó fi ze té si mû ve let re
hasz nál ha tó, vagy ame lyen a ren del ke zés re bo csá tott vagy
tá rolt pénz ér ték nem ha lad ja meg a negy ven öt ezer fo rin tot,

17. mik ro vál lal ko zás: az a vál lal ko zás, amely nek – a
ke ret szer zõ dés vagy az egy sze ri fi ze té si meg bí zá si szer zõ -
dés meg kö té sé nek idõ pont já ban – az összes fog lal koz ta -
tot ti lét szá ma 10 fõ nél ke ve sebb, és a szer zõ dés meg kö té -
sét meg elõ zõ üz le ti év ben éves ár be vé te le vagy mér leg fõ -
össze ge leg fel jebb 2 mil lió euró vagy a szer zõ dés meg kö -
té sét meg elõ zõ üz le ti év utol só nap ján ér vé nyes Ma gyar
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Nem ze ti Bank ál tal köz zé tett hi va ta los de vi za ár fo lya mon
szá mít va az en nek meg fe le lõ fo rint összeg,

18. mun ka nap: az a nap, ame lyen az ügy fél pénz for gal -
mi szol gál ta tó ja fi ze té si mû ve let tel je sí té se cél já ból nyit va
tart,

19. pénz: bank jegy, érme, szám la pénz, és az elekt ro ni -
kus pénz,

20. pénz for gal mi szám la: az a fi ze té si szám la, ame lyet
a szám la tu laj do nos rend sze res gaz da sá gi te vé keny sé ge
kö ré ben pénz for gal má nak le bo nyo lí tá sa cél já ból tör vény -
ben meg ál la pí tott kö te le zett ség alap ján nyit, il let ve nyi tott,

21. pénz for gal mi szol gál ta tás: a Hpt. meg ha tá ro zott
pénz for gal mi szol gál ta tás,

22. pénz for gal mi szol gál ta tó: az a hi tel in té zet, elekt ro -
ni kus pénzt ki bo csá tó sza ko sí tott hi tel in té zet, Pos ta El szá -
mo ló Köz pon tot mû köd te tõ in téz mény, pénz for gal mi in -
téz mény, Ma gyar Nem ze ti Bank és kincs tár, amely pénz -
for gal mi szol gál ta tá si te vé keny sé get vé gez,

23. re fe ren cia-ár fo lyam: pénz for gal mi szol gál ta tó ál tal 
köz zé tett vagy a nyil vá nos ság szá má ra hoz zá fér he tõ pénz -
ne mek kö zöt ti min den ko ri át vál tá si ár fo lyam,

24. re fe ren cia-ka mat láb: bár mi lyen al kal ma zan dó ka -
mat szá mí tá sá nak alap já ul szol gá ló, a nyil vá nos ság szá -
má ra hoz zá fér he tõ min den ko ri ka mat láb,

25. sor ba ál lí tás: a pénz for gal mi szol gál ta tó ál tal ve ze -
tett fi ze té si szám lá ra ér ke zõ fi ze té si meg bí zás fedezet -
hiány  miatt tör té nõ nem tel je sí té se (füg gõ ben tar tá sa) és
vá ra ko zá si sor ba he lye zé se a jö võ be ni tel je sí tés cél já ból,
ide nem ért ve azt az ese tet, ami kor a fi ze tõ fél az üte me zett
fi ze té sek cél já ból, a be ér ke zett fi ze té si mû ve le tek terv sze -
rû tel je sí té se ér de ké ben sor ba he lye zés rõl ál la po dik meg a
pénz for gal mi szol gál ta tó val,

26. tar tós adat hor do zó: olyan esz köz, amely az ügy fél
szá má ra le he tõ vé te szi a neki cím zett ada tok nak az adat
cél já nak meg fe le lõ ide ig tör té nõ tar tós tá ro lá sát és a tá rolt
ada tok vál to zat lan for má ban és tar ta lom mal tör té nõ meg -
je le ní té sét,

27. táv köz lõ esz köz: bár mely esz köz, amely al kal mas a
fe lek tá vol lé té ben – a ke ret szer zõ dés meg kö té se, va la mint
az egy sze ri fi ze té si meg bí zá si szer zõ dés ér de ké ben – szer -
zõ dé si nyi lat ko zat meg té te lé re,

28. ügy fél: a fi ze tõ fél és a ked vez mé nye zett,
29. vál lal ko zás: a Hpt.-ben meg ha tá ro zott vál lal ko zás.

II. Fejezet

AZ ÜGYFELEK TÁJÉKOZTATÁSÁNAK,
SZERZÕDÉSKÖTÉSÉNEK

ÉS SZERZÕDÉSMÓDOSÍTÁSÁNAK
KÖZÖS SZABÁLYAI

3.  § (1) A II–VI. Fe je zet ren del ke zé sei a pénz for gal mi
szol gál ta tás nyúj tá sá ra irá nyu ló

a) ke ret szer zõ dés re,
b) ke ret szer zõ dé sen ala pu ló fi ze té si meg bí zás ra, va la mint
c) nem ke ret szer zõ dé sen ala pu ló, egy sze ri fi ze té si

meg bí zás ra (a továb biak ban: egy sze ri fi ze té si meg bí zás)
vo nat koz nak.

(2) Ha az ügy fél fo gyasz tó vagy mik ro vál lal ko zás, a
II–III. és V–VI. Fe je zet ren del ke zé se i tõl hát rá nyuk ra el -
tér ni nem le het.

(3) A fe lek a IV. Fe je zet ren del ke zé se i tõl nem tér het nek
el.

4.  § (1) A pénz for gal mi szol gál ta tó a II–III. és V–VI.
Fe je zet ben elõ írt kö te le zõ tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gé nek
tel je sí té sé ért az ügy fél ter hé re nem szá mít hat fel kü lön dí -
jat, költ sé get vagy egyéb fi ze té si kö te le zett sé get.

(2) A fe lek a szer zõ dés ben ki köt he tik, hogy a pénz for -
gal mi szol gál ta tó az ügy fél ké ré sé re tör té nõ, a 24.  §-ban és
a 27.  §-ban meg ha tá ro zott nál gya ko ribb, rész le te sebb
vagy a ke ret szer zõ dés ben meg ha tá ro zot tól el té rõ táv köz lõ
esz köz hasz ná la tá val  való tá jé koz ta tás nyúj tá sá ért el len ér -
ték re jo go sult. Az el len ér ték a pénz for gal mi szol gál ta tó tá -
jé koz ta tá sa nyúj tá sá nak tény le ges és köz vet le nül fel me rü -
lõ költ sé ge i nek fe lel meg.

5.  § A tá jé koz ta tás ra vo nat ko zó kö te le zett ség tel je sí té se 
te kin te té ben a bi zo nyí tás a pénz for gal mi szol gál ta tót ter -
he li.

6.  § (1) Ha a fi ze té si mû ve let hez kap cso ló dó pénz ne mek 
kö zöt ti át vál tás ra a fi ze té si meg bí zás meg adá sa elõtt ke rül
sor, és a pénz ne mek kö zöt ti át vál tás a fi ze tés he lyén vagy a 
ked vez mé nye zett ál tal tör té nik, a pénz ne mek kö zöt ti át -
vál tást vég zõ kö te les tá jé koz tat ni a fi ze tõ fe let a fi ze té si
meg bí zás ra irá nyu ló jog nyi lat ko za tát meg elõ zõ en az al -
kal ma zan dó át vál tá si ár fo lyam ról és va la mennyi eh hez
kap cso ló dó díj ról, költ ség rõl vagy egyéb fi ze té si kö te le -
zett ség rõl.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tást köve tõen a
pénz ne mek kö zöt ti át vál tást a fi ze tõ fél nek jóvá kell hagy -
nia.

7.  § (1) Ha a ked vez mé nye zett a kész pénz-he lyet te sí tõ
fi ze té si esz köz hasz ná la tá ért dí jat, költ sé get vagy egyéb fi -
ze té si kö te le zett sé get szá mít fel vagy ked vez ményt nyújt,
kö te les er rõl a fi ze tõ fe let a fi ze té si meg bí zás ra irá nyu ló
jog nyi lat ko za tát meg elõ zõ en tá jé koz tat ni.

(2) Ha a pénz for gal mi szol gál ta tó vagy har ma dik sze -
mély a kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz hasz ná la tá ért
kü lön dí jat, költ sé get vagy egyéb fi ze té si kö te le zett sé get
szá mít fel, kö te les er rõl az ügy fe let a fi ze té si meg bí zás ra
irá nyu ló jog nyi lat ko za tát meg elõ zõ en tá jé koz tat ni.

III. Fejezet

KERETSZERZÕDÉS

Szerzõdéskötést megelõzõ tájékoztatás

8.  § (1) A pénz for gal mi szol gál ta tó az ügy fe let az ügy fél 
ke ret szer zõ dés-kö tés re irá nyu ló jog nyi lat ko za tát meg elõ -
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zõ en, kel lõ idõ ben kö te les pa pí ron vagy tar tós adat hor do -
zón a 10.  §-ban fog lal tak ról tá jé koz tat ni.

(2) A pénz for gal mi szol gál ta tó e tá jé koz ta tá si kö te le -
zett sé gé nek egy ér tel mû en, köz ért he tõ en és pon to san, a
ma gyar nyel ven vagy az ügy fél lel tör tént meg ál la po dás -
ban ki kö tött más nyel ven tesz ele get.

(3) A pénz for gal mi szol gál ta tó e tá jé koz ta tá si kö te le -
zett sé gé nek a ke ret szer zõ dés egy pél dá nyá nak át adá sá val
is ele get te het, ha az tar tal maz za a 10.  §-ban meg ha tá ro zott 
ada to kat.

9.  § Ha a ke ret szer zõ dés meg kö té se az ügy fél ké ré se
alap ján olyan táv köz lõ esz köz út ján tör té nik, amely az elõ -
ze tes tá jé koz ta tást nem te szi le he tõ vé, a pénz for gal mi
szol gál ta tó a ke ret szer zõ dés meg kö té sét köve tõen ha la -
dék ta la nul kö te les a 8.  § sze rin ti tá jé koz ta tást meg ad ni.

10.  § (1) A pénz for gal mi szol gál ta tó a kö vet ke zõ ada -
tok ról tá jé koz tat ja az ügy fe let:

a) a szol gál ta tó ra vo nat ko zó an:
aa) a szol gál ta tó cég ne vé rõl és szék he lyé rõl,
ab) a szol gál ta tó – az ügy fél la kó he lye vagy szék he lye

sze rin ti EGT-ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ – fi ók te le -
pé nek vagy ügy nö ké nek cí mé rõl,

ac) ügy fél lel  való egyéb kap cso lat tar tás (ide ért ve az
elekt ro ni kus le ve le zést) cí mé rõl, va la mint

ad) a szol gál ta tó cég jegy zék szá má ról vagy bí ró sá gi
nyil ván tar tás ba vé te li szá má ról, és a Pénz ügyi Szer ve ze tek 
Ál la mi Fel ügye le te (a továb biak ban: Fel ügye let) ál tal ki -
adott te vé keny sé gi en ge dély szá má ról, vagy törzs köny vi
nyil ván tar tá si szá má ról;

b) a szol gál ta tás ra vo nat ko zó an:
ba) a szol gál ta tás lé nye ges jel lem zõ i rõl,
bb) azok ról az ada tok ról vagy egye di azo no sí tó ról,

ame lyek a fi ze té si meg bí zás tel je sí té sé hez szük sé ge sek,
bc) a fi ze té si mû ve let tel je sí té sé hez szük sé ges jó vá ha -

gyás nak és a jó vá ha gyás vissza vo ná sá nak mód já ról,
bd) a fi ze té si meg bí zás át vé te lé nek idõ pont já ról és

eset le ge sen a szol gál ta tó ál ta li tárgy na pi tel je sí tés re tör té -
nõ be fo ga dás vég sõ idõ pont já ról,

be) a szol gál ta tás tel je sí té sé nek idõ tar ta má ról, va la -
mint

bf) a kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz hasz ná la tá ra 
vo nat ko zó fi ze té si mû ve le ti ér ték ha tár le he tõ sé ge i rõl;

c) az el len szol gál ta tás ra vo nat ko zó an:
ca) té te le sen a szol gál ta tó ré szé re fi ze ten dõ va la -

mennyi ju ta lék ról, díj ról, költ ség rõl vagy egyéb fi ze té si
kö te le zett ség rõl,

cb) a szol gál ta tó ál tal, a fi ze té si mû ve let tel je sí té se so -
rán al kal ma zan dó ka mat lá bak ról és át vál tá si ár fo lya mok -
ról, vagy re fe ren cia-ka mat láb és re fe ren cia-ár fo lyam al -
kal ma zá sa ese tén a tény le ges ka mat ki szá mí tá sá nak mód -
já ról, és a re fe ren cia-ka mat láb vagy át vál tá si ár fo lyam
meg ál la pí tá sá nak idõ pont já ról, in de xé rõl vagy alap já ról,
va la mint

cc) erre vo nat ko zó meg ál la po dás ese tén – a 15.  §
(4) be kez dé sé vel össz hang ban – a re fe ren cia-ka mat láb
vagy re fe ren cia-ár fo lyam vál to zá sá nak azon na li al kal ma -
zá sá ról és az eh hez kap cso ló dó tá jé koz ta tá si kö te le zett sé -
gé rõl;

d) a kap cso lat tar tás ra vo nat ko zó an:
da) a kap cso lat tar tás mód já ról, ide ért ve az ügy fél ál tal

hasz nált azon esz kö zök mû sza ki kö ve tel mé nye it is, amely
út ján a szol gál ta tó tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gé nek ele get
tesz,

db) a szol gál ta tó tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gé nek és a
szer zõ dé si fel té te lek ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód já ról 
és gya ko ri sá gá ról,

dc) a szer zõ dés kö tés és a szer zõ dés fenn ál lá sa alat ti
kap cso lat tar tás nyel vé rõl, va la mint

dd) az ügy fe let meg il le tõ, a 11.  §-ban meg ha tá ro zott tá -
jé koz ta tás hoz  való jo gá ról;

e) a biz ton sá gi in téz ke dés re és a fe le lõs ség re vo nat ko -
zó an:

ea) az ügy fél nek a 40.  §-ban meg ha tá ro zott be je len té si
kö te le zett sé gé rõl és a kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz -
köz biz ton sá gos ke ze lé sé re vo nat ko zó kö te le zett sé ge i rõl,

eb) erre vo nat ko zó meg ál la po dás ese tén a szol gál ta tót
meg il le tõ, a kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz re vo nat -
ko zó zá ro lá si le he tõ sé gé rõl,

ec) a fi ze tõ fe let ter he lõ, a 45.  §-ban meg ha tá ro zott fe -
le lõs sé gi sza bá lyok ról,

ed) az ügy fe let ter he lõ, a 42.  § (1) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott, jóvá nem ha gyott vagy hi bá san tel je sí tett fi ze -
té si mû ve let re vo nat ko zó tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gé rõl és 
a jóvá nem ha gyott fi ze té si mû ve le tek re vo nat ko zó szol -
gál ta tói fe le lõs ség rõl,

ee) a szol gál ta tó nak a fi ze té si mû ve let tel je sí té sé ért a
49–51.  §-ban meg ha tá ro zott fe le lõs sé gé rõl, va la mint

ef) a 45.  §-ban és a 46.  §-ban meg ha tá ro zott vissza fi ze -
té si fel té te lek rõl;

f) a ke ret szer zõ dés mó do sí tá sá ra és meg szün te té sé re
vo nat ko zó an:

fa) ar ról, hogy a 15.  § sze rin ti szer zõ dés mó do sí tást az
ügy fél ré szé rõl csak ak kor le het el fo ga dott nak te kin te ni,
ha an nak ha tály ba lé pé se elõtt a szol gál ta tót nem tá jé koz -
tat ta ar ról, hogy a mó do sí tást nem fo gad ja el,

fb) a szer zõ dés idõ tar ta má ról, va la mint
fc) az ügy fe let meg il le tõ, a ke ret szer zõ dés re vo nat ko zó 

fel mon dá si jog ról és an nak kö vet kez mé nye i rõl;
g) a jog or vos lat ra vo nat ko zó an:
ga) a jog vá lasz tás ról, a ki zá ró la gos ha tás kör és ille té -

kesség ki kö té sé rõl, va la mint
gb) a szer zõ dés bõl ere dõ jog vi ták pe ren kí vü li el in té zé -

sé re ren del ke zés re álló fó ru mok ról.

(2) A pénz for gal mi szol gál ta tó nem kö te les az (1) be -
kez dés b) pont já nak be) al pont ja és c) pont já nak ca) al -
pont ja sze rin ti tá jé koz ta tást meg ad ni, ha

a) a ked vez mé nye zett pénz for gal mi szol gál ta tó já nak
szék he lye nem EGT-ál lam te rü le tén ta lál ha tó, vagy a fi ze -
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té si mû ve let tel je sí té se nem EGT-ál lam pénz ne mé ben tör -
té nik, és

b) az ada tok nem áll nak a pénz for gal mi szol gál ta tó ré -
szé re ren del ke zés re.

11.  § A szer zõ dés fenn ál lá sa alatt az ügy fél ké ré sé re a
pénz for gal mi szol gál ta tó bár mi kor kö te les a szer zõ dé si
fel té te le ket és a 10.  § sze rin ti ada to kat pa pí ron vagy tar tós
adat hor do zón ren del ke zés re bo csá ta ni.

12.  § (1) Kis össze gû kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz -
köz re vo nat ko zó ke ret szer zõ dés alap ján a fe lek meg ál la -
pod hat nak ar ról, hogy a pénz for gal mi szol gál ta tó a
8–10.  §-ban és a 22.  §-ban meg ha tá ro zott tá jé koz ta tás tól
el té rõ en az ügy fe let a kö vet ke zõ ada tok ról tá jé koz tat ja:

a) a szol gál ta tás lé nye ges jel lem zõ i rõl, ide ért ve a kész -
pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz hasz ná la tá nak mód já ról,

b) té te le sen a szol gál ta tó ré szé re fi ze ten dõ va la mennyi
díj ról, költ ség rõl vagy egyéb fi ze té si kö te le zett ség rõl,

c) min den olyan adat ról, amely a meg ala po zott dön tés -
ho za tal hoz szük sé ges, va la mint

d) a 10.  §-ban meg ha tá ro zott ada tok hon la pon és az
ügy fe lek szá má ra nyit va álló hely ség ben  való ki füg gesz -
tés sel  való hoz zá fér he tõ vé té te lé rõl.

(2) A pénz for gal mi szol gál ta tó nem kö te les az (1) be -
kez dés b) pont ja sze rin ti tá jé koz ta tást meg ad ni, ha

a) a ked vez mé nye zett pénz for gal mi szol gál ta tó já nak
szék he lye nem EGT-ál lam te rü le tén ta lál ha tó, vagy a kis
össze gû kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz zel tel je sí tett 
fi ze té si mû ve let nem EGT-ál lam pénz ne mé ben tör té nik, és

b) az ada tok nem áll nak a pénz for gal mi szol gál ta tó ré -
szé re ren del ke zés re.

Szerzõdés formai és tartalmi követelményei

13.  § A pénz for gal mi szol gál ta tá si ke ret szer zõ dést írás -
ban kell meg köt ni.

14.  § (1) A pénz for gal mi szol gál ta tá si ke ret szer zõ dés
tar tal maz za

a) a szol gál ta tó cég ne vét, szék he lyét és az ügy fél la kó -
he lye vagy szék he lye sze rin ti EGT-ál lam ban szék hellyel
ren del ke zõ fi ók te le pé nek vagy ügy nö ké nek cí mét, va la -
mint az ügy fél lel  való egyéb kap cso lat tar tás (ide ért ve az
elekt ro ni kus le ve le zést) cí mét,

b) a szol gál ta tó cég jegy zék szá mát vagy bí ró sá gi nyil -
ván tar tás ba vé te li szá mát, és a Fel ügye let ál tal ki adott te -
vé keny sé gi en ge dély szá mát vagy törzs köny vi nyil ván tar -
tá si szá mát,

c) a szol gál ta tás lé nye ges jel lem zõ it és tel je sí té sé nek
idõ tar ta mát,

d) azo kat az ada to kat vagy egye di azo no sí tót, ame lyek
a fi ze té si meg bí zás tel je sí té sé hez szük sé ge sek,

e) a fi ze té si mû ve let tel je sí té sé hez szük sé ges jó vá ha -
gyás nak és a jó vá ha gyás vissza vo ná sá nak mód ját,

f) a fi ze té si meg bí zás át vé te lé nek idõ pont ját és eset le -
ge sen a szol gál ta tó ál ta li tárgy na pi tel je sí tés re tör té nõ be -
fo ga dás vég sõ idõ pont ját,

g) a kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz hasz ná la tát
és a hasz ná la tá ra vo nat ko zó fi ze té si mû ve le ti ér ték ha tár le -
he tõ sé gét,

h) té te le sen a szol gál ta tó ré szé re fi ze ten dõ va la mennyi
ju ta lé kot, dí jat, költ sé get vagy egyéb fi ze té si kö te le zett sé -
get,

i) a szol gál ta tó ál tal, a fi ze té si mû ve let tel je sí té se so rán
al kal ma zott ka mat lá ba kat és át vál tá si ár fo lya mo kat, vagy
re fe ren cia-ka mat láb és re fe ren cia-ár fo lyam al kal ma zá sa
ese tén a tény le ges ka mat ki szá mí tá sá nak mód ját, és a re fe -
ren cia-ka mat láb vagy át vál tá si ár fo lyam meg ál la pí tá sá nak 
idõ pont ját, in de xét vagy alap ját és nyil vá nos ság ra ho za ta -
lá nak he lyét; va la mint erre vo nat ko zó meg ál la po dás ese -
tén – a 15.  § (4) be kez dé sé vel össz hang ban – a re fe ren -
cia-ka mat láb vagy re fe ren cia-ár fo lyam vál to zá sá nak
azon na li al kal ma zá sát és az eh hez kap cso ló dó tá jé koz ta tá -
si kö te le zett sé get,

j) a kap cso lat tar tás mód ját, ide ért ve az ügy fél ál tal
hasz nált azon esz kö zök mû sza ki kö ve tel mé nye it is, ame -
lyek út ján a szol gál ta tó tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gé nek
ele get tesz,

k) a szol gál ta tó tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gé nek és a
szer zõ dé si fel té te lek ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ját
és gya ko ri sá gát, va la mint az ügy fe let meg il le tõ, a 11.  §
sze rin ti és a 22.  § sze rin ti tá jé koz ta tás hoz  való jo gát,

l) a szer zõ dés kö tés és a szer zõ dés fenn ál lá sa alat ti kap -
cso lat tar tás nyel vét,

m) az ügy fél a 40.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
be je len té si kö te le zett sé gét és a kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze -
té si esz köz biz ton sá gos ke ze lé sé re vo nat ko zó kö te le zett -
sé ge ket,

n) a szol gál ta tó kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz re
vo nat ko zó zá ro lá si le he tõ sé gét, ha a fe lek er rõl meg ál la -
pod tak,

o) a fi ze tõ fe let ter he lõ, a 45.  §-ban meg ha tá ro zott fe le -
lõs sé gi sza bá lyo kat,

p) az ügy fe let ter he lõ, a 42.  § (1) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott, a jóvá nem ha gyott vagy hi bá san tel je sí tett fi ze té -
si mû ve let re vo nat ko zó tá jé koz ta tá si kö te le zett sé get, és a
jóvá nem ha gyott fi ze té si mû ve le tek re vo nat ko zó szol gál -
ta tói fe le lõs sé get, va la mint a szol gál ta tó nak a fi ze té si mû -
ve let tel je sí té sé ért a 44.  §-ban és a 49–51.  §-ban meg ha tá -
ro zott fe le lõs sé gét, és a 46.  §-ban és a 47.  §-ban meg ha tá -
ro zott vissza fi ze té si fel té te le ket,

q) a szol gál ta tó ál tal kez de mé nye zett szer zõ dés mó do -
sí tás ha tály ba lé pé sé nek fel té te le it, ide ért ve a mó do sí tás el -
fo ga dá sá val kap cso la tos sza bá lyo kat is,

r) a szer zõ dés idõ tar ta mát,

s) az ügy fe let meg il le tõ, a ke ret szer zõ dés re vo nat ko zó
fel mon dá si jo got és an nak kö vet kez mé nye it,

t) a jog vá lasz tást, a ki zá ró la gos ha tás kör és ille té kesség 
ki kö té sét,
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u) a szer zõ dés bõl ere dõ jog vi ták pe ren kí vü li el in té zé -
sé re ren del ke zés re álló fó ru mo kat, va la mint

v) a szol gál ta tó adat ke ze lé si és adat to váb bí tá si jo go -
sult sá gát a fi ze tés sel kap cso la tos csa lá sok va la mint a kész -
pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz zel tör té nõ vissza élé sek
meg elõ zé se, vizs gá la ta és fel de rí té se cél já ból, és en nek
sza bá lya it.

(2) A pénz for gal mi szol gál ta tá si ke ret szer zõ dés nem
tar tal maz za a szol gál ta tás tel je sí té sé nek idõ tar ta mát és
 tételesen a szol gál ta tó ré szé re fi ze ten dõ va la mennyi ju ta -
lé kot, dí jat, költ sé get vagy egyéb fi ze té si kö te le zett sé get,
ha

a) a ked vez mé nye zett pénz for gal mi szol gál ta tó já nak
szék he lye nem EGT-ál lam te rü le tén ta lál ha tó, vagy a fi ze -
té si mû ve let tel je sí té se nem EGT-ál lam pénz ne mé ben tör -
té nik, és

b) az ada tok nem áll nak a pénz for gal mi szol gál ta tó ré -
szé re ren del ke zés re.

Szerzõdés módosítása és megszüntetése

15.  § (1) A ke ret szer zõ dés mó do sí tá sát a pénz for gal mi
szol gál ta tó ki zá ró lag a 8.  §-ban meg ha tá ro zott mó don kez -
de mé nyez he ti a mó do sí tás ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en
leg alább két hó nap pal.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ azon a
na pon jár le, amely szá má nál fog va a kez dõ nap nak meg fe -
lel, ha pe dig ez a nap a le já rat hó nap já ban hi ány zik, a hó
utol só nap ján.

(3) A ke ret szer zõ dés mó do sí tá sá nak kez de mé nye zé se
ese tén a pénz for gal mi szol gál ta tó kö te les az ügy fe let tá jé -
koz tat ni ar ról, hogy a mó do sí tást az ügy fél ré szé rõl ak kor
le het el fo ga dott nak te kin te ni, ha an nak ha tály ba lé pé se
elõtt a szol gál ta tót nem tá jé koz tat ta ar ról, hogy a mó do sí -
tást nem fo gad ja el. A tá jé koz ta tás nak arra is ki kell ter jed -
nie, hogy a mó do sí tás ha tály ba lé pé se elõt ti na pig az ügy fél 
jo go sult a ke ret szer zõ dés azon na li és díj-, költ ség- vagy
egyéb fi ze té si kö te le zett ség men tes fel mon dá sá ra.

(4) A ka mat láb vagy át vál tá si ár fo lyam mó do sí tá sá ra a
(2) be kez dés sze rin ti ér te sí tés nél kül és azon nal is sor ke -
rül het, ha a fe lek ezt a le he tõ sé get a ke ret szer zõ dés ben ki -
kö töt ték, és a vál to zá sok a 10.  § c) pont já nak cb) pont já -
ban meg ha tá ro zott re fe ren cia-ka mat lá bon vagy re fe ren -
cia-ár fo lya mon ala pul nak.

(5) A pénz for gal mi szol gál ta tó a ka mat láb vál to zá sá ról
az ügy fe let a 8.  §-ban és a 9.  §-ban meg ha tá ro zott mó don
kö te les tá jé koz tat ni ki vé ve, ha a ke ret szer zõ dés sze rint ab -
ban ál la pod tak meg, hogy a pénz for gal mi szol gál ta tó a tá -
jé koz ta tást az ügy fél ré szé re meg ha tá ro zott gya ko ri ság gal
és mó don adja meg. A ka mat vagy ár fo lyam ügy fél szá má -
ra elõ nyös vál to zá sa ese tén a pénz for gal mi szol gál ta tót tá -
jé koz ta tá si kö te le zett ség nem ter he li.

16. § Kis össze gû kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz -
re vo nat ko zó ke ret szer zõ dés alap ján a fe lek meg ál la pod -
hat nak ar ról, hogy a pénz for gal mi szol gál ta tó nem kö te les
a ke ret szer zõ dés mó do sí tá sát a 8.  §-ban meg ha tá ro zott
mó don kez de mé nyez ni.

17.  § (1) Fel mon dá si idõ ki kö té sé nek hi á nyá ban az ügy -
fél a ke ret szer zõ dést bár mi kor, azon na li ha tállyal fel -
mond hat ja. Egy hó nap nál hosszabb fel mon dá si idõ ki kö té -
se sem mis.

(2) Ha a ke ret szer zõ dés ha tá ro zat lan ide jû vagy egy évet 
meg ha la dó idõ tar tam ra szól, a ke ret szer zõ dést az ügy fél az 
elsõ év el tel té vel díj-, költ ség- vagy egyéb fi ze té si kö te le -
zett ség men te sen fel mond hat ja.

(3) A (2) be kez dé sen kí vül az ügy fél fel mon dá sa ese tén
a pénz for gal mi szol gál ta tó az ügy fél tõl el len ér ték re jo go -
sult. Az el len ér ték nem ha lad hat ja meg a fel mon dás tény -
le ges és köz vet le nül fel me rü lõ költ sé ge it. E te kin tet ben a
pénz for gal mi szol gál ta tó nak az ügy fél felé el szá mo lá si
kö te le zett sé ge áll fenn.

(4) A fe lek a ke ret szer zõ dés ben ki köt he tik, hogy a ha tá -
ro zat lan ide jû ke ret szer zõ dést a pénz for gal mi szol gál ta tó a 
8.  §-ban meg ha tá ro zott mó don fel mond hat ja. Két hó nap -
nál rö vi debb fel mon dá si idõ ki kö té se sem mis ki vé ve, ha az 
ügy fél a ke ret szer zõ dés ben fog lalt kö te le zett sé gét sú lyo -
san vagy is mé tel ten meg szeg te.

(5) A ke ret szer zõ dés fel mon dá sa, meg szû né se ese tén a
fe lek kö te le sek egy más sal el szá mol ni.

(6) A ke ret szer zõ dés fel mon dá sa, meg szû né se ese tén a
pénz for gal mi szol gál ta tó ki zá ró lag a ke ret szer zõ dés nek
meg fele lõen, tény le ge sen tel je sí tett szol gál ta tás ará nyos
el len ér té ké re jo go sult.

(7) Az el szá mo lás a fel mon dás sal egy ide jû leg, vagy ha
a fe lek a ke ret szer zõ dés ben fel mon dá si idõt kö töt tek ki, a
fel mon dá si idõ utol só nap já ig tör té nik.

IV. Fejezet

FIZETÉSI SZÁMLA MEGNYITÁSA,
FIZETÉSI SZÁMLA FELETTI RENDELKEZÉS

18.  § (1) Pénz for gal mi szám lát a pénz for gal mi szol gál -
ta tó ak kor nyit hat, ha

a) jogi sze mély és a jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke -
zõ gaz da sá gi tár sa ság lét re jöt té hez szük sé ges nyil ván tar -
tás ba (a továb biak ban: nyil ván tar tás) már be jegy zett vál -
lal ko zás a nyil ván tar tást ve ze tõ szer ve zet tõl szár ma zó,
har minc nap nál nem ré geb bi ok irat tal iga zol ta, hogy a
nyil ván tar tás ban sze re pel, va la mint adó szá mát és sta tisz ti -
kai szám je lét kö zöl te,

b) a nyil ván tar tás ba még be nem jegy zett jogi sze mély
és a jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa -
ság lé te sí tõ ok ira tát (tár sa sá gi szer zõ dé sét) egy má so la ti
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pél dány ban át ad ta, va la mint – ha cég be jegy zés re kö te le -
zett és a pénz for gal mi szám la meg nyi tá sa nem fel té te le a
cég be jegy zé si ké re lem be nyúj tá sá nak – csa tol ta a cég be -
jegy zé si ké re lem be nyúj tá sa so rán a cég bí ró ság tól ka pott
elekt ro ni kus ta nú sít ványt vagy an nak hi te les pa pír ala pú
má so la tát,

c) az ál ta lá nos for gal mi adó fi ze té sé re kö te le zett ter mé -
sze tes sze mély, il let ve az ál ta lá nos for gal mi adó fi ze té sé re
kö te le zett egyé ni vál lal ko zó az Adó- és Pénz ügyi El len õr -
zé si Hi va tal nál tör tént nyil ván tar tás ba vé te lé rõl  szóló ok -
irat má so la ti pél dá nyát át ad ta, egyé ni vál lal ko zó az egyé ni
vál lal ko zói, ille tõ leg a te vé keny ség vég zé sé hez szük sé ges
más iga zol vány má so la tát csa tol ta.

(2) Fi ze té si szám lát a pénz for gal mi szol gál ta tó ak kor
nyit hat, ha a pénz for gal mi szám la nyi tá sá ra nem kö te le zett 
– a jogi for má já ra vo nat ko zó elõ írások sze rint – a lét re jöt -
té re, il let ve nyil ván tar tás ba vé te lé re vo nat ko zó ok má nyo -
kat, ira to kat be mu tat ta.

(3) A pénz for gal mi szám lát a pénz for gal mi szol gál ta tó
azon na li ha tállyal meg szün te ti, ha a szám la meg nyi tá sát
kö ve tõ ki lenc ven na pon be lül a pénz for gal mi szám la nyi -
tás ra kö te le zett szer ve zet a nyil ván tar tást ve ze tõ szer ve -
zet tõl szár ma zó, har minc nap nál nem ré geb bi ok irat tal
nem iga zol ja, hogy a nyil ván tar tás ban sze re pel.

(4) Az (1) be kez dés b) pont ja alap ján:

a) gaz da sá gi tár sa ság és szö vet ke zet ré szé re meg nyi tott 
pénz for gal mi szám la ter hé re, il let ve – az ala pí tói va gyon
ki vé te lé vel – ja vá ra fi ze té si meg bí zást tel je sí te ni mind ad -
dig nem le het, amíg a szám la tu laj do nos nem iga zol ta,
hogy nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zé se irán ti ké rel mét
be nyúj tot ta, va la mint adó szá mát és sta tisz ti kai szám je lét
nem kö zöl te,

b) nyil ván tar tás ba vé tel lel lét re jö võ egyéb jogi sze mé -
lyek ré szé re meg nyi tott pénz for gal mi szám la ter hé re, il let -
ve – az ala pí tói va gyon ki vé te lé vel – ja vá ra fi ze té si meg bí -
zást tel je sí te ni az a) pont ban meg ha tá ro zott fel té te lek tel -
je sí té se ese tén is ki zá ró lag a nyil ván tar tás ba vé tel meg tör -
tén té nek iga zo lá sát köve tõen le het.

 

19.  § (1) A fi ze té si szám la fe lett ter mé sze tes sze mély
szám la tu laj do nos a fi ze té si szám la szer zõ dés ben meg ha tá -
ro zott mó don, ön ál ló an vagy más sze méllyel együt te sen
vagy kü lön-kü lön ren del kez het.

(2) Jogi sze mély és a jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke -
zõ gaz da sá gi tár sa ság a pénz for gal mi szám la fe let ti ren del -
ke zé sé hez a nyil ván tar tás ba be jegy zett, ille tõ leg be jegy -
zés re be je len tett tel jes vagy rö vi dí tett ne vé nek (cég ne vé -
nek) betû sze rin ti hasz ná la ta, va la mint a szám la tu laj do nos
ál tal a pénz for gal mi szám la fe let ti ren del ke zés re be je len -
tett sze mély vagy sze mé lyek alá írá sa szük sé ges. Az adó -
zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény (a továb biak -
ban: Art.) sze rin ti egyéb szer ve zet a lé te sí tõ ok ira tá ban,
en nek hi á nyá ban a fi ze té si szám la szer zõ dés ben meg ha tá -
ro zott mó don ren del kez het fi ze té si szám lá ja fe lett.

(3) A szám la tu laj do nos vagy a kép vi se le té ben jog sza -
bály alap ján el jár ni jo go sult sze mély ál tal fel jo go sí tott ren -
del ke zés re jo go sult ren del ke zé si joga bár mi kor vissza von -
ha tó vagy – a fi ze té si szám la szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
eset ben és mó don – kor lá toz ha tó.

(4) A pénz for gal mi szol gál ta tó a tõle el vár ha tó gon dos -
ság gal kö te les biz to sí ta ni, hogy a ren del ke zé si jo go sult sá -
got csak a szám la tu laj do nos és az ál ta la fel jo go sí tott gya -
ko rol has sa.

(5) A ren del ke zé si jog gya kor lá sa so rán a pénz for gal mi
szol gál ta tó a tõle el vár ha tó gon dos ság gal kö te les el len -
õriz ni, hogy a meg bí zá son fel tün te tett alá írás [ide ért ve
sze mély azo no sí tó kó dot (PIN kód) vagy egyéb kó dot]
meg egye zik-e a ren del ke zés re jo go sult pénz for gal mi szol -
gál ta tó be je len tett alá írá sá val [sze mély azo no sí tó kód já val
(PIN kód) vagy egyéb kód já val].

20.  § (1) A szám la tu laj do nos szer ve zet jogi for má ját
sza bá lyo zó jog sza bály ban a szer ve zet kép vi se le té re jog -
sza bály ere jé nél fog va jo go sult ként meg ha tá ro zott sze -
mély (e § al kal ma zá sá ban a továb biak ban: ve ze tõ) – a
pénz for gal mi szol gál ta tó ál tal rend sze re sí tett mó don –
írás ban je len ti be (e § al kal ma zá sá ban a továb biak ban: be -
je len tés) a fi ze té si szám la fe lett ren del kez ni jo go sul tat. A
pénz for gal mi szol gál ta tó nem vizs gál ja, hogy a számla -
tulajdonos, il let ve a ve ze tõ ál tal a fi ze té si szám la fe let ti
ren del ke zés re be je len tett sze mély az egyéb jog sza bá lyok -
ban elõ írt fel té te lek nek meg fe lel-e.

(2) A ve ze tõ be je len té si, il let ve ren del ke zé si jo go sult sá -
gát ab ban az eset ben gya ko rol hat ja, ha a meg vá lasz tá sát
(ki ne ve zé sét), va la mint alá írá sát – a szer ve zet jogi for má -
já ra vo nat ko zó sa já tos sá gok figye lembe véte lével – hi telt
ér dem lõ mó don (pl. ille té kes cég bí ró ság ál tal ér kez te tett
be jegy zé si vagy vál to zás be jegy zé si ké re lem mel és alá írá si 
cím pél dánnyal) iga zol ja. A pénz for gal mi szol gál ta tó nem
fe lel a vál to zás be jegy zé si ké re lem utóbb tör té nõ el uta sí tá -
sa ese tén a szám la tu laj do nos nál be kö vet ke zõ ká ro kért. Ha
a ve ze tõ meg bí za tá sa meg szû nik, az ál ta la be je len tett alá -
írók ren del ke zé si joga mind ad dig ér vé nyes, amíg az új
vagy más ve ze tõ más ként nem ren del ke zik.

(3) Ha a szám la tu laj do nos szer ve zet jogi for má ját sza -
bá lyo zó jog sza bály ból kö vet ke zõ en a szer ve zet nek több,
ön ál ló kép vi se le ti jog gal ren del ke zõ ve ze tõ je van, bár me -
lyik ve ze tõ be je len té se ér vé nyes. Ha a szám la tu laj do nos
szer ve zet lé te sí tõ ok ira ta alap ján a ve ze tõk kö zül egy vagy
több sze mély ki zá ró la go san jo go sult a be je len tés re, ak kor
az ál ta luk tett be je len tés az ér vé nyes. Több egy más nak el -
lent mon dó be je len tés kö zül a leg utol só be je len tés az ér vé -
nyes. Együt tes kép vi se le ti jog ese té ben a jo go sul tak a be -
je len tést csak együt te sen te he tik meg.

(4) Ha vi ta tott a be je len tõ jo go sult sá ga a szer ve zet kép -
vi se le té re, a pénz for gal mi szol gál ta tó a be je len tés szem -
pont já ból a szer ve zet kép vi se le té re jo go sult nak te kin ti a
be je len tõt mind ad dig, amíg a szer ve zet nyil ván tar tá sá ra
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vo nat ko zó jog sza bá lyok sze rint a szer ve zet kép vi se le té re
jo go sult.

21.  § (1) A szám la tu laj do nos a fi ze té si szám lá ja fe lett
– a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel – sza ba don
ren del ke zik.

(2) A meg ha tá ro zott cél ból el kü lö ní tett, a szám la tu laj -
do nos sza bad ren del ke zé se alól ki ke rült pénz esz kö zök az
el kü lö ní tés tar ta ma alatt csak a meg ha tá ro zott cél ra hasz -
nál ha tók fel.

(3) A fi ze té si szám la szer zõ dés re a Pol gá ri Tör vény -
könyv ben fog lalt bank szám la szer zõ dés re vo nat ko zó sza -
bá lyo kat kell al kal maz ni az zal, hogy a hi tel in té zet nek nem 
mi nõ sü lõ pénz for gal mi szol gál ta tó a fi ze té si szám lá ra be -
fo lyó pénz esz kö zö ket nem hasz nál hat ja.

V. Fejezet

KERETSZERZÕDÉSEN ALAPULÓ FIZETÉSI
MEGBÍZÁS

Elõzetes tájékoztatás

22.  § (1) A pénz for gal mi szol gál ta tó – a fi ze tõ fél ké ré -
sé re – a fi ze tõ fél ke ret szer zõ dé sen ala pu ló fi ze té si meg bí -
zás ra irá nyu ló jog nyi lat ko za tát meg elõ zõ en a kö vet ke zõ
ada tok ról kö te les a fi ze tõ fe let tá jé koz tat ni:

a) a szol gál ta tás tel je sí té sé nek idõ tar ta má ról, és

b) té te le sen a szol gál ta tó rész re fi ze ten dõ va la mennyi
díj ról, költ ség rõl vagy fi ze té si kö te le zett ség rõl.

(2) A pénz for gal mi szol gál ta tó nem kö te les az (1) be -
kez dés sze rin ti tá jé koz ta tást meg ad ni, ha

a) a ked vez mé nye zett pénz for gal mi szol gál ta tó já nak
szék he lye nem EGT-ál lam te rü le tén ta lál ha tó, vagy a fi ze -
té si mû ve let tel je sí té se nem EGT-ál lam pénz ne mé ben tör -
té nik, és

b) az ada tok nem áll nak a pénz for gal mi szol gál ta tó ré -
szé re ren del ke zés re.

Utólagos tájékoztatás

23.  § (1) A pénz for gal mi szol gál ta tó a ke ret szer zõ dé sen
ala pu ló fi ze té si meg bí zás alap ján a fi ze tõ fél szám lá já nak
meg ter he lé sét köve tõen, vagy ha a fi ze tõ fél a fi ze tést nem
a fi ze té si szám lán ke resz tül bo nyo lít ja, a fi ze té si meg bí zás
át vé te lét köve tõen a kö vet ke zõ ada tok ról kö te les a fi ze tõ
fe let ha la dék ta la nul tá jé koz tat ni:

a) a fi ze té si mû ve let azo no sí tá sát le he tõ vé tevõ hi vat -
ko zás ról, és eset le ge sen a ked vez mé nye zett ada ta i ról,

b) a fi ze té si mû ve let fi ze té si meg bí zás ban meg ha tá ro -
zott de vi za nem ben szá mí tott össze gé rõl,

c) té te le sen a fi ze tõ fél ál tal a pénz for gal mi szol gál ta tó
ré szé re fi ze ten dõ va la mennyi díj ról, költ ség rõl vagy egyéb 
fi ze té si kö te le zett ség rõl,

d) a pénz for gal mi szol gál ta tó ál tal, a fi ze té si mû ve let
tel je sí té se so rán al kal ma zott át vál tá si ár fo lyam ról és az át -
vál tást meg elõ zõ összeg rõl, va la mint

e) a fi ze té si meg bí zás át vé te lé nek nap já ról vagy a ter -
he lés ér ték nap já ról.

(2) A pénz for gal mi szol gál ta tó az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott tá jé koz ta tást a 8.  § (1) és (2) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott mó don kö te les a fi ze tõ fél ren del ke zé sé re bo -
csá ta ni.

24.  § (1) A fe lek a ke ret szer zõ dés ben meg ál la pod hat nak 
ar ról, hogy – a 23.  §-ban fog lalt ha la dék ta lan tá jé koz ta tás -
tól el té rõ en – a 23.  § (1) be kez dé sé nek a)–e) pont já ban
meg ha tá ro zott tá jé koz ta tást a pénz for gal mi szol gál ta tó a
fi ze tõ fél ré szé re leg alább ha von ta egy al ka lom mal át ad ja
vagy ren del ke zés re bo csát ja, oly mó don, hogy a fi ze tõ fél
az ada to kat az ada tok cél já nak meg fe le lõ ide ig tar tó san tá -
rol has sa, és a tá rolt ada to kat vál to zat lan for má ban és tar ta -
lom mal meg je le nít hes se.

(2) Ha a fi ze tõ fél fo gyasz tó, ké rel mé re a pénz for gal mi
szol gál ta tó a fi ze tõ fél ré szé re ha von ta leg alább egy al ka -
lom mal pa pí ron díj-, költ ség- vagy egyéb fi ze té si kö te le -
zett ség men te sen át ad ja a 23.  §-ban meg ha tá ro zott ada to -
kat.

25.  § (1) Kis össze gû kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz -
köz re vo nat ko zó ke ret szer zõ dés alap ján a fe lek meg ál la -
pod hat nak ar ról, hogy a pénz for gal mi szol gál ta tó a
23.  §-ban és a 24.  §-ban, va la mint a 26.  §-ban és a
27.  §-ban fog lalt tá jé koz ta tá si sza bá lyok tól el té rõ en olyan
el já rást biz to sít az ügy fél szá má ra, amely se gít sé gé vel az
ügy fél a kö vet ke zõ ada tok bir to ká ba jut:

a) a tel je sí tett fi ze té si mû ve let azo no sí tá sát le he tõ vé
tevõ hi vat ko zás és a fi ze té si mû ve let össze ge,

b) a szol gál ta tó rész re fi ze ten dõ va la mennyi díj, költ -
ség vagy egyéb fi ze té si kö te le zett ség,

c) azo nos ked vez mé nye zett ré szé re tör té nõ több szö ri
vagy azo nos tí pu sú fi ze tés ese tén a fi ze té si mû ve le tek
össze ge, va la mint

d) a szol gál ta tó ré szé re, a c) pont ese té ben fi ze ten dõ
össze sí tett díj, költ ség vagy egyéb fi ze té si kö te le zett ség.

(2) Ha az ügy fél olyan kis össze gû kész pénz-he lyet te sí -
tõ fi ze té si esz közt hasz nál, amely az ügy fél be azo no sít ha -
tó sá gát nem te szi le he tõ vé vagy a pénz for gal mi szol gál ta tó 
a név sze rin ti azo no sí tást mû sza ki ok ból nem tud ja el vé -
gez ni, a pénz for gal mi szol gál ta tó az (1) be kez dés ben fog -
lalt tá jé koz ta tást sem kö te les az ügy fél ren del ke zé sé re bo -
csá ta ni.

(3) A pénz for gal mi szol gál ta tó bár mi kor kö te les a fi ze tõ 
fél ré szé re le he tõ vé ten ni a kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si
esz kö zön tá rolt vagy ren del ke zés re bo csá tott pénz összeg
nagy sá gá nak el len õr zé sét.
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Kedvezményezett tájékoztatása

26.  § (1) A ked vez mé nye zett pénz for gal mi szol gál ta tó ja 
a ke ret szer zõ dé sen ala pu ló fi ze té si mû ve let tel je sí té sét
köve tõen a kö vet ke zõ ada tok ról kö te les a ked vez mé nye -
zet tet ha la dék ta la nul tá jé koz tat ni:

a) a fi ze té si mû ve let és a fi ze tõ fél ked vez mé nye zett ál -
ta li be azo no sít ha tó sá gát le he tõ vé tevõ hi vat ko zás ról, va la -
mint a fi ze té si mû ve let tel to váb bí tott egyéb in for má ci ók -
ról,

b) a fi ze té si mû ve let nek a ked vez mé nye zett fi ze té si
szám lá ján jó vá írt de vi za nem ben meg ha tá ro zott össze gé -
rõl,

c) té te le sen a ked vez mé nye zett ál tal a ked vez mé nye -
zett pénz for gal mi szol gál ta tó ja rész re fi ze ten dõ va la -
mennyi díj ról, költ ség rõl vagy egyéb fi ze té si kö te le zett -
ség rõl,

d) a ked vez mé nye zett pénz for gal mi szol gál ta tó ja ál tal,
a fi ze té si mû ve let tel je sí té se so rán al kal ma zott át vál tá si ár -
fo lyam ról és az át vál tást meg elõ zõ összeg rõl, va la mint

e) a fi ze té si szám lán tör té nõ jó vá írás ér ték nap já ról.

(2) A ked vez mé nye zett pénz for gal mi szol gál ta tó ja az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá jé koz ta tást a 8.  § (1) és
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mó don kö te les a ked vez -
mé nye zett ren del ke zé sé re bo csá ta ni.

27.  § (1) A fe lek a ke ret szer zõ dés ben meg ál la pod hat nak 
ar ról, hogy – a 26.  §-ban fog lalt ha la dék ta lan tá jé koz ta tás -
tól el té rõ en – a 26.  § (1) be kez dé sé nek a)–e) pont já ban
meg ha tá ro zott tá jé koz ta tást a pénz for gal mi szol gál ta tó a
ked vez mé nye zett ré szé re leg alább ha von ta egy al ka lom -
mal át ad ja vagy ren del ke zés re bo csát ja, oly mó don, hogy a 
ked vez mé nye zett az ada to kat az ada tok cél já nak meg fe le -
lõ ide ig tar tó san tá rol has sa, és a tá rolt ada to kat vál to zat lan
for má ban és tar ta lom mal meg je le nít hes se.

(2) Ha a ked vez mé nye zett fo gyasz tó, ké rel mé re a ked -
vez mé nye zett pénz for gal mi szol gál ta tó ja a ked vez mé nye -
zett ré szé re ha von ta leg alább egy al ka lom mal pa pí ron díj-, 
költ ség- vagy egyéb fi ze té si kö te le zett ség men te sen át ad ja
a 26.  §-ban meg ha tá ro zott ada to kat.

VI. Fejezet

EGYSZERI FIZETÉSI MEGBÍZÁS

28.  § A pénz for gal mi szol gál ta tó nem kö te les olyan ada -
tok ról tá jé koz tat ni az ügy fe let, ame lye ket az ügy fél egy
má sik pénz for gal mi szol gál ta tó val kö tött ke ret szer zõ dés
alap ján – an nak jog sza bá lyon ala pu ló tá jé koz ta tá si kö te le -
zett sé gé nek tel je sí té se alap ján – már meg ka pott vagy a ke -
ret szer zõ dés sze rint meg fog kap ni, ha az egy sze ri fi ze té si
meg bí zás ra e ke ret szer zõ dés ben meg ha tá ro zott kész -
pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz zel ke rül sor.

Elõzetes tájékoztatás

29.  § (1) A pénz for gal mi szol gál ta tó az ügy fe let az ügy -
fél egy sze ri fi ze té si meg bí zás ra irá nyu ló jog nyi lat ko za tát
meg elõ zõ en kö te les a 31.  §-ban fog lal tak ról hon lap ján és
az ügy fe lek szá má ra nyit va álló hely ség ben ki füg geszt ve
tá jé koz tat ni.

(2) A pénz for gal mi szol gál ta tó e tá jé koz ta tá si kö te le -
zett sé gé nek egy ér tel mû en, köz ért he tõ en és pon to san, ma -
gyar nyel ven vagy az ügy fél lel tör tént meg ál la po dás ban
ki kö tött más nyel ven tesz ele get.

(3) A pénz for gal mi szol gál ta tó e tá jé koz ta tá si kö te le -
zett sé gé nek az egy sze ri fi ze té si meg bí zá si szer zõ dés egy
pél dá nyá nak ren del ke zés re bo csá tá sá val is ele get te het, ha
az tar tal maz za a 31.  §-ban meg ha tá ro zott ada to kat.

(4) Az ügy fél ké ré sé re a pénz for gal mi szol gál ta tó kö te -
les a tá jé koz ta tást és a szer zõ dé si fel té te le ket pa pí ron vagy
tar tós adat hor do zón át ad ni.

30.  § Ha az egy sze ri fi ze té si meg bí zás az ügy fél ké ré se
alap ján olyan táv köz lõ esz köz út ján tör té nik, amely az elõ -
ze tes tá jé koz ta tást nem te szi le he tõ vé, a pénz for gal mi
szol gál ta tó a fi ze té si meg bí zás tel je sí té sét köve tõen ha la -
dék ta la nul kö te les a 31.  § sze rin ti tá jé koz ta tást meg ad ni.

31.  § (1) A pénz for gal mi szol gál ta tó a kö vet ke zõ ada -
tok ról kö te les az ügy fe let tá jé koz tat ni:

a) azok ról az ada tok ról vagy egye di azo no sí tó ról, ame -
lyek a fi ze té si meg bí zás tel je sí té sé hez szük sé ge sek,

b) a pénz for gal mi szol gál ta tás tel je sí té sé nek idõ pont já ról,
c) té te le sen az ügy fél ál tal a pénz for gal mi szol gál ta tó

ré szé re fi ze ten dõ va la mennyi díj ról, költ ség rõl vagy egyéb 
fi ze té si kö te le zett ség rõl, és

d) a pénz for gal mi szol gál ta tó ál tal a fi ze té si mû ve let
tel je sí té se so rán al kal ma zan dó tény le ges vagy re fe ren -
cia-ár fo lyam ról.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada to kon túl a
pénz for gal mi szol gál ta tó kö te les a 10.  §-ban meg ha tá ro -
zott ada tok ról az ügy fe let hon lap ján és az ügy fe lek szá má -
ra nyit va álló hely ség ben ki füg geszt ve tá jé koz tat ni.

(3) A pénz for gal mi szol gál ta tó nem kö te les az (1) be -
kez dés b) és c) pont ja sze rin ti tá jé koz ta tást meg ad ni, ha

a) a ked vez mé nye zett pénz for gal mi szol gál ta tó já nak
szék he lye nem EGT-ál lam te rü le tén ta lál ha tó, vagy a fi ze -
té si mû ve let tel je sí té se nem EGT-ál lam pénz ne mé ben tör -
té nik, és

b) az ada tok nem áll nak a pénz for gal mi szol gál ta tó ré -
szé re ren del ke zés re.

Utólagos tájékoztatás

32.  § (1) A pénz for gal mi szol gál ta tó az egy sze ri fi ze té si
meg bí zás át vé te lét köve tõen a kö vet ke zõ ada tok ról kö te les 
a fi ze tõ fe let ha la dék ta la nul tá jé koz tat ni:
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a) a fi ze té si mû ve let azo no sí tá sát le he tõ vé tevõ hi vat -
ko zás ról, és eset le ge sen a ked vez mé nye zett ada ta i ról,

b) a fi ze té si mû ve let fi ze té si meg bí zás ban meg ha tá ro -
zott de vi za nem ben szá mí tott össze gé rõl,

c) té te le sen a fi ze tõ fél ál tal a pénz for gal mi szol gál ta tó
rész re fi ze ten dõ va la mennyi díj ról, költ ség rõl vagy egyéb
fi ze té si kö te le zett ség rõl,

d) a pénz for gal mi szol gál ta tó ál tal a fi ze té si mû ve let
tel je sí té se so rán al kal ma zott át vál tá si ár fo lyam ról és az át -
vál tást meg elõ zõ összeg rõl, va la mint

e) a fi ze té si meg bí zás át vé te lé nek nap já ról.

(2) A pénz for gal mi szol gál ta tó az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott tá jé koz ta tást a 29.  §-ban meg ha tá ro zott mó don
kö te les ren del ke zés re bo csá ta ni.

Kedvezményezett tájékoztatása

33.  § (1) A ked vez mé nye zett pénz for gal mi szol gál ta tó ja 
a fi ze té si mû ve let tel je sí té sét köve tõen a kö vet ke zõ ada -
tok ról kö te les a ked vez mé nye zet tet ha la dék ta la nul tá jé -
koz tat ni:

a) a fi ze té si mû ve let és a fi ze tõ fél ked vez mé nye zett ál -
ta li be azo no sít ha tó sá gát le he tõ vé tevõ hi vat ko zás ról, va la -
mint a fi ze té si mû ve let tel to váb bí tott egyéb in for má ci ók -
ról,

b) a fi ze té si mû ve let nek a ked vez mé nye zett fi ze té si
szám lá ján jó vá írt de vi za nem ben meg ha tá ro zott össze gé -
rõl,

c) té te le sen a ked vez mé nye zett ál tal a ked vez mé nye -
zett pénz for gal mi szol gál ta tó ja rész re fi ze ten dõ va la -
mennyi díj ról, költ ség rõl vagy egyéb fi ze té si kö te le zett -
ség rõl,

d) a ked vez mé nye zett pénz for gal mi szol gál ta tó ja ál tal
a fi ze té si mû ve let tel je sí té se so rán al kal ma zott át vál tá si ár -
fo lyam ról és az át vál tást meg elõ zõ összeg rõl, va la mint

e) a fi ze té si szám lán tör té nõ jó vá írás ér ték nap já ról.

(2) A ked vez mé nye zett pénz for gal mi szol gál ta tó ja az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá jé koz ta tást a 29.  §-ban
meg ha tá ro zott mó don kö te les a ked vez mé nye zett ren del -
ke zé sé re bo csá ta ni.

VII. Fejezet

A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁS
LEBONYOLÍTÁSÁNAK KÖZÖS SZABÁLYAI

34.  § Ha az ügy fél nem fo gyasz tó vagy mik ro vál lal ko -
zás, a szer zõ dõ fe lek a 35.  §-tól, a 36.  § (1) be kez dé sé tõl, a
37.  § (4) be kez dé sé tõl, a 38.  § (1)–(6) be kez dé sé tõl, a 43.  § 
(1) és (2) be kez dé sé tõl, a 45.  § (1)–(5) be kez dé sé tõl, a
46.  §-tól, a 47.  §-tól, a 49.  §-tól és az 50.  §-tól el té rõ en is
meg ál la pod hat nak.

35.  § (1) A pénz for gal mi szol gál ta tó a VII–IX. Fe je zet -
ben elõ írt tá jé koz ta tá si és egyéb kö te le zett sé ge tel je sí té sé -
ért – ide nem ért ve a 38.  § (6) be kez dé sé ben és a 48.  §
(7) be kez dé sé ben fog lal ta kat – kü lön dí jat, költ sé get vagy
egyéb fi ze té si kö te le zett sé get az ügy fél ter hé re nem szá -
mít hat fel.

(2) A fe lek a pénz for gal mi szol gál ta tó a 38.  § (6) be kez -
dé se és a 48.  § (7) be kez dé se sze rin ti in téz ke dé sé nek el len -
ér té ké rõl szer zõ dés ben ál la pod nak meg. Az el len ér ték
nem ha lad hat ja meg az in téz ke dés tény le ges és köz vet le -
nül fel me rült költ sé ge it.

36.  § (1) A fi ze té si mû ve le tet a fe lek ál tal meg ál la pí tott
de vi za nem ben kell tel je sí te ni.

(2) A fi ze tõ fe let és a ked vez mé nye zet tet ki zá ró lag a sa -
ját pénz for gal mi szol gál ta tó ja ál tal meg ha tá ro zott díj,
költ ség vagy egyéb fi ze té si kö te le zett ség ter he li, ha a fi ze -
té si mû ve let hez nem kap cso ló dik pénz ne mek kö zöt ti át -
vál tás.

(3) A (2) be kez dés ben fog lal ta kat nem kell al kal maz ni,
ha a ked vez mé nye zett pénz for gal mi szol gál ta tó já nak
szék he lye nem EGT-ál lam te rü le tén ta lál ha tó, vagy a fi ze -
té si mû ve let tel je sí té se nem EGT-ál lam pénz ne mé ben tör -
té nik.

(4) A ked vez mé nye zett kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si
esz köz hasz ná la tá ért dí jat, költ sé get vagy egyéb fi ze té si
kö te le zett sé get szá mít hat fel, vagy ked vez ményt nyújt hat.

VIII. Fejezet

FIZETÉSI MÛVELETEK JÓVÁHAGYÁSA

37.  § (1) Fi ze té si mû ve let tel je sí té sé re – a ha tó sá gi át -
uta lás és az át uta lá si vég zés alap ján vég zett át uta lás ki vé -
te lé vel – ak kor ke rül het sor, ha azt a fi ze tõ fél elõ ze tesen
jó vá hagy ta. A fe lek a ke ret szer zõ dés ben meg ál la pod hat -
nak ar ról, hogy a jó vá ha gyás utó la gos is le het.

(2) Fi ze té si mû ve let tel je sí té sé nek jó vá ha gyá sá ra vagy
több fi ze té si mû ve let tel je sí té sé re vo nat ko zó együt tes jó -
vá ha gyá sá ra csak a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott mó don
ke rül het sor.

(3) A fi ze tõ fél a jó vá ha gyást a 38.  § (1)–(5) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott idõ pon tig vissza von hat ja. Több fi ze té si 
mû ve let tel je sí té sé re vo nat ko zó együt tes jó vá ha gyás
vissza vo ná sa ese tén a kap cso ló dó jö võ be li fi ze té si mû ve -
le tek sem mi nõ sül nek jó vá ha gyott nak.

(4) Az (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott jó vá ha gyás 
hi á nyá ban a fi ze té si mû ve let jóvá nem ha gyott nak mi nõ -
sül.

38.  § (1) A fi ze té si meg bí zás nak a fi ze tõ fél pénz for gal -
mi szol gál ta tó ja ál tal tör tént át vé te lét köve tõen az ügy fél a
fi ze té si meg bí zást nem von hat ja vissza.
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(2) Ha a fi ze té si meg bí zást a ked vez mé nye zett kez de -
mé nyez te, vagy raj ta ke resz tül kez de mé nyez ték, a fi ze té si
meg bí zás nak vagy a fi ze té si mû ve let tel je sí té se jó vá ha -
gyá sá nak a ked vez mé nye zett ré szé re  való át adá sát köve -
tõen a fi ze tõ fél a fi ze té si meg bí zást nem von hat ja vissza.

(3) Be sze dés ese té ben a fi ze tõ fél a fi ze té si meg bí zást
– a vissza té rí tés hez  való jog sé rel me nél kül – a ter he lést
meg elõ zõ mun ka na pig von hat ja vissza.

(4) A ter he lé si nap hoz kö tött fi ze té si meg bí zás ese tén az 
ügy fél a fi ze té si meg bí zást a fe lek ál tal meg ál la pí tott ter -
he lé si na pot meg elõ zõ mun ka nap vé gé ig von hat ja vissza.

(5) Az (1)–(4) be kez dés ben meg ál la pí tott ha tár idõt
köve tõen a fi ze té si meg bí zást ak kor le het vissza von ni, ha
ar ról az ügy fél és a pénz for gal mi szol gál ta tó meg ál la po -
dott. Olyan fi ze té si meg bí zás ese tén, ame lyet a ked vez mé -
nye zett kez de mé nye zett, vagy raj ta ke resz tül kez de mé -
nyez ték, a fi ze té si meg bí zás vissza vo ná sá hoz a ked vez mé -
nye zett hoz zá já ru lá sa szük sé ges.

(6) A fe lek a ke ret szer zõ dés ben meg ál la pod hat nak ar -
ról, hogy az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben a
pénz for gal mi szol gál ta tó a vissza vo ná sért kü lön dí jat,
költ sé get vagy egyéb fi ze té si kö te le zett sé get szá mít hat fel.

(7) Kis össze gû kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz re
vo nat ko zó ke ret szer zõ dés alap ján a fe lek meg ál la pod hat -
nak ar ról, hogy az (1)–(6) be kez dés tõl el té rõ en a fi ze té si
meg bí zás nak a ked vez mé nye zett ré szé re  való át adá sát
vagy a fi ze té si mû ve let tel je sí té se jó vá ha gyá sát köve tõen
az ügy fél a fi ze té si meg bí zást nem von hat ja vissza.

39.  § (1) Ha a fi ze té si mû ve let jó vá ha gyá sa kész -
pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz zel tör té nik, a fe lek a ke -
ret szer zõ dés ben a kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz -
höz kap cso ló dó an fi ze té si mû ve le ti ér ték ha tárt ha tá roz hat -
nak meg.

(2) A pénz for gal mi szol gál ta tó a ke ret szer zõ dés ben
fenn tart hat ja ma gá nak a jo got a kész pénz-he lyet te sí tõ fi -
ze té si esz köz le til tá sá ra a kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si
esz köz jo go su lat lan vagy csa lárd mó don tör té nõ hasz ná la -
tá nak gya nú ja ese tén, vagy a kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si 
esz köz biz ton sá ga ér de ké ben.

(3) Olyan kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz ese tén,
amely hez hi tel ke ret kap cso ló dik, a (2) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott le til tás jo gát a pénz for gal mi szol gál ta tó ak kor is 
fenn tart hat ja, ha je len tõs mér ték ben meg nö vek szik an nak
koc ká za ta, hogy a fi ze tõ fél szol gál ta tó felé fenn ál ló fi ze -
té si kö te le zett sé gét nem ké pes tel je sí te ni.

(4) A pénz for gal mi szol gál ta tót ter he li an nak bi zo nyí tá -
sa, hogy a kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz le til tá sá -
nak fel té te lei fenn áll nak.

(5) Kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz le til tá sa ese -
tén a pénz for gal mi szol gál ta tó a le til tást meg elõ zõ en, de
leg ké sõbb a le til tást köve tõen ha la dék ta la nul a ke ret szer -

zõ dés ben meg ha tá ro zott mó don tá jé koz tat ja a fi ze tõ fe let a 
le til tás té nyé rõl és an nak oka i ról.

(6) A pénz for gal mi szol gál ta tót nem ter he li az (5) be -
kez dés sze rin ti tá jé koz ta tá si kö te le zett ség, ha az ve szé -
lyez te ti a pénz for gal mi szol gál ta tó mû kö dé sé nek biz ton -
sá gát, vagy ha a tá jé koz ta tá si kö te le zett ség tel je sí té sét jog -
sza bály ki zár ja.

(7) Ha a kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz le til tá sá -
nak oka meg szû nik, a pénz for gal mi szol gál ta tó a kész -
pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz le til tá sát ha la dék ta la nul
meg szün te ti, vagy új kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz -
közt bo csát a fi ze tõ fél ren del ke zé sé re.

40.  § (1) Az ügy fél kö te les a kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze -
té si esz közt a ke ret szer zõ dés ben fog lal tak sze rint hasz nál -
ni, és a kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz és an nak
hasz ná la tá hoz szük sé ges sze mé lyes biz ton sá gi ele mek
– így a sze mély azo no sí tó kód (PIN kód) vagy egyéb kód –
biz ton ság ban tar tá sa ér de ké ben az adott hely zet ben ál ta lá -
ban el vár ha tó ma ga tar tást ta nú sí ta ni.

(2) Az ügy fél a pénz for gal mi szol gál ta tó nak vagy az ál -
ta la meg je lölt har ma dik fél nek ha la dék ta la nul kö te les be -
je len te ni, ha ész le li a kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz 
bir to ká ból tör té nõ ki ke rü lé sét, el lo pá sát, va la mint jo go su -
lat lan vagy jóvá nem ha gyott hasz ná la tát.

(3) Kis össze gû kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz re
vo nat ko zó ke ret szer zõ dés alap ján a fe lek meg ál la pod hat -
nak ar ról, hogy az ügy fél nem kö te les a (2) be kez dés sze -
rin ti be je len tést meg ten ni, ha a kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze -
té si esz köz le til tá sa vagy to váb bi hasz ná la tá nak meg aka -
dá lyo zá sa nem le het sé ges.

41.  § (1) A pénz for gal mi szol gál ta tó ki zá ró lag az ügy fél
ki fe je zett ké rel me ese tén bo csát hat ren del ke zé sé re kész -
pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz közt, ide nem ért ve a már
meg lé võ kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz cse ré jét.

(2) A pénz for gal mi szol gál ta tó a kész pénz-he lyet te sí tõ
fi ze té si esz közt és an nak hasz ná la tá hoz szük sé ges sze mé -
lyes biz ton sá gi ele me ket – a ke ret szer zõ dés ben meg ha tá -
ro zott mó don – ki zá ró lag ügy fél ré szé re ad hat ja át.

(3) A pénz for gal mi szol gál ta tó gon dos ko dik ar ról, hogy 
az ügy fél bár mi kor meg te hes se a 40.  § (2) be kez dé se sze -
rin ti be je len té sét, vagy ké rel mez hes se a 39.  § sze rin ti le til -
tás meg szün te té sét.

(4) A pénz for gal mi szol gál ta tó a 40.  § (2) be kez dé se
sze rin ti be je len té sek rõl olyan nyil ván tar tást ve zet, amely
ti zen nyolc hó na pig biz to sít ja a be je len té sek idõ pont já nak
és tar tal má nak bi zo nyí tá sát.

(5) A pénz for gal mi szol gál ta tó a (3) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott be je len tést köve tõen a kész pénz-he lyet te sí tõ
 fizetési esz köz zel adott fi ze té si meg bí zás alap ján fi ze té si
mû ve le tet nem tel je sít het.
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(6) Kis össze gû kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz re
vo nat ko zó ke ret szer zõ dés alap ján a fe lek meg ál la pod hat -
nak ar ról, hogy a pénz for gal mi szol gál ta tót a (3) és (5) be -
kez dés sze rin ti kö te le zett sé gek nem ter he lik, ha a kész -
pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz le til tá sa vagy to váb bi
hasz ná la tá nak meg aka dá lyo zá sa nem le het sé ges.

IX. Fejezet

FIZETÉSI MÛVELETEK HELYESBÍTÉSE,
A FELELÕSSÉGI ÉS KÁRVISELÉSI SZABÁLYOK

42.  § (1) Az ügy fél a fi ze té si meg bí zás tel je sí té sét köve -
tõen ha la dék ta la nul, de leg fel jebb a fi ze té si mû ve let tel je -
sí té sét kö ve tõ ti zen har ma dik hó nap nak a fi ze té si szám la
meg ter he lé sé nek nap já val meg egye zõ nap já ig kez de mé -
nyez he ti a jóvá nem ha gyott vagy a jó vá ha gyott, de hi bá -
san tel je sí tett fi ze té si mû ve let he lyes bí té sét. Ha a le já rat
hó nap já ban nincs a ter he lés nap já nak meg fe le lõ nap tá ri
nap, ak kor a ha tár idõ le jár ta a hó nap utol só nap ja.

(2) A fe lek a ke ret szer zõ dés ben az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott idõ tar tam tól rö vi debb idõ tar tam ban is meg -
ál la pod hat nak, az zal, hogy az ügy fél he lyes bí té sé hez  való
jo gát nem zár hat ják ki.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti ha tár idõ nem vo nat ko zik
arra az eset re, ha a pénz for gal mi szol gál ta tó a fi ze té si meg -
bí zást köve tõen elõ írt utó la gos tá jé koz ta tá si kö te le zett sé -
gé nek nem tett ele get.

(4) A pénz for gal mi szol gál ta tó a he lyes bí tés re vo nat ko -
zó ké re lem meg vizs gá lá sát köve tõen ha la dék ta la nul kö te -
les a he lyes bí tés irán ti ké re lem nek ele get ten ni.

43.  § (1) A jóvá nem ha gyott vagy a jó vá ha gyott, de hi -
bá san tel je sí tett fi ze té si mû ve let he lyes bí té se irán ti ké re -
lem ese tén a pénz for gal mi szol gál ta tó kö te les bi zo nyí ta ni
– adott eset ben a hi te le sí tés ál tal –, hogy a ki fo gá solt fi ze -
té si mû ve le tet a fi ze tõ fél jó vá hagy ta, a fi ze té si mû ve let
meg fele lõen ke rült rög zí tés re, és a tel je sí tést mû sza ki hiba
vagy üzem za var nem aka dá lyoz ta.

(2) A jóvá nem ha gyott fi ze té si mû ve let he lyes bí té se
irán ti ké re lem ese tén a kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz -
köz hasz ná la ta ön ma gá ban nem bi zo nyít ja, hogy a fi ze tõ
fél csa lárd mó don járt el, vagy a fi ze té si mû ve le tet jó vá -
hagy ta, vagy a 40.  § (1) és (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott 
kö te le zett sé get szán dé ko san vagy sú lyo san gon dat la nul
meg szeg te.

(3) Kis össze gû kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz re
vo nat ko zó ke ret szer zõ dés alap ján a fe lek meg ál la pod hat -
nak ar ról, hogy az (1) és (2) be kez dés nem al kal ma zan dó,
ha az ügy fél olyan kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz közt
hasz nál, amely az ügy fél be azo no sít ha tó sá gát nem te szi le -
he tõ vé, vagy a pénz for gal mi szol gál ta tó a készpénz-

 helyettesítõ fi ze té si esz köz jel le ge  miatt nincs ab ban a
hely zet ben, hogy a mû ve let jó vá ha gyá sát bi zo nyít sa.

44.  § (1) A jóvá nem ha gyott fi ze té si mû ve let tel je sí té se
ese tén a pénz for gal mi szol gál ta tó ha la dék ta la nul kö te les

a) meg té rí te ni a fi ze tõ fél ré szé re a fi ze té si mû ve let
össze gét,

b) a fi ze té si szám la te kin te té ben a meg ter he lés elõt ti ál -
la po tot hely re ál lí ta ni, és

c) meg té rí te ni a fi ze tõ fél ká rát.

(2) Kis össze gû kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz re
vo nat ko zó ke ret szer zõ dés alap ján a fe lek meg ál la pod hat -
nak ar ról, hogy a pénz for gal mi szol gál ta tót az (1) be kez -
dés sze rin ti kö te le zett ség nem ter he li, ha a fi ze tõ fél olyan
kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz közt hasz nált, amely a fi -
ze tõ fél be azo no sít ha tó sá gát nem te szi le he tõ vé, vagy a
pénz for gal mi szol gál ta tó a kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si
esz köz jel le ge  miatt nincs ab ban a hely zet ben, hogy a mû -
ve let jó vá ha gyá sát bi zo nyít sa.

45.  § (1) A 44.  §-ban meg ha tá ro zot tak tól el té rõ en az
olyan jóvá nem ha gyott fi ze té si mû ve le tek vo nat ko zá sá -
ban, ame lyek a fi ze tõ fél bir to ká ból ki ke rült vagy el lo pott
kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz zel tör tén tek, vagy a
kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz jo go su lat lan hasz ná -
la tá ból ered nek, a fi ze tõ fél vi se li negy ven öt ezer fo rint nak
meg fe le lõ összeg mér té ké ig a kárt a 40.  § (2) be kez dé se
sze rin ti be je len tés meg té te lét meg elõ zõ en.

(2) Nem ter he li az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fe le -
lõs ség a fi ze tõ fe let, ha a kárt kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té -
si esz köz nek mi nõ sü lõ olyan sze mély re sza bott el já rás sal
okoz ták, amely in for má ció tech no ló gi ai esz köz vagy táv -
köz lé si esz köz hasz ná la tá val tör tént vagy a sze mé lyes biz -
ton sá gi ele mek – így a sze mély azo no sí tó kód (PIN kód)
vagy egyéb kód – nél kül hasz nál tak, vagy a pénz for gal mi
szol gál ta tó a 41.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt kö te le zett sé -
gé nek nem tett ele get.

(3) A pénz for gal mi szol gál ta tó men te sül az (1)–(4) be -
kez dés sze rin ti fe le lõs sé ge alól, ha bi zo nyít ja, hogy a jóvá
nem ha gyott fi ze té si mû ve let tel össze füg gés ben ke let ke -
zett kárt a fi ze tõ fél csa lárd mó don el jár va okoz ta, vagy a
kárt a 40.  § (1) és (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö te le -
zett sé ge i nek szán dé kos vagy sú lyo san gon dat lan meg sze -
gé sé vel okoz ta.

(4) A 40.  § (2) be kez dé se sze rin ti be je len tést köve tõen a
pénz for gal mi szol gál ta tó vi se li a kárt az olyan jóvá nem
ha gyott fi ze té si mû ve le tek vo nat ko zá sá ban, ame lyek a fi -
ze tõ fél bir to ká ból ki ke rült vagy el lo pott kész pénz-he lyet -
te sí tõ fi ze té si esz köz zel tör tén tek, vagy a kész pénz-he lyet -
te sí tõ fi ze té si esz köz jo go su lat lan hasz ná la tá ból ered nek.

(5) Kis össze gû kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz re
vo nat ko zó ke ret szer zõ dés alap ján a fe lek meg ál la pod hat -
nak ar ról, hogy a pénz for gal mi szol gál ta tót a (2) és (4) be -
kez dés sze rin ti kö te le zett sé gek nem ter he lik, ha
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a) a kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz le til tá sa vagy 
to váb bi hasz ná la tá nak meg aka dá lyo zá sa nem le het sé ges,
vagy

b) az ügy fél olyan kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz -
közt hasz nált, amely az ügy fél be azo no sít ha tó sá gát nem
te szi le he tõ vé, vagy a pénz for gal mi szol gál ta tó a kész -
pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz jel le ge  miatt nincs ab ban
a hely zet ben, hogy a mû ve let jó vá ha gyá sát bi zo nyít sa.

46.  § (1) A fi ze tõ fél pénz for gal mi szol gál ta tó ja vissza -
té rí ti a ked vez mé nye zett ál tal vagy raj ta ke resz tül kez de -
mé nye zett, és a fi ze tõ fél ál tal jó vá ha gyott fi ze té si mû ve let 
össze gét, ha:

a) a jó vá ha gyás idõ pont já ban a fi ze tõ fél a fi ze té si mû -
ve let össze gét nem is mer te, és

b) a fi ze té si mû ve let össze ge meg ha lad ta azt az össze -
get, amely a fi ze tõ fél ré szé rõl az adott hely zet ben éssze -
rûen el vár ha tó volt.

(2) A fi ze tõ fél ré szé rõl a fi ze té si mû ve let adott hely zet -
ben éssze rû en el vár ha tó össze gé nek meg íté lé se so rán a
pénz for gal mi szol gál ta tó nak a fi ze tõ fél ko ráb bi fi ze té si
mû ve le te it, a ke ret szer zõ dés ben fog lal ta kat és a fi ze té si
mû ve let kö rül mé nye it kell figye lembe ven nie.

(3) Az (1) be kez dés ben fog lalt fel té te lek fenn ál lá sa te -
kin te té ben a bi zo nyí tás a fi ze tõ fe let ter he li.

(4) A fi ze tõ fél nem hi vat koz hat az (1) be kez dés b) pont -
já ra a pénz ne mek kö zöt ti át vál tás sal kap cso la to san, ha az
át vál tás so rán a 31.  § (1) be kez dé sé nek d) pont já ban vagy a 
10.  § (2) be kez dé se c) pont já nak cb) al pont já ban fog lal tak 
sze rint re fe ren cia-ár fo lyam al kal ma zá sá ra ke rült sor.

(5) A fe lek a ke ret szer zõ dés ben meg ál la pod hat nak ar -
ról, hogy a be sze dés vissza té rí té se ese té ben az (1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek nem kell fenn áll ni uk.
Ilyen meg ál la po dás ese tén a pénz for gal mi szol gál ta tó a fi -
ze tõ fél vissza té rí tés re vo nat ko zó igé nyét nem uta sít hat ja
vissza.

(6) A fe lek a ke ret szer zõ dés ben meg ál la pod hat nak ar -
ról, hogy a fi ze tõ fél nem jo go sult a vissza té rí tés re, ha a jó -
vá ha gyást köz vet le nül a sa ját pénz for gal mi szol gál ta tó nak 
adta meg, és a fi ze té si mû ve let re vo nat ko zó elõ ze tes tá jé -
koz ta tá si kö te le zett sé get a pénz for gal mi szol gál ta tó vagy a 
ked vez mé nye zett a ke ret szer zõ dés ben meg ha tá ro zott mó -
don, a fi ze té si meg bí zás tel je sí té sé nek ese dé kes sé gét meg -
elõ zõ en hu szon nyolc nap pal tel je sí tet te.

(7) A fe lek az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en is
meg ál la pod hat nak, ha a ked vez mé nye zett pénz for gal mi
szol gál ta tó já nak szék he lye nem EGT-ál lam te rü le tén ta -
lál ha tó.

47.  § (1) A ked vez mé nye zett ál tal vagy raj ta ke resz tül
kez de mé nye zett, és a fi ze tõ fél ál tal a 46.  § (1) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott mó don jó vá ha gyott fi ze té si mû ve let
vissza té rí té sé re vo nat ko zó igé nyét a fi ze tõ fél a ter he lés
nap já tól szá mí tott öt ven hat na pig ér vé nye sít he ti.

(2) A pénz for gal mi szol gál ta tó a fi ze tõ fél vissza té rí tés -
re vo nat ko zó igé nyé nek be nyúj tá sá tól szá mí tott tíz mun -
ka na pon be lül a fi ze té si mû ve let össze gét vissza té rí ti vagy
az igényt in do ko lás sal el lát va el uta sít ja.

(3) A vissza té rí tés el uta sí tá sa ese tén a pénz for gal mi
szol gál ta tó egy ide jû leg tá jé koz tat ja a fi ze tõ fe let a jog vi ta
pe ren kí vü li el in té zé sé re ren del ke zés re álló fó ru mok ról.

48.  § (1) Ha a fi ze té si mû ve let tel je sí té se egye di azo no -
sí tó hasz ná la tá val tör té nik, a fi ze té si mû ve let az egye di
azo no sí tó ál tal meg je lölt ked vez mé nye zett vo nat ko zá sá -
ban tel je sí tett nek mi nõ sül.

(2) Ha a ha tó sá gi át uta lás és az át uta lá si vég zés alap ján
tör té nõ át uta lás tel je sí té se egye di azo no sí tó hasz ná la tá val
tör té nik, a fi ze té si mû ve let az egye di azo no sí tó ál tal és a fi -
ze tõ fél ne vé vel meg je lölt fi ze tõ fél vo nat ko zá sá ban mi nõ -
sül tel je sí tett nek.

(3) A fi ze té si mû ve let nem tel je sí té sé ért vagy hi bás tel -
je sí té sé ért hi bás egye di azo no sí tó hasz ná la ta ese tén – ide
nem ért ve a (2) be kez dés ben fog lalt ese tet – a pénz for gal -
mi szol gál ta tót nem ter he li fe le lõs ség.

(4) Ha az ügy fél a 31.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban
vagy a 10.  § b) pont já nak bb) al pont já ban meg ha tá ro zot -
ta kon kí vül to váb bi ada to kat ad meg, a pénz for gal mi szol -
gál ta tó a fi ze té si mû ve let nek az egye di azo no sí tó ál tal
meg je lölt tel je sí té sé ért fe lel.

(5) A pénz for gal mi szol gál ta tó – a (3) be kez dés ben
meg ha tá ro zot tak el le né re – kö te les a fi ze té si mû ve let
össze gé nek vissza szer zé se ér de ké ben az adott hely zet ben
ál ta lá ban el vár ha tó ma ga tar tást ta nú sí ta ni.

(6) A fe lek a ke ret szer zõ dés ben meg ál la pod hat nak ar -
ról, hogy a pénz for gal mi szol gál ta tó a fi ze té si mû ve let
össze gé nek (5) be kez dés sze rin ti vissza szer zé se ese tén kü -
lön dí jat, költ sé get vagy egyéb fi ze té si kö te le zett sé get szá -
mít hat fel.

49.  § (1) Ha a fi ze té si mû ve le tet a fi ze tõ fél kez de mé -
nyez te, a fi ze té si mû ve let hi bás tel je sí té sé ért a fi ze tõ fél
pénz for gal mi szol gál ta tó ja fe lel ki vé ve, ha bi zo nyít ja,
hogy a fi ze té si mû ve let össze ge a ked vez mé nye zett pénz -
for gal mi szol gál ta tó já hoz be ér ke zett.

(2) Ha a fi ze té si mû ve let össze ge a ked vez mé nye zett
pénz for gal mi szol gál ta tó já hoz be ér ke zett, a fi ze té si mû ve -
let hi bás tel je sí té sé ért a ked vez mé nye zett pénz for gal mi
szol gál ta tó ja fe lel.

(3) A fi ze tõ fél pénz for gal mi szol gál ta tó ja az (1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott fe le lõs sé gé nek fenn ál lá sa ese tén
ha la dék ta la nul kö te les a nem tel je sí tett vagy hi bá san tel je -
sí tett fi ze té si mû ve let össze gét a fi ze tõ fél ré szé re vissza té -
rí te ni, és a fi ze té si szám lát olyan ál la pot ba hoz ni, mint ha a
hi bá san tel je sí tett fi ze té si mû ve let re nem ke rült vol na sor.

(4) A ked vez mé nye zett pénz for gal mi szol gál ta tó ja a
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott fe le lõs sé gé nek fenn ál lá sa
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ese tén ha la dék ta la nul kö te les a fi ze té si mû ve let össze gét a
ked vez mé nye zett ren del ke zé sé re bo csá ta ni, és a ked vez -
mé nye zett fi ze té si szám lá ján jó vá ír ni.

(5) A fi ze tõ fél pénz for gal mi szol gál ta tó ja a fi ze tõ fél
ké ré sé re – a fi ze té si mû ve let nem tel je sí té sé ért vagy hi bás
tel je sí té sé ért  való fe le lõs ség kér dé sé tõl füg get le nül – kö te -
les a nem tel je sí tett vagy hi bá san tel je sí tett fi ze té si mû ve -
let nyo mon kö ve té se ér de ké ben az adott hely zet ben ál ta lá -
ban el vár ha tó ma ga tar tást ta nú sí ta ni.

(6) Az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott nyo mon kö ve tés
ered mé nyé rõl a fi ze tõ fél pénz for gal mi szol gál ta tó ja a fi -
ze tõ fe let tá jé koz tat ja.

50.  § (1) Ha a fi ze té si mû ve le tet a ked vez mé nye zett kez -
de mé nyez te, vagy raj ta ke resz tül kez de mé nyez ték, a fi ze -
té si meg bí zás a fi ze tõ fél pénz for gal mi szol gál ta tó já hoz
 való to váb bí tá sá ért a ked vez mé nye zett pénz for gal mi szol -
gál ta tó ja fe lel.

(2) A ked vez mé nye zett pénz for gal mi szol gál ta tó ja az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fe le lõs sé gé nek fenn ál lá sa
ese tén ha la dék ta la nul kö te les a fi ze té si meg bí zást meg kül -
de ni a fi ze tõ fél pénz for gal mi szol gál ta tó ja felé.

(3) A fi ze té si mû ve let nek a jog sza bály sze rin ti tel je sí té -
sé ért a ked vez mé nye zett felé a ked vez mé nye zett pénz for -
gal mi szol gál ta tó ja fe lel.

(4) A ked vez mé nye zett pénz for gal mi szol gál ta tó ja a
(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott fe le lõs sé gé nek fenn ál lá sa
ese tén ha la dék ta la nul kö te les biz to sí ta ni, hogy a ked vez -
mé nye zett szám lá ján jó vá írt fi ze té si mû ve let össze ge a
ked vez mé nye zett ren del ke zé sé re áll jon.

(5) Az (1) és (3) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel a fi -
ze té si mû ve let nem tel je sí té sé ért vagy hi bás tel je sí té sé ért a 
fi ze tõ fél felé a sa ját pénz for gal mi szol gál ta tó ja fe lel.

(6) A fi ze tõ fél pénz for gal mi szol gál ta tó ja az (5) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott fe le lõs sé gé nek fenn ál lá sa ese tén
ha la dék ta la nul kö te les a nem tel je sí tett vagy hi bá san tel je -
sí tett fi ze té si mû ve let össze gét a fi ze tõ fél ré szé re vissza té -
rí te ni, és a fi ze té si szám lát olyan ál la pot ba hoz ni, mint ha a
hi bá san tel je sí tett fi ze té si mû ve let re nem ke rült vol na sor.

(7) Ha a fi ze té si mû ve le tet a ked vez mé nye zett kez de -
mé nyez te, vagy raj ta ke resz tül kez de mé nyez ték, a ked vez -
mé nye zett pénz for gal mi szol gál ta tó ja – a fi ze té si mû ve let
nem tel je sí té sé ért vagy hi bás tel je sí té sé ért  való fe le lõs ség
kér dé sé tõl füg get le nül – kö te les a fi ze té si mû ve let nyo mon 
kö ve té se ér de ké ben az adott hely zet ben ál ta lá ban el vár ha -
tó ma ga tar tást ta nú sí ta ni.

(8) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott nyo mon kö ve tés
ered mé nyé rõl a ked vez mé nye zett pénz for gal mi szol gál ta -
tó ja a ked vez mé nye zet tet tá jé koz tat ja.

51.  § A 49.  §-ban és az 50.  §-ban fog lal ta kat nem kell al -
kal maz ni, ha a ked vez mé nye zett pénz for gal mi szol gál ta -
tó já nak szék he lye nem EGT-ál lam te rü le tén ta lál ha tó.

52.  § Az ügy fél pénz for gal mi szol gál ta tó ja fe lel az ál ta -
la nem tel je sí tett vagy hi bá san tel je sí tett fi ze té si mû ve le -
tért fel szá mí tott díj, költ ség vagy egyéb fi ze té si kö te le zett -
ség meg té rí té sé ért, és a ka mat be vé tel el ma ra dá sá ért.

53.  § A pénz for gal mi szol gál ta tó nak e fe je zet ben meg -
ha tá ro zott fe le lõs sé ge nem érin ti egyéb jog sza bály alap ján
fenn ál ló fe le lõs sé gét.

54.  § Ha a pénz for gal mi szol gál ta tó nak a 49–52.  § sze -
rin ti fe le lõs sé ge har ma dik sze mély ma ga tar tá sá nak vagy
mu lasz tá sá nak kö vet kez mé nye, a pénz for gal mi szol gál ta -
tó e har ma dik sze mély tõl a 49–52.  §-ban meg ha tá ro zott
összeg ki fi ze té sé nek meg té rí té sét kö ve tel he ti.

55.  § A pénz for gal mi szol gál ta tó men te sül a fe le lõs ség
alól, ha bi zo nyít ja, hogy a VII–IX. Fe je zet ben meghatá -
rozott kö te le zett sé gé nek tel je sí té sét te vé keny sé ge kö rén
kí vül esõ el há rít ha tat lan ok (vis ma i or), vagy jog sza bály -
ban vagy kö zös sé gi jogi ak tus ban elõ írt ren del ke zé sek zár -
ták ki.

X. Fejezet

A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁNAK
FELÜGYELETE

Fióktelep és határon átnyúló szolgáltatás felügyelete

56.  § Más EGT-ál lam ban pénz for gal mi szol gál ta tás
nyúj tá sá ra jo go sult pénz for gal mi szol gál ta tó Ma gyar Köz -
tár sa ság te rü le tén lé te sí tett fi ók te le pe ál tal vég zett te vé -
keny ség ese té ben a Fel ügye let ha tás kö ré ben el len õr zi a
II–IX. Fe je zet ben fog lalt ren del ke zé sek be tar tá sát.

57.  § Ha a Fel ügye let a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén
más EGT-ál lam ban pénz for gal mi szol gál ta tás nyúj tá sá ra
jo go sult pénz for gal mi szol gál ta tó ha tá ron át nyú ló te vé -
keny sé ge te kin te té ben jog sza bály ban fog lalt ren del ke zés
meg sér té sét ta pasz tal ja, ér te sí ti a pénz for gal mi szol gál ta tó
szék he lye sze rin ti EGT-ál lam ha tás kör rel ren del ke zõ fel -
ügye le ti ha tó sá gát.

Eljárás a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi
gyakorlatra vonatkozó rendelkezések megsértése esetén

58.  § E tör vény a fo gyasz tók kal szem be ni ke res ke del mi
gya kor lat ra, így kü lö nö sen az ügy fe lek tá jé koz ta tás ra vo -
nat ko zó ren del ke zé se i nek meg sér té se ese tén a Fel ügye let
a fo gyasz tók kal szem be ni tisz tes ség te len ke res ke del mi
gya kor lat ti lal má ról  szóló 2008. évi XLVII. tör vény ben
meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rint jár el, ha a jog sér tés fo -
gyasz tót érint.
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XI. Fejezet

TITOKTARTÁSI SZABÁLYOK

Fizetési titok

59.  § (1) Fi ze té si ti tok min den olyan, hi tel in té zet nek
nem mi nõ sü lõ pénz for gal mi szol gál ta tó nak az egyes ügy -
fe lek rõl ren del ke zé sé re álló, a pénz for gal mi szol gál ta tás
nyúj tá sá val kap cso la tos tény, in for má ció, meg ol dás vagy
adat, amely az ügy fél sze mé lyé re, ada ta i ra, va gyo ni hely -
ze té re, üz le ti te vé keny sé gé re, gaz dál ko dá sá ra, tu laj do no -
si, üz le ti kap cso la ta i ra, va la mint a pénz for gal mi szol gál ta -
tó ál tal ve ze tett fi ze té si szám lá já nak egyen le gé re, for gal -
má ra, to váb bá a pénz for gal mi szol gál ta tó val a pénz for gal -
mi szol gál ta tá si szer zõ dé se i re vo nat ko zik.

(2) A fi ze té si ti tok ra a Hpt. bank ti tok ra vo nat ko zó sza -
bá lya it kell meg fele lõen al kal maz ni, az zal az el té rés sel,
hogy ahol a Hpt. bank tit kot em lít, azon a fi ze té si tit kot kell
ér te ni.

(3) A pénz for gal mi szol gál ta tó a pénz for gal mi szol gál -
ta tá si ke ret szer zõ dés sze rint a ren del ke zé sé re álló, sze mé -
lyes adat nak mi nõ sü lõ fi ze té si tit kot leg fel jebb a fi ze té si
mû ve let bõl ere dõ kö ve te lés el évü lé sé ig jo go sult ke zel ni és 
to váb bí ta ni a pénz for gal mi el szá mo ló ház nak a fi ze tés sel
kap cso la tos csa lá sok va la mint a kész pénz-he lyet te sí tõ fi -
ze té si esz köz zel tör té nõ vissza élé sek meg elõ zé se, vizs gá -
la ta és fel de rí tés cél já ból.

XII. Fejezet

SORBAÁLLÍTÁS

60.  § (1) A pénz ügyi fe de zet hi á nya  miatt rész ben vagy
egész ben nem tel je sít he tõ, ha tó sá gi át uta lást és át uta lá si
vég zés alap ján tel je sí tett át uta lást a ked vez mé nye zett
azon na li vissza kül dést kérõ ren del ke zé se hi á nyá ban a tel -
je sí tés hez szük sé ges fe de zet biz to sí tá sá ig – leg fel jebb
azon ban har minc öt na pig – a pénz for gal mi szol gál ta tó sor -
ba ál lít ja.

(2) A tel je sí tés sor rend jét az át vé tel idõ pont ja ha tá roz za
meg.

61.  § (1) A fi ze tõ fél ugyan azon pénz for gal mi szol gál ta -
tó nál ve ze tett fi ze té si szám lái a ha tó sá gi át uta lás és át uta -
lá si vég zés alap ján tel je sí tett át uta lás tel je sí té se szem pont -
já ból egy fi ze té si szám lá nak mi nõ sül nek.

(2) A ha tó sá gi át uta lás és át uta lá si vég zés alap ján tel je -
sí tett át uta lás tel je sí té se so rán a ha tó sá gi át uta lá si meg bí -
zás ban és az át uta lá si vég zés ben sze rep lõ pénz nem mel
azo nos pénz nem ben ve ze tett fi ze té si szám lát kell figye -
lembe ven ni, ha a fi ze tõ fél ren del ke zik ilyen pénz nem ben
ve ze tett fi ze té si szám lá val. Ha a fi ze tõ fél nem ren del ke zik 
ilyen pénz nem ben ve ze tett fi ze té si szám lá val vagy az azo -

nos pénz nem ben ve ze tett fi ze té si szám lán nem, vagy csak
rész ben volt fe de zet, ak kor a fo rint ban, majd az egyéb
pénz nem ben ve ze tett fi ze té si szám lát kell figye lembe ven -
ni. Pénz ne mek kö zöt ti át vál tás ese tén a ter he lést vég zõ
pénz for gal mi szol gál ta tó ál tal jegy zett – a pénz for gal mi
szám la meg ter he lé sé nek nap ján ér vé nyes – de vi za vé te li
ár fo lya mot kell al kal maz ni.

(3) A ter he lést vég zõ pénz for gal mi szol gál ta tó ál tal nem 
jegy zett pénz nem re  szóló, ha tó sá gi át uta lá si meg bí zás és
át uta lá si vég zés ese tén e fi ze té si meg bí zást fo rint ban kell
tel je sí te ni. A fo rint ra tör té nõ át vál tást a Ma gyar Nem ze ti
Bank ál tal köz zé tett, a ter he lés nap ján ér vé nyes hi va ta los
de vi za ár fo lya mon kell el vé gez ni.

(4) A ha tó sá gi át uta lá si meg bí zás ra és az át uta lá si vég -
zés re a ren del ke zés re álló rész fe de zet ere jé ig rész fi ze tést
kell tel je sí te ni.

62.  § (1) A ke ret szer zõ dés fel mon dá sá nak kez de mé nye -
zé sét köve tõen a pénz for gal mi szol gál ta tó hoz be ér ke zett
ha tó sá gi át uta lá si meg bí zás és át uta lá si vég zés leg fel jebb a 
ke ret szer zõ dés meg szû né sé nek idõ pont já ig ál lít ha tó sor -
ba, amely rõl a pénz for gal mi szol gál ta tó a ha tó sá gi át uta lá -
si meg bí zás adó ját, az át uta lá si vég zés ki bo csá tó ját a fi ze -
té si meg bí zás, vég zés át vé te lét köve tõen ha la dék ta la nul
tá jé koz tat ni kö te les.

(2) A fi ze tõ fél és a pénz for gal mi szol gál ta tó el té rõ tar -
tal mú meg ál la po dá sa hi á nyá ban a fi ze té si szám la ter hé re
ha tó sá gi át uta lást és át uta lá si vég zés alap ján tör té nõ át uta -
lást a pénz for gal mi szol gál ta tó a fi ze té si szám lá hoz kap -
cso ló dó hi tel ke ret ter hé re is tel je sí ti.

(3) Ha tó sá gi át uta lás és át uta lá si vég zés alap ján tör té nõ
át uta lás tel je sí té se – ide ért ve a fi ze té si szám lá hoz kap cso -
ló dó hi tel ke ret ter hé re tör té nõ át uta lás tel je sí té sét is – meg -
elõ zi az egyéb fi ze té si mû ve le tek tel je sí té sét.

XIII. Fejezet

FIZETÉSI MÓDOK

63.  § (1) A kész pénz fi ze té sen fe lül a fi ze té si mû ve let so -
rán al kal maz ha tó fi ze té si mód:

a) a fi ze té si szám lák kö zöt ti fi ze tés,
b) a fi ze té si szám lá hoz kö tõ dõ kész pénz fi ze tés, és
c) a fi ze té si szám la nél kü li fi ze tés.

(2) A Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke ren de let ben sza bá -
lyoz za a fi ze té si mó dok rész le tes sza bá lya it.

(3) Fi ze té si mód kö te le zõ al kal ma zá sát csak tör vény
vagy kor mány ren de let ír hat ja elõ.

A hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján
történõ átutalás, mint fizetési számlák közötti fizetés

64.  § (1) A bí ró sá gi vég re haj tá si el já rás ban, va la mint a
köz igaz ga tá si vég re haj tá si és adó vég re haj tá si el já rás ban a
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pénz kö ve te lést a ha tó sá gi át uta lá si meg bí zás adá sá ra vagy
át uta lá si vég zés meg ho za ta lá ra jo go sult erre irá nyu ló kez -
de mé nye zé sé re ha tó sá gi át uta lás sal vagy a ha tó sá gi vég -
zés ben fog lal tak sze rint kell tel je sí te ni.

(2) A ha tó sá gi át uta lás ese tén a fi ze tõ fél pénz for gal mi
szol gál ta tó ja a fi ze tõ fél fi ze té si szám lá ja ter hé re meg ha tá -
ro zott pénz össze get utal át a ha tó sá gi át uta lás meg bí zás
adó ja ál tal meg ha tá ro zott fi ze té si szám lá ra.

(3) Ha tó sá gi át uta lá si meg bí zás adá sá ra jo go sult a ha tó -
sá gi át uta lást sa ját pénz for gal mi szol gál ta tó ján ke resz tül is 
kez de mé nyez he ti, amely kö te les azt to váb bí ta ni az adós
pénz for gal mi szol gál ta tó já nak.

(4) A ha tó sá gi át uta lás és az át uta lá si vég zés alap ján tör -
té nõ át uta lás ese tén a fi ze tõ fél nem gya ko rol hat ja a he -
lyes bí tés hez  való jo got.

(5) A ha tó sá gi át uta lá si meg bí zás át vé te lét sem a fi ze tõ
fél, sem a ha tó sá gi át uta lás kez de mé nye zé sé re jo go sult
pénz for gal mi szol gál ta tó ja nem ta gad hat ja meg.

XIV. Fejezet

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

65.  § (1) E tör vény – a (2)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott el té rés sel – 2009. no vem ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény 131.  §-a 2010. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(3) E tör vény 150.  §-ának (1) be kez dé se és 110.  §-a a
tör vény ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(4) Ha tá lyát vesz ti:
a) az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény

(a továb biak ban: Itv.) 74.  § (1) be kez dé sé ben az „ide ért ve
az elekt ro ni kus il le ték fi ze tés mód ját” szö veg rész,

b) a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör -
vény (a továb biak ban: Vht.) 6.  §-a,

c) az MNBtv. 15.  §-a (1) be kez dé sé nek c) és d) pont ja,
26.  §-ának (4) be kez dé se,

d) a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény (a továb -
biak ban: Tpt.) 227.  §-ának (1) be kez dé se,

e) az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör -
vény (a továb biak ban: Eht.) 128.  §-ának (3)–(4) be kez dé -
se,

f) a pos tá ról  szóló 2003. évi CI. tör vény (a továb biak -
ban: Pt.) 3.  §-ának 17., 22. és 31. pont ja, 37.  §-át meg elõ zõ
cím, 39.  §-ának (5) be kez dé se, 53.  §-a (1) be kez dé sé nek
e) pont ja,

g) a sze mély- és va gyon vé del mi, va la mint a ma -
gánnyo mo zói te vé keny ség sza bá lya i ról  szóló 2005. évi
CXXXIII. tör vény 31.  §-a (4) be kez dé sé nek g) pont ja,

h) a me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint
ha lá sza ti 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  szóló 2007. évi

XVII. tör vény (a továb biak ban: Matv.) 61.  §-ának (1) be -
kez dé se.

(5) A köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2008. évi CVIII. tör vény 41.  §-a
és 111.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja nem lép ha tály ba.

(6) E tör vény XV. Fe je ze te 2010. jú ni us 2-án ha tá lyát
vesz ti. Ez a be kez dés 2010. jú ni us 3-án ha tá lyát vesz ti.

Átmeneti rendelkezések

66.  § (1) Ha a bí ró sá gi vég re haj tás ál ta lá nos fel té te lei a
tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en már fenn áll tak, a
pénz kö ve te lés pénz for gal mi úton tör té nõ be haj tá sá ra jo -
go sult a kö te le zett fi ze té si szám lá ja, bank szám lá ja ter hé re
be sze dé si meg bí zást nyújt hat be a kö te le zett (fi ze tõ fél)
erre vo nat ko zó fel ha tal ma zá sa hi á nyá ban is, ha:

a) a jo go sult – a la kás-elõ ta ka ré kos sá gi szám la ki vé te -
lé vel – fi ze té si szám lá val, bank szám lá val, a kö te le zett pe -
dig pénz for gal mi szám lá val ren del ke zik,

b) a kö ve te lés tel je sí té sét bí ró sá gi, köz jegy zõi ha tá ro -
zat írja elõ vagy az a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994.
évi LIII. tör vény 21.  §-ának meg fe le lõ köz jegy zõi ok irat -
ban fog lalt kö te le zett ség vál la lá son ala pul, és

c) a jo go sult a be haj tást vég zõ pénz ügyi szol gál ta tó nak
nyi lat ko zik ar ról, hogy nincs fo lya mat ban a kö ve te lé se be -
haj tá sá ra irá nyu ló bí ró sá gi vég re haj tá si el já rás, ille tõ leg
nem ter jesz tett elõ vég re haj tás el ren de lé se irán ti ké rel met,
vagy ilyen ké rel me alap ján a kö ve te lé se nem nyert ki elé gí -
tést.

(2) Ha a kö te le zett pénz for gal mi szám lá ja nem is mert,
és az a cég nyil ván tar tás ból sem ál la pít ha tó meg, a vég re -
haj tás el ren de lé sé re jo go sult bí ró ság a jo go sult ké rel mé re
fel hív ja az adó ha tó sá got a szám la szám köz lé sé re. Az adó -
ha tó ság kö te les a fel hí vás nak ha la dék ta la nul ele get ten ni.

(3) Ha a pénz for gal mi úton tör té nõ be haj tás fe de zet hi á -
nya  miatt nem vagy csak rész ben ve ze tett ered mény re, bí -
ró sá gi vég re haj tás nak csak ak kor van he lye, ha a vég re haj -
tást kérõ iga zol ja, hogy a kö te le zett szám la ve ze tõ pénz -
ügyi szol gál ta tó tól nem kér te a be sze dé si meg bí zás to váb -
bi füg gõ ben tar tá sát, és meg je lö li, hogy a be sze dé si meg bí -
zást mi lyen összeg ben tel je sí tet te a pénz ügyi szol gál ta tó.
A füg gõ ben tar tás ra irány adó ha tár idõ le jár ta elõtt elõ ter -
jesz tett vég re haj tá si ké re lem el bí rá lá sá ra is ez a ren del ke -
zés irány adó.

(4) Az (1)–(3) be kez dé sek ben fog lal ta kat meg fele lõen
al kal maz ni kell a ki ren de lõ ha tó ság ál tal az igaz ság ügyi
szak ér tõ, az igaz ság ügyi szak ér tõi név jegy zék be be jegy -
zett gaz da sá gi tár sa ság és a szak ér tõi in téz mény ré szé re
meg fi ze ten dõ igaz ság ügyi szak ér tõi díj be haj tá sá ra is, ha

a) az igaz ság ügyi szak ér tõi dí jat a ki ren de lõ ha tó ság a
jog erõs ha tá ro za tá val meg ál la pí tot ta, és

b) meg fi ze té sé re az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny -
ség rõl  szóló 2005. évi XLVII. tör vény 17.  §-ának (4) be -
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kez dé se sze rin ti ha tár idõ a tör vény ha tály ba lé pé se elõtt le -
járt.

(5) A tör vény ha tály ba lé pé se elõtt in dult köz be szer zé si
el já rás ered mé nye ként meg kö tött szer zõ dés – az aján lat ké -
rõ ként szer zõ dött fél ál tal iga zolt szer zõ dés sze rû – tel je sí -
té se ese tén, a ha tár idõ ered mény te len le tel tét köve tõen, az
aján lat te võ ként szer zõ dött fél be sze dé si meg bí zást nyújt -
hat be a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör -
vény (a továb biak ban: Kbt.) 22.  §-ának (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott aján lat ké rõ fi ze té si szám lá ja ter hé re az
aján lat ké rõ erre vo nat ko zó fel ha tal ma zá sa hi á nyá ban is.

(6) A tör vény ha tály ba lé pé se elõtt a kincs tár nak be nyúj -
tott olyan, jog sza bály ál tal meg ha tá ro zott be sze dé si meg -
bí zás út ján tel je sí ten dõ fi ze té si kö te le zett sé gen ala pu ló be -
sze dé si meg bí zást, amely tel je sí té sé nek tör vényi fel té te lei
a be nyúj tás kor fenn áll tak, a kincs tár a kö te le zett erre vo -
nat ko zó fel ha tal ma zá sa hi á nyá ban is tel je sít he ti.

(7) A tör vény ha tály ba lé pé se elõtt a me zõ gaz da sá gi és
vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv ál tal be nyúj tott azon na li
be sze dé si meg bí zást, amely tel je sí té sé nek tör vényi fel té te -
lei a be nyúj tás kor fenn áll tak, a hi tel in té zet a vég re hajt ha tó
ok irat csa to lá sa nél kül is kö te les tel je sí te ni.

(8) A tör vény ha tály ba lé pé se elõtt kö tött több cé lú kis -
tér sé gi tár su lá si meg ál la po dás alap ján be nyúj tott olyan be -
sze dé si meg bí zás, amely tel je sí té sé nek tör vényi fel té te lei a 
be nyúj tás kor fenn áll tak, a tár su lás tag já nak erre vo nat ko -
zó fel ha tal ma zá sa hi á nyá ban is tel je sít he tõ.

(9) A tör vény ha tály ba lé pé se elõtt a nyug díj-biz to sí tá si
igaz ga tá si szerv ál tal be nyúj tott olyan azon na li be sze dé si
meg bí zást, amely tel je sí té sé nek tör vényi fel té te lei a be -
nyúj tás kor fenn áll tak, a hi tel in té zet a kö te le zett erre vo nat -
ko zó fel ha tal ma zá sa hi á nyá ban is tel je sít he ti.

(10) A tör vény ha tály ba lé pé se elõtt a egész ség biz to sí tá -
si igaz ga tá si szerv ál tal be nyúj tott olyan azon na li be sze dé -
si meg bí zást, amely tel je sí té sé nek tör vényi fel té te lei a be -
nyúj tás kor fenn áll tak, a hi tel in té zet a kö te le zett erre vo nat -
ko zó fel ha tal ma zá sa hi á nyá ban is tel je sít he ti.

(11) A tör vény ha tály ba lé pé se elõtt a vám ha tó ság ál tal
be nyúj tott olyan azon na li be sze dé si meg bí zást, amely tel -
je sí té sé nek tör vényi fel té te lei a be nyúj tás kor fenn áll tak, a
hi tel in té zet a kö te le zett erre vo nat ko zó fel ha tal ma zá sa hi á -
nyá ban is tel je sít he ti.

(12) A ha tály ba lé pés elõtt kö tött bank szám la szer zõ dé -
sek e tör vény ér tel mé ben ke ret szer zõ dés nek mi nõ sül nek,
ha meg fe lel nek a 14.  §-ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek -
nek.

(13) Ha a Be fek te tõ-vé del mi Alap tag já nak fel szá mo lá -
sát el ren de lõ vég zés köz zé té te le e tör vény hatályba lépése
elõtt kö vet ke zett be, a Be fek te tõ-vé del mi Alap a kár ta la ní -
tást a fel szá mo lást el ren de lõ vég zés köz zé té te lé nek nap ján 
ha tá lyos jog sza bá lyok sze rin ti fel té te lek kel tel je sí ti

Jogharmonizációs záradék

67.  § E tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tus nak  való
meg fe le lést szol gál ja:

Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2007. no vem ber 13-i
2007/64/EK irány el ve a bel sõ pi a ci pénz for gal mi szol gál -
ta tá sok ról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a
2006/48/EK irány elv mó do sí tá sá ról és a 97/5/EK irány elv
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl.

XV. Fejezet

MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK

68.  § A pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör -
vény 141.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „bank szám la szá ma
és a szám lát ve ze tõ pénz ügyi in téz mény neve” szö veg rész
he lyé be a „fi ze té si szám la szá ma és a szám lát ve ze tõ pénz -
for gal mi szol gál ta tó neve” szö veg lép.

69.  § Az or szág gyû lé si kép vi se lõk tisz te let díj ár ól, költ -
ség té rí té sé rõl és ked vez mé nye i rõl  szóló 1990. évi LVI.
tör vény 5/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „bank szám lá ra
tör té nõ át uta lás sal, bank szám la hi á nyá ban pos tai úton”
szö veg rész he lyé be a „fi ze té si szám lá ra tör té nõ át uta lás -
sal, fi ze té si szám la hi á nyá ban pénz for gal mi szám lá ról
 történõ kész pénz ki fi ze tés kéz be sí té se út ján” szö veg,
5/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „bank szám lá ra tör té nõ
uta lá sa és egy sze ri fel vé te le, il let ve a pos tai úton tör té nõ
tisz te let díj és költ ség té rí tés ki fi ze tés” szö veg rész he lyé be
„fi ze té si szám lá ra tör té nõ uta lá sa és egy sze ri fel vé te le, il -
let ve a pénz for gal mi szám lá ról tör té nõ kész pénz ki fi ze tés
kéz be sí té se út ján tör té nõ tisz te let díj és költ ség té rí tés ki fi -
ze té se” szö veg lép.

70.  § Az Itv. 67.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „bank szám -
lák kö zöt ti át uta lás sal” szö veg rész he lyé be „át uta lás sal”
szö veg, a „Bank szám lák kö zöt ti át uta lás, kész pénz át uta lá -
si meg bí zás, bel föl di pos ta utal vány” szö veg rész he lyé be
„Át uta lás, kész pénz át uta lás” szö veg, a „bank szám la” szö -
veg rész he lyé be „fi ze té si szám la” szö veg, 73.  §-ának
(7) be kez dé sé ben a „bank szám lák kö zöt ti át uta lás sal” szö -
veg rész he lyé be „át uta lás sal” szö veg, 74.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben a „bank szám lák kö zöt ti át uta lás sal” szö veg -
rész he lyé be „át uta lás sal” szö veg, 102.  §-a (1) be kez dé sé -
nek h) pont já ban a „bank szám la, ille tõ leg fo lyó szám la”
szö veg rész he lyé be „bank szám la” szö veg lép.

71.  § A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a munkanélkü -
liek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény 21.  §-a (2) be -
kez dé sé nek c) pont já ban a „szer ve zet szám la szá mát és a
szám lá ját ve ze tõ pénz in té zet meg ne ve zé sét” szö veg rész
he lyé be a „szer ve zet pénz for gal mi szám la szá mát és a
szám lá ját ve ze tõ pénz for gal mi szol gál ta tó meg ne ve zé sét”
szö veg lép.
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72.  § A szak szer ve ze ti va gyon vé del mé rõl, a mun ka vál -
la lók szer vez ke dé si és szer ve ze te ik mû kö dé si esély egyen -
lõ sé gé rõl  szóló 1991. évi XXVIII. tör vény 2.  §-a (2) be -
kez dé sé nek f) pont já ban a „bank szám lán” szö veg rész he -
lyé be „pénz for gal mi szám lán” szö veg lép.

73.  § A mun ka vál la lói ér dek-kép vi se le ti tag díj fi ze tés
ön kén tes sé gé rõl  szóló 1991. évi XXIX. tör vény 2.  §
(1) be kez dé sé nek a) pont já ban a „bank szám lá ra” szö veg -
rész he lyé be „fi ze té si szám lá ra” szö veg lép.

74.  § (1) A csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról
 szóló 1991. évi XLIX. tör vény (a továb biak ban: Cstv.) 8.  § 
(2) be kez dé sé nek h) pont já ban a „pénz ügyi in téz mény nél
ve zet szám lát” szö veg rész he lyé be a „pénz for gal mi szol -
gál ta tó nál ve zet pénz for gal mi szám lát” szö veg, 8.  § (2) be -
kez dé sé nek i) pont já ban a „szám la ve ze tõ ket” szö veg rész
he lyé be a „pénz for gal mi szol gál ta tó szám la ve ze tõ ket”
szö veg, 8.  § (5) be kez dé sé ben a „szám la ve ze tõ a be je len -
tést bank ti tok ként ke ze li” szö veg rész he lyé be a „pénz for -
gal mi szol gál ta tó szám la ve ze tõ a be je len tést bank ti tok -
ként, il let ve fi ze té si ti tok ként ke ze li” szö veg, 11.  § (1) be -
kez dé sé nek a) pont já ban a „pénz ügyi in téz mény ál tal fel -
szá mí tott” szö veg rész he lyé be a „pénz for gal mi szol gál ta tó 
ál tal fel szá mí tott” szö veg, 11.  § (1) be kez dé sé nek b) pont -
já ban a „kö te le zett ség,” szö veg rész he lyé be a „kö te le zett -
ség, to váb bá” szö veg, 11.  § (8) be kez dé sé ben a „bank -
szám lák fe let ti” szö veg rész he lyé be a „pénz for gal mi
szám lák fe let ti” szö veg, 12.  § (1) be kez dé sé ben a „va -
gyon fel ügye lõ bank szám lá já ra” szö veg rész he lyé be a „va -
gyon fel ügye lõ pénz for gal mi szám lá já ra” szö veg, 13.  §
(3) be kez dé sé nek a) pont já ban a „bank szám lá it meg vizs -
gál hat ja” szö veg rész he lyé be a „pénz for gal mi szám lá it
meg vizs gál hat ja” szö veg, 13.  § (3) be kez dé sé nek g) pont -
já ban a „bank szám lák fe let ti” szö veg rész he lyé be a „pénz -
for gal mi szám lák fe let ti” szö veg, 13.  § (6) be kez dé sé ben
az „adós szám lá it ve ze tõ pénz ügyi in téz mény nek” szö veg -
rész he lyé be az „adós szám lá it ve ze tõ pénz for gal mi szol -
gál ta tók nak” szö veg, 17.  § (1) be kez dé sé ben a „bank szám -
lák fe lett” szö veg rész he lyé be a „pénz for gal mi szám lák fe -
lett” szö veg, 18.  § (10) be kez dé sé ben a „bank szám lák fe -
let ti” szö veg rész he lyé be a „pénz for gal mi szám lák fe let ti”
szö veg, 18.  § (14) be kez dé sé ben az „adós szám lá it ve ze tõ
pénz ügyi in téz mé nyek nek” szö veg rész he lyé be az „adós
szám lá it ve ze tõ pénz for gal mi szol gál ta tók nak” szö veg,
21/C.  §-ában az „adós szám lá it ve ze tõ pénz ügyi in téz -
mény nek” szö veg rész he lyé be az „adós szám lá it ve ze tõ
pénz for gal mi szol gál ta tók nak” szö veg, 23.  § (1) be kez dé -
sé ben a „szám lá it ve ze tõ va la mennyi pénz ügyi in téz mény” 
szö veg rész he lyé be a „szám lá it ve ze tõ va la mennyi pénz -
for gal mi szol gál ta tó” szö veg, 24.  §-ának (3) be kez dé sé ben 
a „szám lá it ve ze tõ va la mennyi pénz in té zet” szö veg rész
he lyé be a „szám lá it ve ze tõ va la mennyi pénz for gal mi szol -
gál ta tó” szö veg, 24/A.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „bank -
szám lák fe let ti” szö veg rész he lyé be a „pénz for gal mi
szám lák fe let ti” szö veg, 24/A.  §-ának (5) be kez dé sé ben a

„szám lá it ve ze tõ pénz ügyi in téz mény nek” szö veg rész he -
lyé be a „szám lá it ve ze tõ va la mennyi pénz for gal mi szol -
gál ta tó nak” szö veg, 24/A.  §-ának (7) be kez dé sé ben a
„bank szám lá it meg vizs gál hat ja” szö veg rész he lyé be a
„pénz for gal mi szám lá it meg vizs gál hat ja” szö veg,
29.  §-ának g) pont já ban az „adós bank szám lá ját ve ze tõ va -
la mennyi pénz ügyi in téz ményt” szö veg rész he lyé be az
„adós szám lá it ve ze tõ va la mennyi pénz for gal mi szol gál ta -
tót” szö veg, 34.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „adós szám -
láit ve ze tõ pénz ügyi in téz mé nyek nek” szö veg rész he lyé be 
az „adós szám lá it ve ze tõ pénz for gal mi szol gál ta tók nak”
szö veg, 60.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „bank szám lák
meg szün te té sé rõl” szö veg rész he lyé be a „pénz for gal mi
szám lák meg szün te té sé rõl” szö veg lép.

(2) A Cstv. 11.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A fi ze té si ha la dék idõ tar ta ma alatt]
„b) az adós szám lá i nak ter hé re – az (1) be kez dés ben

fog lalt kö ve te lé sek ki vé te lé vel – fi ze té si meg bí zás nem
tel je sít he tõ, az adós sal szem ben nem le het fi ze té si meg bí -
zást be nyúj ta ni,”.

75.  § A Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi
XXII. tör vény 98.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „bank szám -
la szá mát” szö veg rész he lyé be a „pénz for gal mi szám la szá -
mát” szö veg, 154.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „mun ka vál -
la ló bank szám lá já ra” szö veg rész he lyé be a „mun ka vál la ló
ál tal meg ha tá ro zott fi ze té si szám lá já ra” szö veg, a „bank -
szám lá ra” szö veg rész he lyé be a „fi ze té si szám lá ra” szö veg 
lép.

76.  § A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény 49/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „pénz in -
té zet nél nyi tott bank szám lá ra tör té nõ át uta lás sal, bank -
szám la hi á nyá ban pos tai úton” szö veg rész he lyé be a „fi ze -
té si szám lá ra tör té nõ át uta lás sal, fi ze té si szám la hi á nyá ban 
pénz for gal mi szám lá ról tör té nõ kész pénz ki fi ze tés kéz be -
sí té se út ján” szö veg, 49/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben a
„bank szám lá ra tör té nõ át uta lá sa és egy sze ri fel vé te le, il let -
ve a pos tai úton tör té nõ il let mény ki fi ze tés” szö veg rész he -
lyé be a „fi ze té si szám lá ra tör té nõ át uta lá sa és egy sze ri fel -
vé te le, il let ve az il let mény ki fi ze tés” szö veg, 3. szá mú mel -
lék let I/A. pont já nak nyol ca dik fran cia be kez dé sé ben a
„bank szám la szá ma” szö veg rész he lyé be a „fi ze té si szám -
la szá ma” szö veg lép.

77.  § Az éle tük tõl és sza bad sá guk tól po li ti kai ok ból jog -
ta la nul meg fosz tot tak kár pót lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXII. tör vény 6.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „pénz in té -
zet nél ve ze tett fo rint szám lá já ra” szö veg rész he lyé be a
„pénz for gal mi szol gál ta tó nál ve ze tett fo rint szám lá já ra”
szö veg lép.

78.  § A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény 79/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „bank -
szám lá ra tör té nõ át uta lás sal, bank szám la hi á nyá ban pos tai
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úton” szö veg rész he lyé be a „fi ze té si szám lá ra tör té nõ át -
uta lás sal, fi ze té si szám la hi á nyá ban pénz for gal mi szám lá -
ról tör té nõ kész pénz ki fi ze tés kéz be sí té se út ján” szö veg,
79/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „bank szám lá ra tör té nõ
át uta lá sa és egy sze ri fel vé te le, il let ve a pos tai úton tör té nõ
il let mény ki fi ze tés” szö veg rész he lyé be a „fi ze té si szám lá -
ra tör té nõ át uta lá sa és egy sze ri fel vé te le, il let ve az il let -
mény ki fi ze tés” szö veg lép.

79.  § (1) Az Áht. 18/B.  §-ának (2) be kez dé sé ben a
„bank szám la” szö veg rész he lyé be „fi ze té si szám la” szö -
veg, 18/C.  §-ának (8) be kez dé sé ben a „bank szám la-ve ze -
té si” szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi-szám la ve ze té si”
szö veg, 18/C.  §-ának (16) be kez dé sé ben a „szám lá ju kon”
szö veg rész he lyé be a „pénz for gal mi szám lá ju kon” szö -
veg, a 18/C.  §-ának (17) be kez dé sé ben a „szám lá ju kon”
szö veg rész he lyé be a „pénz for gal mi szám lá ju kon” szö -
veg, 124.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban a „bank szám -
la rend jét” szö veg rész he lyé be a „pénz for gal mi szám la -
rend jét” szö veg, a „bank szám la ve ze té si” szö veg rész he -
lyé be a „pénz for gal mi szám la ve ze té si” szö veg, 124.  §-a
(4) be kez dé sé nek b) pont já ban a „bank szám la rend jét” szö -
veg rész he lyé be a „fi ze té si szám la rend jét” szö veg lép.

(2) Az Áht. 18/C.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A 18/B.  § (1)–(2) be kez dé sé ben fog lal tak el lá tá sá -
val kap cso la tos pénz for ga lom le bo nyo lí tá sá ra a kincs tár a
Ma gyar Nem ze ti Bank nál pénz for gal mi szám lá val ren del -
ke zik. A kincs tár a Ma gyar Nem ze ti Bank nál de vi za szám -
lát nyit hat, és azon az e tör vény ben meg ha tá ro zott te vé -
keny sé gé vel kap cso lat ban meg szer zett de vi zát tart hat ja és
hasz nál hat ja fel.”

(3) Az Áht. 18/C.  §-ának (12) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(12) A kincs tár a kö te le zett kü lön ren del ke zé se nél kül
tel je sí ti – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott szám la kör -
ben – a Ma gyar Ál lam mal, a 18/B.  § (4) be kez dé sé ben, va -
la mint a 18/C.  § (6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szer ve -
ze tek kel szem ben be nyúj tott ha tó sá gi át uta lást és át uta lá si
vég zé sen ala pu ló át uta lást.”

(4) Az Áht. 63.  §-ának (6)–(8) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Ha a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott for rá sok a net -
tó sí tás so rán be szá mí tan dó, a 101.  § (7) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott tar to zá sok ra nem nyúj ta nak fe de ze tet, ak -
kor a kü lön bö ze tet a kincs tár a he lyi ön kor mány za tok ré -
szé re át me ne ti leg meg elõ le ge zi. A kincs tár az ezen a jog -
cí men ke let ke zõ kö ve te lé sé nek ér vé nye sí té se ér de ké ben
ha von ta be sze dé si meg bí zást nyújt be a he lyi ön kor mány -
zat el len, és ezt köve tõen a 63.  § (7) be kez dé sé ben fog lal -
tak sze rint jár el. A meg elõ le ge zést kö ve tõ hó nap elsõ nap -
já tól a meg elõ le ge zett összeg után a he lyi ön kor mány zat
az elõ zõ évi át la gos jegy ban ki alap ka mat két sze res mér té -
ké nek meg fe le lõ ka ma tot kö te les fi zet ni ad dig a na pig,
amíg fi ze té si kö te le zett sé gét nem tel je sí ti.

(7) Ha a kincs tár nem ren del ke zik be sze dé si meg bí zás ra 
fel ha tal ma zás sal és a he lyi ön kor mány zat fi ze té si kö te le -
zett sé gét an nak ha tár ide jét kö ve tõ 60 na pon be lül nem tel -
je sí tet te, vagy a fel ha tal ma zás sal be nyúj tott be sze dé si
meg bí zás 60 na pon be lül nem tel je sül, a kincs tár a he lyi
ön kor mány za tok adós ság ren de zé si el já rá sá ról  szóló 1996.
évi XXV. tör vény 4.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont ja alap -
ján kez de mé nye zi az adós ság ren de zé si el já rás megindí -
tását.

(8) Amennyi ben a be szá mí tás so rán a kincs tár a fel ha -
tal ma zás alap ján be sze dé si meg bí zást nyújt be, az eh hez
szük sé ges fe de zet biz to sí tá sa – az elõ irány zat fel hasz ná lá -
si ütem ter ve alap ján – a he lyi ön kor mány zat fel ada ta.”

(5) Az Áht. 64/A.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A he lyi ön kor mány zat

a) év kö zi le mon dás alap ján meg ál la pí tott fi ze té si kö te -
le zett sé gét a net tó fi nan szí ro zás ke re té ben tör té nõ el szá -
mo lás sal,

b) az év végi el szá mo lás so rán be fi ze tés sel

tel je sí ti. Amennyi ben a fi ze té si kö te le zett ség a le mon dá si
ha tár idõt, il let ve a kü lön jog sza bály ban meg je lölt ha tár -
idõt kö ve tõ 90 na pon be lül nem tel je sül, ak kor a kincs tár
– a b) pont ra vo nat ko zó an a 64/D.  § (12) be kez dé se alap ján 
en ge dé lye zett rész let fi ze tés ki vé te lé vel – az ön kor mány -
zat fel ha tal ma zá sa alap ján be sze dé si meg bí zást nyújt be a
he lyi ön kor mány zat el len, és ezt köve tõen a 63.  § (7) be -
kez dé se sze rint jár el.”

(6) Az Áht. 64/D.  §-ának (11)–(12) be kez dé se he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(11) Amennyi ben az ön kor mány zat fi ze té si kö te le zett -
sé gé nek a fel hí vás el fo ga dá sá tól, il let ve a ha tá ro zat jog -
erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott 90 na pon be lül nem tesz ele -
get, a kincs tár – a (12) be kez dés alap ján en ge dé lye zett
rész let fi ze tés ki vé te lé vel – az ön kor mány zat fel ha tal ma zá -
sa alap ján be sze dé si meg bí zást nyújt be a he lyi ön kor -
mány zat el len, és ezt köve tõen a 63.  § (7) be kez dé sé ben
fog lal tak sze rint jár el.

(12) A he lyi ön kor mány zat – a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül be nyúj tott – ké rel me alap -
ján az év végi el szá mo lás ban, il let ve a kincs tár fe lül vizs -
gá la ta so rán fel hí vás el fo ga dá sá val, vagy jog erõs ha tá ro -
zat tal meg ál la pí tott vissza fi ze té si és ka mat fi ze té si kö te le -
zett sé gé re vo nat ko zó an a kincs tár el nö ke leg fel jebb ti zen -
két havi rész let fi ze tést en ge dé lyez het, amennyi ben a ké -
rel me zõ iga zol ja, hogy kö te le zõ fel ada ta i nak el lá tá sát az
egy össze gû vissza fi ze tés ve szé lyez tet né. A rész let fi ze tés -
rõl ho zott ha tá ro zat el len nem le het fel leb bez ni. A rész le -
te ket a 64/A.  § (5) be kez dé sé ben, il let ve a 64/B.  § (2) be -
kez dé sé ben sza bá lyo zott ka mat az adott rész let vissza fi ze -
té sé nek nap já ig ter he li. Amennyi ben az ön kor mány zat a
rész let fi ze tést en ge dé lye zõ ha tá ro zat ban fog lalt fi ze té si
kö te le zett sé gé nek a ha tá ro zat ban fog lal tak sze rint nem
tesz ele get, a vissza fi ze té si és ka mat fi ze té si kö te le zett ség
egy összeg ben, azon nal ese dé kes sé vá lik. Ha az így ke let -
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ke zett egy össze gû fi ze té si kö te le zett sé gé nek az ese dé kes -
sé vá lást kö ve tõ ti zen öt na pon be lül az ön kor mány zat nem
tesz ele get, a kincs tár az ön kor mány zat fel ha tal ma zá sa
alap ján be sze dé si meg bí zást nyújt be a he lyi ön kor mány -
zat el len, és ezt köve tõen a 63.  § (7) be kez dé sé ben fog lal -
tak sze rint jár el.”

(7) Az Áht. 101.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(9) A (7)–(8) be kez dés ben sze rep lõ tar to zá sok nak a
(7) be kez dés ben meg je lölt for rá sok ter hé re tör té nõ le vo ná -
sát és a jo go sult szer ve ze tek szá má ra tör té nõ tel je sí té sét a
kincs tár vég zi. Az Egész ség biz to sí tá si Alap ból fi nan szí ro -
zott he lyi ön kor mány za ti költ ség ve té si szer ve ket ter he lõ
tar to zá sok össze ge csak az egész ség biz to sí tá si szerv ál tal
fo lyó sí tott tá mo ga tás ból von ha tó le. Ha az egész ség biz to -
sí tá si szerv ál tal fo lyó sí tott tá mo ga tás a (7) be kez dés ben
meg ha tá ro zott tar to zá sok ra nem nyújt fe de ze tet, ak kor a
63.  § (6)–(7) be kez dé se sze rin ti el já rás az irány adó az zal
az el té rés sel, hogy a fel ha tal ma zást a he lyi ön kor mány zat
költ ség ve té si szer ve adja. A fel ha tal ma zás alap ján a be sze -
dé si meg bí zást az Egész ség biz to sí tá si Alap ból fi nan szí ro -
zott he lyi ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv el len kell be -
nyúj ta ni.”

80.  § A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról
 szóló 1993. évi III. tör vény 53.  §-ának (1) be kez dé se he -
lyé ben a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az 50.  § (3) be kez dé se alap ján ki ál lí tott iga zol vány 
után a te le pü lé si ön kor mány zat – a (2) be kez dés sze rin ti el -
té rés sel – té rí tést fi zet. A té rí tés az iga zol vány ki ál lí tá sát
kö ve tõ egy éves idõ tar tam ra szól. A té rí tés össze ge a meg -
ál la pí tott gyógy szer ke ret éves össze gé nek 30%-a, ame lyet
a jo go sult ság kez de té tõl szá mí tott há rom mun ka na pon be -
lül az egész ség biz to sí tá si szerv nek át kell utal ni.
Amennyi ben az egyé ni gyógy szer ke ret év köz be ni fe lül -
vizs gá la ta so rán fél év nél hosszabb idõ tar tam ra ma ga sabb
gyógy szer ke ret ke rül meg ál la pí tás ra, a kü lön bö zet 6 havi
össze gé nek 30%-át is át kell utal ni az egész ség biz to sí tá si
szerv ré szé re. Amennyi ben a te le pü lé si ön kor mány zat a
jo go sult ság kez de té tõl szá mí tott 30 na pon be lül fi ze té si
kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, az egész ség biz to sí tá si
szerv meg ke re sé sé re az ál la mi adó ha tó ság adók mód já ra
hajt ja be a kö ve te lést az ön kor mány zat költ ség ve té si el szá -
mo lá si szám lá já ról.”

81.  § A he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá si
rend sze ré rõl  szóló 1992. évi LXXXIX. tör vény 17.  §-ának
(1) be kez dé sé ben a „bank ján” szö veg rész he lyé be a „pénz -
for gal mi szol gál ta tó ján” szö veg, 17.  §-ának (2) be kez dé -
sé ben a „bank já val” szö veg rész he lyé be a „pénz for gal mi
szol gál ta tó já val” szö veg, 17.  §-ának (3) be kez dé sé ben a
„bank” szö veg rész he lyé be a „pénz for gal mi szol gál ta tó”
szö veg, 17.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „kincs tár vagy a
szám la ve ze tõ bank (a továb biak ban együtt: pénz in té zet)”
szö veg rész he lyé be a „pénz for gal mi szol gál ta tó” szö veg, a 
„pénz in té zet” szö veg rész he lyé be a „pénz for gal mi szol -

gál ta tó” szö veg, a 17.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „pénz in -
té zet” szö veg rész he lyé be a „pénz for gal mi szol gál ta tó”
szö veg, 21/F.  §-a (10) be kez dé sé nek a) pont já ban a „bank -
ján” szö veg rész he lyé be a „pénz for gal mi szol gál ta tó ján”
szö veg, 21/F.  §-a (10) be kez dé sé nek c) pont já ban a „pénz -
in té zet” szö veg rész he lyé be a „pénz for gal mi szol gál ta tó”
szö veg rész lép.

82.  § A be ho zott kõ olaj és kõ olaj ter mé kek biz ton sá gi
kész le te zé sé rõl  szóló 1993. évi XLIX. tör vény 38.  §-ának
(2) be kez dé sé ben a „bank szám lá já ra” szö veg rész he lyé be
a „pénz for gal mi szám lá já ra” szö veg lép.

83.  § A nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló
1993. évi LXXVII. tör vény 60/D.  §-ában a „bank szám lá -
hoz” szö veg rész he lyé be a „pénz for gal mi szám lá hoz” szö -
veg lép.

84.  § Az Ön kén tes Köl csö nös Biz to sí tó Pénz tá rak ról
 szóló 1993. évi XCVI. tör vény 6.  §-ának (2) be kez dé sé ben 
a „pénz in té zet” szö veg rész he lyé be a „pénz for gal mi szol -
gál ta tó” szö veg, 9.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „pénz in té -
zet nél” szö veg rész he lyé be a „pénz for gal mi szol gál ta tó -
nál” szö veg, 33.  §-ában a „pénz in té zet nél” szö veg rész he -
lyé be a „pénz for gal mi szol gál ta tó nál” szö veg, 48.  §-ában a 
„pos tai úton” szö veg rész he lyé be a „pénz for gal mi szám lá -
ról tör té nõ kész pénz ki fi ze tés kéz be sí té se út ján” szö veg, a
„hi tel in té zet át uta lá si be tét szám lá já ra (bank szám lá já ra)
tör té nõ uta lás sal” szö veg rész he lyé be a „fi ze té si szám lá ra
tör té nõ uta lás sal” szö veg, 62.  §-a (4) be kez dé sé nek
c) pont já ban a „bank szám lá val” szö veg rész he lyé be a
„pénz for gal mi szám lá val” szö veg, 64/A.  §-ának (5) be kez -
dé sé ben a „bank szám lá ját” szö veg rész he lyé be a „pénz -
for gal mi szám lá ját” szö veg lép.

85.  § A Rend õr ség rõl  szóló 1994. évi XXXIV. tör vény
68.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „bank ti tok nak” szö veg rész
he lyé be a „bank ti tok nak, fi ze té si ti tok nak” szö veg lép.

86.  § A Ma gyar Ex port-Im port Bank Rész vény tár sa ság -
ról és a Ma gyar Ex port hi tel Biz to sí tó Rész vény tár sa ság ról
 szóló 1994. évi XLII. tör vény 2.  §-a (1) be kez dé sé nek
f) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az Exim bank a ma gyar áruk és szol gál ta tá sok ex port -
já hoz és a kül föl dön meg valósuló ma gyar be fek te té sek hez,
va la mint az im port hoz kap cso ló dó aláb bi pénz ügyi szol -
gál ta tá si te vé keny sé get, ki egé szí tõ pénz ügyi szol gál ta tá si
te vé keny sé get és be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny sé get
vég zi:]

„f) pénz for gal mi szol gál ta tá sok nyúj tá sa;”

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

„(1) A bí ró sá gi vég re haj tás so rán a pénz kö ve te lést el sõ -
sor ban a pénz for gal mi szol gál ta tó nál ke zelt, az adós ren -
del ke zé se alatt álló összeg bõl, ille tõ leg az adós mun ka bé -
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ré bõl, il let mé nyé bõl, mun ka dí já ból, a mun ka vi szo nyon,
mun ka vi szony jel le gû szö vet ke ze ti jog vi szo nyon, köz -
szol gá la ti és köz al kal ma zot ti jog vi szo nyon, szol gá la ti vi -
szo nyon, tár sa da lom biz to sí tá si jog vi szo nyon ala pu ló já -
ran dó sá gá ból, va la mint a mun ká ból ere dõ egyéb rend sze -
res, idõ sza kon ként vissza té rõ en ka pott dí ja zá sá ból, jut ta -
tá sá ból, kö ve te lé sé bõl (a továb biak ban együtt: mun ka bé -
ré bõl) kell be haj ta ni.”

(2) A Vht. 7.  §-ának (3)–(5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) E tör vény al kal ma zá sá ban pénz for gal mi szol gál ta -
tó nál ke zelt összeg:

a) a pénz for gal mi szol gál ta tás nyúj tá sá ról  szóló tör -
vény sze rin ti fi ze té si szám la szer zõ dés alap ján nyi tott fi ze -
té si szám lán sze rep lõ összeg, va la mint a Pol gá ri Tör vény -
könyv sze rin ti be tét szer zõ dés és a ta ka rék be tét-szer zõ dés
alap ján, vagy egyéb szer zõ dés alap ján a hi tel in té zet nél el -
he lye zett, az adós ren del ke zé se alatt álló összeg, ha azt a
hi tel in té zet a bank szám la szer zõ dés sza bá lya i nak meg -
fele lõen ke ze li,

b) a Pol gá ri Tör vény könyv sze rin ti be tét szer zõ dés és
ta ka rék be tét-szer zõ dés alap ján ta ka rék be tét könyv, egyéb
be té ti ok irat el le né ben a hi tel in té zet nél el he lye zett, az adós 
ren del ke zé se alatt álló összeg; to váb bá egyéb szer zõ dés
alap ján az adós ré szé re a hi tel in té zet ál tal vissza fi ze ten dõ,
az adós ren del ke zé se alatt álló pénz összeg.

(4) A bí ró sá gi vég re haj tás so rán a pénz for gal mi szol gál -
ta tó nál ke zelt összeg re irány adó sza bá lyo kat kell al kal -
maz ni a tõ ke pi ac ról  szóló tör vény sze rin ti ügy fél szám lán
nyil ván tar tott, az adós ren del ke zé se alatt álló összeg re is.

(5) A bí ró ság és a vég re haj tó a vég re haj tá si el já rás so rán 
szük ség ese tén meg ke re si az adó ha tó sá got a hoz zá be je -
len tett pénz for gal mi szám la szá mok köz lé se vé gett, to váb -
bá a pénz for gal mi szol gál ta tó kat az adós ná luk ke zelt
pénz össze ge i nek vég re haj tás alá vo ná sá hoz szük sé ges
ada tok (szám la szám) köz lé se vé gett.”

(3) Vht. 16.  §-a a kö vet ke zõ k) pont tal egé szül ki:
[Vég re haj tá si la pot ál lít ki]
„k) az adós la kó he lye, szék he lye – ezek hi á nyá ban az

adós vég re haj tás alá von ha tó va gyon tár gyá nak he lye –
sze rin ti he lyi bí ró ság, az ügyész ség, a nyo mo zó ha tó ság és
a sza bály sér té si ha tó ság igaz ság ügyi szak ér tõi díj meg fi -
ze té sé rõl  szóló ha tá ro za ta alap ján.”

(4) A Vht. 47.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A vég re haj tá si el já rás ered mé nyes le foly ta tá sa ér -
de ké ben a vég re haj tó szük ség ese tén be szer zi az adós sze -
mé lyé nek azo no sí tá sá ra szol gá ló, to váb bá az adós la kó he -
lyé re (tar tóz ko dá si he lyé re), szék he lyé re, te lep he lyé re,
mun ka he lyé re (egyé ni vál lal ko zá sá ra), jö ve del mé re és a
vég re haj tás alá von ha tó va gyon tár gya i ra (ingó, in gat lan
va gyon, fi ze té si szám la, be tét, ér ték pa pír, ér de kelt ség gaz -
da sá gi tár sa ság ban stb.) vo nat ko zó ada to kat.”

(5) A Vht. 79/A.  §-át meg elõ zõ cím he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„Vég re haj tás pénz for gal mi szol gál ta tó nál ke zelt
összeg re”

(6) A Vht. 79/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„79/A.  § (1) A pénz for gal mi szol gál ta tó nál ke zelt, az
adóst meg il le tõ pénz összeg tel jes összeg ben vég re haj tás
alá von ha tó, ki vé ve a ter mé sze tes sze mélyt meg il le tõ
pénz össze ge ket, ame lyek vég re haj tás alá vo ná sa a (2) és
(3) be kez dés sze rint tör té nik.

(2) A pénz for gal mi szol gál ta tó nál ke zelt, ter mé sze tes
sze mélyt meg il le tõ összeg bõl az öreg sé gi nyug díj leg ala -
cso nyabb össze gé nek négy sze re se fe let ti összeg kor lát la -
nul vég re haj tás alá von ha tó, az ez alat ti összeg bõl pe dig az 
öreg sé gi nyug díj leg ala cso nyabb össze ge és az öreg sé gi
nyug díj leg ala cso nyabb össze gé nek négy sze re se kö zöt ti
rész 50%-a von ha tó vég re haj tás alá.

(3) A pénz for gal mi szol gál ta tó nál ke zelt, ter mé sze tes
sze mélyt meg il le tõ pénz összeg nek men tes a vég re haj tás
alól az a ré sze, amely meg fe lel az öreg sé gi nyug díj leg ala -
cso nyabb össze gé nek. Ha a vég re haj tás gyer mek tar tás díj
vagy szü lés sel járó költ ség be haj tá sá ra fo lyik, en nek az
összeg nek az 50%-a is vég re haj tás alá von ha tó.

(4) E § ren del ke zé se it a pénz for gal mi szol gál ta tó ál tal
több szer zõ dés alap ján ke zelt, adóst meg il le tõ együt tes
összeg re kell al kal maz ni.”

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

„(1) Ha az át uta lá si vég zés ben vagy a vég re haj tó ál tal
be nyúj tott ha tó sá gi át uta lá si meg bí zás ban meg je lölt fi ze -
té si szám lán ke zelt összeg nem, vagy csak rész ben fe de zi a 
kö ve te lés össze gét, a pénz for gal mi szol gál ta tó a tel je sí tést
ki ter jesz ti a to váb bi fi ze té si szám la-szer zõ dés, il let ve be -
tét szer zõ dés vagy ta ka rék be tét-szer zõ dés alap ján ke zelt,
adóst meg il le tõ összeg re is, ki vé ve azo kat az össze ge ket,
ame lyek vég re haj tás alá vo ná sa a 307.  § (1) be kez dé se sze -
rin ti kor mány ren de let alap ján tör té nik.”

(8) A Vht. 79/B.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A pénz for gal mi szol gál ta tó az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ki ter jesz tést az aláb bi sor rend sze rint vég zi
el:

a) a pénz for gal mi szám lán ke zelt összeg, ha az nem tar -
to zik a b) pont ha tá lya alá,

b) a pénz for gal mi szám lán be tét szer zõ dés alap ján ke -
zelt összeg,

c) a pénz for gal mi szol gál ta tás nyúj tá sá ról  szóló tör -
vény ben meg ha tá ro zott fi ze té si szám la-szer zõ dés alap ján
ke zelt összeg, ha az nem tar to zik az a) pont ha tá lya alá,

d) a Pol gá ri Tör vény könyv ben meg ha tá ro zott be tét -
szer zõ dés alap ján el he lye zett összeg, ha azt a hi tel in té zet
a fi ze té si szám la-szer zõ dés sza bá lya i nak meg fele lõen ke -
ze li,

e) a Pol gá ri Tör vény könyv ben meg ha tá ro zott ta ka rék -
be tét-szer zõ dés alap ján el he lye zett összeg, ha azt a hi tel in -
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té zet a fi ze té si szám la-szer zõ dés sza bá lya i nak meg fele lõen 
ke ze li.”

(9) A Vht. 80.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„80.  § (1) A vég re haj tást kérõ ké rel mé re a vég re haj tá si

lap ki ál lí tá sá ra, il let ve a vég re haj tá si zá ra dé ko lás ra jo go -
sult bí ró ság a pénz kö ve te lés be haj tá sa cél já ból a pénz for -
gal mi szol gál ta tó nál ke zelt, adós ren del ke zé se alatt álló, a
7.  § (3) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott összeg
– ide ért ve a nem pénz for gal mi szám lán ke zelt össze ge ket
is – vég re haj tás alá vo ná sá ra át uta lá si vég zést hoz.

(2) A bí ró ság az át uta lá si vég zés ben fel hív ja az adóst
meg il le tõ össze get ke ze lõ pénz for gal mi szol gál ta tót, hogy
a kö ve te lés össze gét – a fel hí vás nak meg fele lõen – utal ja
ki a vég re haj tást ké rõ nek, ille tõ leg utal ja át a vég re haj tást
kérõ ál tal meg je lölt fi ze té si szám lá ra.”

(10) A Vht. 81.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„81.  § (1) A bí ró ság az át uta lá si vég zést a pénz for gal mi
szol gál ta tó nak az zal a ren del ke zés sel kül di meg, hogy a
vég zés ben fel tün te tett kö ve te lés össze gét tart sa vissza, és
azt az adós nak ne fi zes se ki.

(2) A bí ró ság az át uta lá si vég zés jog erõ re emel ke dé sé -
rõl a pénz for gal mi szol gál ta tót az zal a ren del ke zés sel ér te -
sí ti, hogy a vissza tar tott össze get – az át uta lá si vég zés ben
fog lalt fel hí vás nak meg fele lõen – utal ja ki a vég re haj tást
ké rõ nek, ille tõ leg utal ja át a vég re haj tást kérõ ál tal meg je -
lölt szám lá ra.

(3) Ha az át uta lá si vég zés ki bo csá tá sa fe de zet hi á nya
 miatt nem vagy csak rész ben ve ze tett ered mény re, egyéb
vég re hajt ha tó ok irat ki ál lí tá sá nak ak kor van he lye, ha a
vég re haj tást kérõ iga zol ja, hogy az adós pénz for gal mi
szol gál ta tó ja az át uta lá si vég zést mi lyen összeg ben tel je sí -
tet te. Ha a ké rel met a füg gõ ben tar tá si ha tár idõ le jár ta elõtt
ter jesz tik elõ, a bí ró ság a vég re hajt ha tó ok irat ki ál lí tá sá val
egy ide jû leg ér te sí ti az adós pénz for gal mi szol gál ta tó ját ar -
ról, hogy nem kéri az át uta lá si vég zés to váb bi füg gõ ben
tar tá sát.”

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

„(1) Ha a költ ség ve té si szerv el le ni vég re haj tás so rán a
pénz for gal mi szol gál ta tó fe de zet hi á nya  miatt nem tu dott
ele get ten ni az át uta lá si vég zés ben fog lalt fel hí vás nak, a
pénz for gal mi szol gál ta tó kö te les er rõl az adós pénz ügyi
 ellátását vég zõ szer vet és a bí ró sá got ha la dék ta la nul ér te sí -
te ni.”

(12) A Vht. 82/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„82/A.  § (1) A pénz for gal mi szol gál ta tó nál ke zelt, az
adós ren del ke zé se alatt álló, a 7.  § (3) be kez dé sé nek
a) pont já ban meg ha tá ro zott összeg – ide ért ve a nem pénz -
for gal mi szám lán ke zelt össze ge ket is – vég re haj tás alá vo -
ná sa iránt a vég re haj tó a vég re haj tói le té ti szám la ja vá ra
be nyúj tott ha tó sá gi át uta lá si meg bí zás sal (e §-ban a továb -
biak ban: meg bí zás) in téz ke dik. Az adós pénz for gal mi
szol gál ta tó ja (e §-ban a továb biak ban: pénz for gal mi szol -

gál ta tó) a vég re haj tó in téz ke dé sé nek meg fele lõen kö te les
a szám lán lévõ összeg bõl a meg bí zás nak meg fe le lõ össze -
get a vég re haj tói le té ti szám lá ra át utal ni.

(2) A vég re haj tó e § sze rin ti el já rá sá ra a ha tó sá gi át uta -
lá si meg bí zás kü lön jog sza bály ban fog lalt sza bá lya it a
(3)–(6) be kez dés sze rin ti el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(3) Ha a pénz for gal mi szol gál ta tó nem ke zel fo rint ban
az adós ren del ke zé se alatt álló, (1) be kez dés sze rin ti pénz -
össze get, ak kor a meg bí zás köz vet le nül a kül föl di pénz -
nem ben ke zelt összeg el len is be nyújt ha tó.

(4) Ha a meg bí zás tel je sí té se a 79/D.  §-ban fog lal tak ba
üt köz ne, a pénz for gal mi szol gál ta tó ezt ha la dék ta la nul kö -
te les kö zöl ni a vég re haj tó val.

(5) Ha a ha tó sá gi át uta lá si meg bí zás fe de zet hi á nya
 miatt nem, vagy csak rész ben ve ze tett ered mény re, a vég -
re haj tó a vég re haj tást kérõ erre irá nyu ló ké rel mé re azt is -
mé tel ten be nyújt ja.

(6) Ha az adós el évü lés re hi vat ko zik, a vég re haj tó be ter -
jesz ti az ira to kat a vég re haj tást fo ga na to sí tó bí ró ság hoz,
amely el évü lés ese tén a vég re haj tást vég zés sel meg szün te -
ti. Az el évü lés be je len té se nem men te sí ti a pénz for gal mi
szol gál ta tót a meg bí zás tel je sí té sé nek kö te le zett sé ge alól.

(7) Ha a vég re hajt ha tó ok irat tar tal maz za az adós pénz -
for gal mi szám lá já nak ada ta it, vagy ha az ügy ben he lye van 
vég re haj tás nak az adós pénz for gal mi szám lán ke zelt
össze ge i re és a pénz for gal mi szám la ada tai egyéb ként ren -
del ke zés re áll nak, a vég re haj tó a vég re hajt ha tó ok irat kéz -
hez vé te lét kö ve tõ 2 mun ka na pon be lül ki ad ja a meg bí zást,
5 mun ka na pon be lül pe dig pos tai úton kéz be sí ti a vég re -
hajt ha tó ok ira tot. Az így be haj tott összeg ki fi ze té sé re – ha
a ki fi ze tés egyéb fel té te lei is fenn áll nak – a vég re hajt ha tó
ok irat kéz be sí té sét kö ve tõ 15 nap el tel té vel ke rül het sor.
Ha a meg bí zás ered mé nye ként be folyt összeg még a vég re -
haj tá si el já rás ele jén fi ze ten dõ költ ség részt sem fe de zi, a
vég re haj tó fel hí vást ad ki a költ ség rész meg elõ le ge zé sé re
és az ál ta lá nos sza bá lyok sze rint foly tat ja az el já rást.”

(13) A Vht. 191.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A fi ze té si szám lán el he lye zett összeg re vo nat ko zó
men tes sé gi sza bá lyo kat a biz to sí tá si in téz ke dés ese tén is
al kal maz ni kell.”

(14) A Vht. 237.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A vég re haj tó kö te les a szol gá lat ba lé pé sét meg elõ -
zõ en a ka ma ra el nö ké nek, il let ve az ál ta la ki je lölt sze mély -
nek be mu tat ni a bé lyeg zõ je le nyo ma tát, a le té ti és el szá -
mo lá si szám lá já nak nyi tá sá ról  szóló fi ze té si szám la-szer -
zõ dést, a fe le lõs ség biz to sí tá si szer zõ dést vagy a biz to sí ték
össze gé nek be fi ze té sé rõl  szóló iga zo lást és be je len te ni hi -
va ta li he lyi sé gé nek cí mét.”

(15) A Vht. 237.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A ka ma ra el nö ke vagy az ál ta la ki je lölt sze mély el -
len õr zi a bé lyeg zõt, a fi ze té si szám la-szer zõ dést, fe le lõs -
ség biz to sí tá si szer zõ dést vagy a biz to sí ték össze gé nek be -
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fi ze té sét, és azt, hogy a vég re haj tó hi va ta li he lyi sé ge és an -
nak fel sze re lé se al kal mas-e a hi va tás gya kor lá sá ra.”

(16) A Vht. 238.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A fe le lõs ség biz to sí tás meg kö té se vagy a biz to sí ték
össze gé nek be fi ze té se, a bé lyeg zõ, fi ze té si szám la-szer zõ -
dés jó vá ha gyá sa és a hi va ta li he lyi ség al kal mas sá gá nak
meg ál la pí tá sa után a vég re haj tó a ki ne ve zé sét kö ve tõ egy
hó na pon be lül a ka ma ra el nö ke elõtt es küt tesz.”

(17) A Vht. 255.  § d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[A fõ vá ro si bí ró sá gi, ille tõ leg a me gyei bí ró sá gi vég re -
haj tó (a továb biak ban: me gyei bí ró sá gi vég re haj tó) fo ga -
na to sít ja a vég re haj tást, ha a vég re haj tan dó kö ve te lés]

„d) egyéb jog cí men il le ti meg a bí ró sá got, az Or szá gos
Igaz ság szol gál ta tá si Ta ná csot, az Or szá gos Igaz ság szol -
gál ta tá si Ta nács Hi va ta lát, a mi nisz ter ál tal ve ze tett mi -
nisz té ri u mot (a továb biak ban: mi nisz té ri um), az igaz ság -
ügyi szak ér tõi in téz ményt vagy az ál la mot,”

(18) A Vht. 2.  §-ában a „pénz ügyi in téz mény nél” szö -
veg rész he lyé be „pénz for gal mi szol gál ta tó nál” szö veg,
7.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „pénz ügyi in téz mény nél”
szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi szol gál ta tó nál” szö veg, 
47.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „pénz ügyi in téz mé nye ket”
szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi szol gál ta tó kat” szö veg, 
79/B.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „pénz ügyi in téz mény”
szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi szol gál ta tó” szö veg,
79/C.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „pénz ügyi in téz mény nél” 
szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi szol gál ta tó nál” szö veg, 
79/C.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „pénz ügyi in téz mény”
szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi szol gál ta tó” szö veg,
79/D.  §-ában a „pénz ügyi in téz mény nél” szö veg rész he -
lyé be „pénz for gal mi szol gál ta tó nál” szö veg, 79/E.  §-ának
(1) be kez dé sé ben a „pénz ügyi in téz mény” szö veg rész he -
lyé be „pénz for gal mi szol gál ta tó” szö veg, 79/E.  §-ának
(2) be kez dé sé ben a „pénz ügyi in téz mény” szö veg rész he -
lyé be „pénz for gal mi szol gál ta tó” szö veg, a „pénz ügyi in -
téz ményt” szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi szol gál ta -
tót” szö veg, 82/A.  §-át meg elõ zõ cím ben a „pénz ügyi in -
téz mény nél” szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi szol gál ta -
tó nál” szö veg, 191.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „pénz ügyi
in téz ményt” szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi szol gál ta -
tót” szö veg, 191.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „pénz ügyi in -
téz mény” szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi szol gál ta tó”
szö veg, 192.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „pénz ügyi in téz -
mény hez” szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi szol gál ta tó -
hoz” szö veg, 193.  §-ának a) pont já ban a „pénz ügyi in téz -
mény nek” szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi szol gál ta tó -
nak” szö veg, 204/A.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban a
„pénz ügyi in téz mény nél” szö veg rész he lyé be „pénz for -
gal mi szol gál ta tó nál” szö veg, 210/E.  §-a (1) be kez dé sé nek 
a) pont já ban a „pénz ügyi in téz mény nél” szö veg rész he -
lyé be „pénz for gal mi szol gál ta tó nál” szö veg, 292.  §-ának
(4) be kez dé sé ben a „pénz ügyi in téz ményt” szö veg rész he -
lyé be „pénz for gal mi szol gál ta tót” lép.

88.  § (1) A Bér ga ran cia Alap ról  szóló 1994. évi LXVI.
tör vény (a továb biak ban: Batv.) 2/B.  §-ának (1) be kez dé -
sé ben a „bank szám lá já ra” szö veg rész he lyé be a „pénz for -
gal mi szám lá já ra” szö veg lép.

(2) A Batv. 1. szá mú mel lék le té nek I.6. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„6. A pénz for gal mi szám la szá ma:”

(3) A Batv. 1. szá mú mel lék le té nek I.7. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„7. A szám la ve ze tõ pénz for gal mi szol gál ta tó meg ne -
ve zé se, címe:”

(4) A Batv. 1. szá mú mel lék le té nek II.4. pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4. Pénz for gal mi szám la szá ma és a szám la ve ze tõ
pénz for gal mi szol gál ta tó neve, címe”

89.  § Az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról és az ügyész -
sé gi adat ke ze lés rõl  szóló 1994. évi LXXX. tör vény
50/D.  § (1) be kez dé sé ben a „bank szám lá ra” szö veg rész
he lyé be a „fi ze té si szám lá ra” szö veg, a „bank szám la
 hiányában pe dig pos tai úton” szö veg rész he lyé be a „pénz -
for gal mi szám lá ról tör té nõ kész pénz ki fi ze tés kéz be sí té se
út ján” szö veg, 50/D.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „bank -
szám lá ra” szö veg rész he lyé be „fi ze té si szám lá ra” szö veg -
rész, „pos tai úton tör té nõ ki fi ze tés” szö veg rész he lyé be
„ki fi ze tés” szö veg lép.

90.  § A sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi
CXVII. tör vény (a továb biak ban: Szja. tv.) 9.  §-a (2) be -
kez dé sé nek a) pont já ban a „bank szám lán (pénz for gal mi
szám lán)” szö veg rész he lyé be „fi ze té si szám lán” szö veg,
a „pos tai úton” szö veg rész he lyé be „fi ze té si szám lá ról tör -
té nõ kész pénz ki fi ze tés kéz be sí té se út ján” szö veg, a „pos -
tá ra adás” szö veg rész he lyé be „ki fi ze tés” szö veg, 44/A.  §
(2) be kez dé sé ben a „bank szám lá já ra” szö veg rész he lyé be
„pénz for gal mi szám lá já ra” szö veg, 44/A.  §-ának (3) be -
kez dé sé ben a „bank szám la szá mát” szö veg rész he lyé be
„pénz for gal mi szám la szá mát” szö veg, 44/C.  §-ának
(4) be kez dé sé ben a „bank szám la szá mát” szö veg rész he -
lyé be „pénz for gal mi szám la szá mát” szö veg, 65.  § (1) be -
kez dé sé nek a) pont já ban a „fo lyó szám la, bank szám la”
szö veg rész he lyé be „fi ze té si szám la”, a „hi tel in té zet” szö -
veg rész he lyé be „pénz for gal mi szol gál ta tó” szö veg, 65.  §
(5) be kez dé sé nek a) pont já ban a „pénz for gal mi bank szám -
lá ján” szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi szám lá ján” szö -
veg, 10. szá mú mel lék le té nek 3. pont já ban a „pénz for gal mi 
bank szám lán” szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi szám -
lán” szö veg lép.

91.  § A rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi
I. tör vény 73.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „bank szám lá ját”
szö veg rész he lyé be a „pénz for gal mi szám lá ját” szö veg,
91.  § (3) be kez dé sé nek b) pont já ban a „bank iga zo lást”
szö veg rész he lyé be „iga zo lást” szö veg, a „bank szám lán”
szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi szám lán” szö veg lép.
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92.  § (1) A he lyi ön kor mány za tok adós ság ren de zé si el -
já rá sá ról  szóló 1996. évi XXV. tör vény (a továb biak ban:
Öatv.) 4.  §-a (2) be kez dé sé nek e)–f) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az adós ság ren de zé si el já rás ak kor kez de mé nyez he tõ,
ha a he lyi ön kor mány zat vagy az ön kor mány za ti költ ség -
ve té si szerv]

„e) az ál lam ház tar tás más al rend sze re i vel szem ben
fenn ál ló köz tar to zá sát az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi 
XXXVIII. tör vény 63.  §-ának (7) be kez dé se sze rin ti fel ha -
tal ma zá son ala pu ló be sze dé si meg bí zás be nyúj tá sát kö ve -
tõ 60 na pon be lül nem tel je sí ti;

f) más he lyi ön kor mány zat tal szem ben fenn ál ló tar to -
zá sát – ide ért ve a kü lön jog sza bály sze rint lét re ho zott tár -
su lás ke re té ben vál lalt fi ze té si kö te le zett sé gé nek nem tel -
je sí té sét is – az ön kor mány zat tal kö tött vagy tár su lá si meg -
ál la po dá son ala pu ló be sze dé si meg bí zás be nyúj tá sát kö ve -
tõ 60 na pon be lül nem tel je sí ti.”

(2) Az Öatv. 10.  §-a (4) be kez dé sé nek c) pont já ban a
„pénz in té ze tet” szö veg rész he lyé be a „pénz for gal mi szol -
gál ta tót” szö veg, a „bank szám lá it” szö veg rész he lyé be
„pénz for gal mi szám lá it” szö veg, a „pénz in té ze te ket” szö -
veg rész he lyé be „pénz for gal mi szol gál ta tó kat” szö veg,
10.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „pénz in té zet” szö veg rész
he lyé be „pénz for gal mi szol gál ta tó” szö veg, a „pénz in té ze -
ti” szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi” szö veg, 11.  §-a
(4) be kez dé sé nek b) pont já ban az „azon na li be sze dé si
meg bí zás” szö veg rész he lyé be „be sze dé si meg bí zás” szö -
veg lép.

93.  § (1) A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag -
ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör -
vény (a továb biak ban: Hszt.) 105.  §-ának (1) be kez dé sé -
ben a „bank szám lá já ra” szö veg rész he lyé be „fi ze té si
szám lá já ra” szö veg, 117/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben a
„bank szám lá ra” szö veg rész he lyé be „fi ze té si szám lá ra”
szö veg, a „bank szám la hi á nyá ban pos tai úton” szö veg rész
he lyé be „fi ze té si szám la hi á nyá ban pénz for gal mi szám lá -
ról tör té nõ kész pénz ki fi ze tés kéz be sí té se út ján” szö veg,
117/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „bank szám lá ra” szö -
veg rész he lyé be „fi ze té si szám lá ra” szö veg, a „pos tai úton
tör té nõ ki fi ze té se” szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi
szám lá ról tör té nõ kész pénz ki fi ze tés” szö veg lép.

(2) A Hszt. 7. szá mú mel lék let I/A. pont já nak ti ze dik
fran cia be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Sze mé lyi ada tok:]

„– fi ze té si szám la szá ma.”

94.  § A la kás ta ka rék pénz tá rak ról  szóló 1996. évi CXIII. 
tör vény 3.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „jegy zett tõ ké vel”
szö veg rész he lyé be „in du ló tõ ké vel” szö veg lép.

95.  § A köz rak tá ro zás ról  szóló 1996. évi XLVIII. tör -
vény 27.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban a „bank szám -

lá ja szá mát” szö veg rész he lyé be „fi ze té si szám lá ja szá -
mát” szö veg lép.

96.  § A tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar tás és a ver seny kor lá -
to zás ti lal má ról  szóló 1996. évi LVII. tör vény 43/D.  §-ának
(2) be kez dé sé ben a „bank tit kot” szö veg rész he lyé be „bank -
tit kot, fi ze té si tit kot”, 43/E.  §-ának (1) be kez dé sé ben a
„bank tit kot” szö veg rész he lyé be „bank titkot, fi ze té si tit kot”
szö veg, 55.  § (2) be kez dé sé ben a „bank tit kot” szö veg he lyé -
be „bank tit kot, fi ze té si tit kot” szö veg, 74.  §-ának (3) be kez -
dé sé ben a „ér ték pa pír ti tok” szö veg rész he lyé be „ér ték pa pír -
ti tok, fi ze té si ti tok” szö veg lép.

97.  § A nem ze ti hír ügy nök ség rõl  szóló 1996. évi
CXXVII. tör vény 12.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „bank -
szám lá ját” szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi szám lá ját”
szö veg lép.

98.  § A jel zá log-hi tel in té zet rõl és a jel zá log le vél rõl
 szóló 1997. évi XXX. tör vény 2.  §-ának (3) be kez dé sé ben
a „jegy zett tõ ké vel” szö veg rész he lyé be „in du ló tõ ké vel”
szö veg, 14.  §-a (11) be kez dé sé nek a) pont já ban a „bank -
szám lán” szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi szám lán”
szö veg lép.

99.  § A bí rák jog ál lá sá ról és ja va dal ma zá sá ról  szóló
1997. évi LXVII. tör vény 137.  §-ának (1) be kez dé sé ben a
„bank szám lá ra” szö veg rész he lyé be „fi ze té si szám lá ra”, a
„bank szám la hi á nyá ban pos tai úton” szö veg rész he lyé be
„fi ze té si szám la hi á nyá ban pénz for gal mi szám lá ról tör té -
nõ kész pénz ki fi ze tés kéz be sí té se út ján” szö veg,
137.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „bank szám lá ra” szö veg -
rész he lyé be „fi ze té si szám la” szö veg, a „pos tai úton tör té -
nõ ki fi ze tés” szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi szám lá ról
tör té nõ kész pénz ki fi ze tés” szö veg lép.

100.  § Az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti jog vi -
szo nyá ról  szóló 1997. évi LXVIII. tör vény 133.  §-ának
(1) be kez dé sé ben a „bank szám lá ra” szö veg rész he lyé be
„fi ze té si szám lá ra” szö veg, a „bank szám la hi á nyá ban pos -
tai úton” szö veg rész he lyé be „fi ze té si szám la hi á nyá ban
pénz for gal mi szám lá ról tör té nõ kész pénz ki fi ze tés sel” szö -
veg, 133.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „bank szám lá ra” szö -
veg rész he lyé be „fi ze té si szám lá ra” szö veg, a „pos tai úton
tör té nõ ki fi ze tés” szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi
szám lá ról tör té nõ kész pénz ki fi ze tés kéz be sí té se út ján”
szö veg lép.

101.  § Az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl
 szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény 58.  §-a (4) be kez dé sé -
nek g) pont já ban a „szám lát” szö veg rész he lyé be „fi ze té si
szám lát” szö veg, a „hi tel in té zet” szö veg rész he lyé be
„pénz for gal mi szol gál ta tó” szö veg lép.

102.  § 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 -
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té rõl  szóló 1997. évi LXXX. tör vény 45.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben a „bank szám lá já nak szá mát” szö veg rész he lyé be
„pénz for gal mi szám lá já nak szá mát” szö veg lép.

103.  § (1) 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: Tnytv.)
79.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban a „pos tai úton” szö -
veg rész he lyé be „pénz for gal mi szám lá ról tör té nõ kész -
pénz ki fi ze tés kéz be sí té se út ján” szö veg, a „hi tel in té zet át -
uta lá si be tét szám lá já ra (bank szám lá já ra)” szö veg rész he -
lyé be „pénz for gal mi szol gál ta tó nál ve ze tett fi ze té si szám -
lá já ra” szö veg, 79.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban az
„át uta lá si be tét szám lá ra (bank szám lá ra)” szö veg rész he -
lyé be „pénz for gal mi szol gál ta tó nál ve ze tett fi ze té si szám -
lá ra” szö veg, 79.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban a „fo -
lyó szám lá ra” szö veg rész he lyé be „fi ze té si szám lá ra” szö -
veg lép.

(2) A Tnytv. 93.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„93.  § (1) A nyug díj-biz to sí tá si igaz ga tá si szerv az e tör -
vényen ala pu ló kö ve te lé sét öt éven be lül ér vé nye sít he ti.

(2) A nyug díj-biz to sí tá si igaz ga tá si szerv a kö ve te lé sét
fi ze tés re kö te le zõ ha tá ro zat tal ér vé nye sí ti.

(3) Amennyi ben a fi ze tés re kö te le zett mun kál ta tó,
egyéb szerv és sze mély a fi ze tés re kö te le zõ ha tá ro zat jog -
erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül fi ze té si
kö te le zett sé gét nem tel je sí ti, a kö ve te lést a nyug díj-biz to -
sí tá si igaz ga tá si szerv meg ke re sé sé re az ál la mi adó ha tó ság 
adók mód já ra hajt ja be.

(4) Az e tör vényen ala pu ló kö ve te lés adók mód já ra be -
haj tan dó köz tar to zás nak mi nõ sül.”

104.  § A ma gán nyug díj ról és a ma gánnyug díj pénz tá -
rak ról  szóló 1997. évi LXXXII. tör vény 14.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben a „hi tel in té zet nél” szö veg rész he lyé be „pénz -
for gal mi szol gál ta tó nál” szö veg, a „hi tel in té zet” szö veg -
rész he lyé be „pénz for gal mi szol gál ta tó” szö veg, a
16.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „hi tel in té zet” szö veg rész
he lyé be „pénz for gal mi szol gál ta tó” szö veg, 21.  §-a (4) be -
kez dé sé nek d) pont já ban a „bank szám lá já nak” szö veg rész
he lyé be „pénz for gal mi szám lá já nak”, 22.  §-ának (5) be -
kez dé sé ben a „bank szám lá já nak” szö veg rész he lyé be
„pénz for gal mi szám lá já nak” szö veg, 24/A.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben a „bank szám la szá mát” szö veg rész he lyé be
„pénz for gal mi szám lá já nak szá mát” szö veg, 46.  §-ának
(6) be kez dé sé ben a „bank szám lá ját” szö veg rész he lyé be
„pénz for gal mi szám lá ját” szö veg, 52.  §-ának (1) be kez dé -
sé ben a „hi tel in té zet nél” szö veg rész he lyé be „pénz for gal -
mi szol gál ta tó nál” szö veg lép.

105.  § A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény 71.  §-ának (3) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha a fi ze tés re kö te le zett fog lal koz ta tó, egyéb szerv
és sze mély a fi ze tés re kö te le zõ ha tá ro zat, il let ve fi ze té si
meg ha gyás jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott ti zen öt na -

pon be lül fi ze té si kö te le zett sé gét nem tel je sí ti, a kö ve te lést 
a nyug díj-biz to sí tá si igaz ga tá si szerv meg ke re sé sé re az ál -
la mi adó ha tó ság adók mód já ra hajt ja be.”

106.  § A he lyi ön kor mány za tok tár su lá sa i ról és együtt -
mû kö dé sé rõl  szóló 1997. évi CXXXV. tör vény 7.  §-a
(2) be kez dé sé nek e) pont já ban az „az azon na li be sze dé si
meg bí zás – in kasszó –” szö veg rész he lyé be „a fi ze té si kö -
te le zett sé get nem tel je sí tõ ön kor mány za tok el len fel ha tal -
ma zás sal tör té nõ be sze dé si meg bí zás” szö veg, 8.  §-a
(4) be kez dé sé nek f) pont já ban az „az azon na li be sze dé si
meg bí zás – in kasszó –” szö veg rész he lyé be „a fi ze té si
 kötelezettséget nem tel je sí tõ ön kor mány za tok el len fel -
hatalmazással tör té nõ be sze dé si meg bí zás” szö veg, a
18.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „azon na li be sze dé si meg -
bí zás (in kasszó)” szö veg rész he lyé be „a fi ze té si kö te le -
zett sé get nem tel je sí tõ ön kor mány zat ál tal a pénz for gal mi
szol gál ta tó já nak adott fel ha tal ma zás alap ján be sze dé si
meg bí zás” szö veg, az „azon na li be sze dé si meg bí zást (in -
kasszót)” szö veg rész he lyé be „a ko ráb bi szék hely ön kor -
mány zat ál tal a pénz for gal mi szol gál ta tó já nak adott fel ha -
tal ma zás alap ján be sze dé si meg bí zást” szö veg lép.

107.  § Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra -
mok ról  szóló 1997. évi CXXXVI. tör vény 6.  §-ának
(2) be kez dé sé ben a „bank szám lá ján” szö veg rész he lyé be
„pénz for gal mi szám lá ján” szö veg lép.

108.  § A köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló 1997. évi
CLVI. tör vény 26.  §-ának e) pont já ban a „bank szám lá ja”
szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi szám lá ja” szö veg lép.

109.  § A csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998. évi
LXXXIV. tör vény (a továb biak ban: Cst.) 7.  §-ának (3) be -
kez dé sé ben a „fo lyó szám lán” szö veg rész he lyé be „fi ze té si 
szám lán” szö veg, 37.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „bank -
szám lá ra” szö veg rész he lyé be a „fi ze té si szám lá ra” szö -
veg, 37.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „bank szám lá ra” szö -
veg rész he lyé be „fi ze té si szám lá ra” szö veg, 45.  §-a (2) be -
kez dé sé nek f) pont já ban a „bank szám la szá má ra” szö veg -
rész he lyé be „fi ze té si szám la szá má ra” szö veg lép.

110.  § A szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény
178.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ g) pont tal egé szül
ki:

[(1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány arra, hogy ren de -
let ben sza bá lyoz za:]

„g) az egyes pénz- és tõ ke pi a ci szol gál ta tá so kat is vég -
zõ egyéb vál lal ko zá sok éves be szá mo ló ké szí té si és
könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga it.”

111.  § A tan könyv pi ac rend jé rõl  szóló 2001. évi
XXXVII. tör vény 8/B.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban
a „bank szám la szám” szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi
szám la szám” szö veg lép.
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112.  § (1) Az MNBtv. 60.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke,
hogy az MNB 4.  § (5) be kez dé sé ben és a 26.  § (3) be kez dé -
sé ben fog lalt fel ada tai kö ré ben ren de let ben sza bá lyoz za]

„a) a fi ze té si for ga lom ban a fi ze té si meg bí zá sok le bo nyo -
lí tá sá nak to váb bá a fi ze té si mó dok rész le tes sza bá lya it,”

(2) Az MNBtv. 60.  § (2) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke,
hogy az MNB 4.  § (5) be kez dé sé ben és a 26.  § (3) be kez dé -
sé ben fog lalt fel ada tai kö ré ben ren de let ben sza bá lyoz za]

„d) a Hpt. 3.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha -
tá ro zott szol gál ta tá sok vég zé sé nek rész le tes sza bá lya it,”

(3) Az MNBtv. 61.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az MNB jo go sult
a) a pénz for gal mi szol gál ta tás nyúj tá sá ról  szóló 2009.

évi LXXXV. tör vény 2.  §-ának 22. pont já ban meg ha tá ro -
zott pénz for gal mi szol gál ta tó,

b a Tpt. sze rin ti el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ
szer ve zet,

c) a Hpt. sze rin ti fi ze té si rend szer mû köd te té se te vé -
keny sé get vég zõ szer ve zet,

d) a pénz fel dol go zá si te vé keny sé get vég zõ szer ve zet,
e) a köz pon ti ér ték tár,
f) az Or szá gos Be tét biz to sí tá si Alap,
g) a Be fek te tõ-vé del mi Alap,
h) a 4.  § (1), (4), (5) és (7) be kez dé sek ben meg ha tá ro -

zott alap ve tõ fel ada tok el lá tá sá val össze füg gés ben bár -
mely más bel föl di szer ve zet és

i) a 4.  § (1), (4), (5) és (7) be kez dé sek ben meg ha tá ro -
zott alap ve tõ fel ada tok el lá tá sá val össze füg gés ben, to váb -
bá nem zet kö zi szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett sé gek el lá tá sa 
ér de ké ben kül föl di szer ve zet
ré szé re fo rint ban és kül föl di pénz nem ben bank szám lát ve -
zet ni.”

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

„(4) Az MNB a 7.  §-ban meg ha tá ro zott te vé keny sé gé -
bõl ere dõ, a hi tel in té ze tek kel szem ben ke let ke zett kö ve te -
lé se it a hi tel in té ze tek ré szé re ve ze tett pénz for gal mi szám -
lák ter hé re – ha tó sá gi át uta lás és az át uta lá si vég zés alap -
ján tör té nõ át uta lás tel je sí té sét meg elõ zõ sor rend ben – elé -
gít he ti ki.”

(5) Az MNBtv. 67.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az MNB szá má ra fel ada tot]
„a) a pénz for gal mi szol gál ta tás sal és a ha tás kö ré be tar -

to zó ki egé szí tõ pénz ügyi szol gál ta tá si te vé keny sé gek en -
ge dé lye zé sé vel kap cso la tos fel adat kör ében tör vény,”

(6) Az MNBtv. 69.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az MNB ré sze se dést sze rez het:]
„b) a fi ze té si rend szer mû köd te té se te vé keny sé get”

[vég zõ szer ve zet ben.]

(7) Az MNBtv. 26.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „pénz for -
ga lom le bo nyo lí tá sát” szö veg rész he lyé be „fi ze té si meg bí -
zá sok le bo nyo lí tá sát” szö veg, 27.  §-ának (1) be kez dé sé -
ben a „hi tel in té ze ti el szá mo ló ház” szö veg rész he lyé be
„pénz for gal mi el szá mo ló ház” szö veg, 27.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben a „hi tel in té ze ti el szá mo ló ház” szö veg rész he -
lyé be „pénz for gal mi el szá mo ló ház” szö veg, 27.  §-ának
(3) be kez dé sé ben a „hi tel in té ze ti el szá mo ló ház” szö veg -
rész he lyé be „pénz for gal mi el szá mo ló ház” szö veg,
31/A.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „pénz for gal mi, kész -
pénz-át uta lá si” szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi” szö -
veg, a „pos tai kész pénz-át uta lá si, pos tai pénz for gal mi
köz ve tí tõi és pos ta utal vány-szol gál ta tást” szö veg rész he -
lyé be nem zet kö zi pos ta utal vány-szol gál ta tást” szö veg,
54.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „bank tit kot” szö veg rész he -
lyé be „bank tit kot, fi ze té si tit kot” szö veg, 54.  §-ának
(2) be kez dé sé ben a „bank ti tok” szö veg rész he lyé be
„bank ti tok, fi ze té si ti tok” szö veg, 60.  §-a (3) be kez dé sé -
nek a) pont já ban az „el szá mo ló há zi” szö veg rész he lyé be
„fi ze té si rend szer mû köd te té se” szö veg lép.

113.  § A bün te tõ el já rás ban részt ve võk, az igaz ság szol -
gál ta tást se gí tõk Vé del mi Prog ram já ról  szóló 2001. évi
LXXXV. tör vény 1. szá mú mel lék let III. fe je ze té nek
K) pont já ban a „bank szám la, fo lyó szám la” szö veg rész he -
lyé be „fi ze té si szám la” szö veg lép.

114.  § A de vi za kor lá to zá sok meg szün te té sé rõl, va la -
mint egyes kap cso ló dó tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2001. évi XCIII. tör vény 2.  §-ának 3. pont já ban a „bank -
szám la-” szö veg rész he lyé be „fi ze té si szám la-” szö veg
lép.

115.  § A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses
ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV.
tör vény (a továb biak ban: Hjt.) 115.  §-ának (1) be kez dé sé -
ben a „bank szám lá já ra” szö veg rész he lyé be „fi ze té si
szám lá já ra” szö veg, 129.  §-ának (1) be kez dé sé ben a
„bank szám lá ra” szö veg rész he lyé be „fi ze té si szám lá já ra”
szö veg, „bank szám la hi á nyá ban pos tai úton” szö veg rész
he lyé be „fi ze té si szám la hi á nyá ban pénz for gal mi szám lá -
ról tör té nõ kész pénz ki fi ze tés kéz be sí té se út ján” szö veg,
129.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „bank szám lá ra” szö veg -
rész he lyé be „fi ze té si szám lá já ra” szö veg, a „pos tai úton
tör té nõ ki fi ze té se” szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi
szám lá ról tör té nõ kész pénz ki fi ze tés” szö veg lép.

116.  § A fel nõtt kép zés rõl  szóló 2001. évi CI. tör vény
26.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban a „bank szám la szá -
mát és a szám la ve ze tõ pénz in té ze té nek meg ne ve zé sét”
szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi szám la szá mát és a
szám la ve ze tõ pénz for gal mi szol gál ta tó já nak meg ne ve zé -
sét” szö veg lép.

2009/100. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 24979



117.  § (1) A Tpt. 217.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „hat -
mil lió fo rint” szö veg rész he lyé be „húsz ezer euró” szö veg,
338.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „jegy zett” szö veg rész he -
lyé be „in du ló” szö veg, 352.  §-ának (3) be kez dé sé ben a
„bank ti tok ra” szö veg rész he lyé be „bank ti tok ra, fi ze té si ti -
tok ra” szö veg, 394.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont já ban a
„bank szám la-for ga lom mal” szö veg rész he lyé be „fi ze té si
szám la-for ga lom mal” szö veg, 2. szá mú mel lék let 1. cí mé -
nek 9. pont já ban a „bank szám la” szö veg rész he lyé be „fi -
ze té si szám la” szö veg, 4. szá mú mel lék let e) pont já nak
16. al pont já ban a „bank szám la” szö veg rész he lyé be „fi ze -
té si szám la” szö veg, 7. szá mú mel lék let 13. pont já ban a
„bank szám la” szö veg rész he lyé be „fi ze té si szám la” szö -
veg lép.

(2) A Tpt. 227.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az Alap pénz esz kö ze it – a há zi pénz tárt, a fi ze té si
szám lán tar tott lik vi di tá si tar ta lé kot, va la mint a ki fi ze tés
le bo nyo lí tá sá ra vagy más, az Alap mû kö dé sé hez szük sé -
ges cél ra pénz for gal mi szol gál ta tó hoz át utalt össze get ki -
vé ve – ál lam pa pír ban vagy az MNB-nél el he lye zett be tét -
ben tart hat ja.”

118.  § Az egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó ról  szóló 2002.
évi XLIII. tör vény 2.  §-a (5) be kez dé sé nek e) pont já ban a
„bank szám lá val” szö veg rész he lyé be „szám lá val” szö veg, 
12.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „bank szám lá ját” szö veg -
rész he lyé be „szám lá ját” szö veg, a „hi tel in té zet” szö veg -
rész he lyé be „pénz for gal mi szol gál ta tó” szö veg, a „bank -
szám lá já ra” szö veg rész he lyé be „szám lá já ra” szö veg lép.

119.  § Az Artv. 29.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A szer zõ dés nek tar tal maz nia kell a fi ze tés re kö te le -
zett ré szé rõl a ter mék el len ér té ké re a jegy ban ki alap ka mat
két sze re sé vel nö velt ka ma tá ra vo nat ko zó, a pénz for gal mi
szol gál ta tó já nak adott, a be sze dé si meg bí zás tel je sí té sé re
vo nat ko zó hoz zá já ru lá sát, fel ha tal ma zó nyi lat ko za tát, arra 
az eset re, ha az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõn
be lül a fi ze té si tel je sí tés re nem ke rül sor.”

120.  § A pár tok mû kö dé sét se gí tõ tu do má nyos, is me ret -
ter jesz tõ, ku ta tá si, ok ta tá si te vé keny sé get vég zõ ala pít vá -
nyok ról  szóló 2003. évi XLVII. tör vény 3.  §-ának (3) be -
kez dé sé ben a „pénz for gal mi szám lá já ról” szö veg rész he -
lyé be „fi ze té si szám lá já ról” szö veg lép.

121.  § A biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl
 szóló 2003. évi LX. tör vény 70.  §-a (2) be kez dé sé nek
f) pont já ban a „szám lá ját” szö veg rész he lyé be „pénz for -
gal mi szám lá ját” szö veg, a „hi tel in té zet nél” szö veg rész
he lyé be „pénz for gal mi szol gál ta tó nál” szö veg, 84.  §-ának
(3) be kez dé sé ben a „bank szám la” szö veg rész he lyé be
„pénz for gal mi szám la” szö veg, 84.  §-ának (4) be kez dé sé -
ben a „bank szám la” szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi
szám la” szö veg, 134.  §-a C) pont já nak m) al pont já ban a

„hi tel in té ze ti fo lyó szám lán” szö veg rész he lyé be „pénz for -
gal mi szám lán” szö veg lép.

122.  § A jogi se gít ség nyúj tás ról  szóló 2003. évi LXXX.
tör vény 61.  § (5) be kez dé sé nek a) pont já ban a „bank szám -
la szá má ról” szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi szám la -
szá má ról” szö veg, 66.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „bank -
szám la szá mát” szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi szám la -
szá mát” szö veg lép.

123.  § (1) A szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej -
lesz té sé nek tá mo ga tá sá ról  szóló 2003. évi LXXXVI. tör -
vény (a továb biak ban: Szht.) 4/A.  § (2) be kez dés a) pont -
já nak af) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A 4.  § (5) be kez dés ben és az 5.  § (2) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott fej lesz té si tá mo ga tás nyúj tá sá ról fej lesz té si
meg ál la po dást kell köt ni. A fej lesz té si meg ál la po dás nak a
kö vet ke zõ ket kell tar tal maz nia:

a) a meg ál la po dást kötõ fe lek]
„af) pénz for gal mi szám la szá mát,”

(2) Az Szht. 15.  § (3) be kez dé sé nek b) pont já ban a
„bank szám la szá mát” szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi
szám la szá mát” szö veg, a „pénz in té zet” szö veg rész he lyé -
be „pénz for gal mi szol gál ta tó” szö veg lép.

124.  § Az ener gia adó ról  szóló 2003. évi LXXXVIII.
tör vény 6.  §-a (4) be kez dé sé nek c) pont já ban a „bank -
szám lá já nak” szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi szám lá -
já nak” szö veg lép.

125.  § (1) Az Art. 9.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „pénz -
for gal mi bank szám la szám la szá mát” szö veg rész he lyé be
„pénz for gal mi szám la szá mát”, 9.  §-ának (9) be kez dé sé ben 
„pénz for gal mi bank szám la” szö veg rész he lyé be „pénz for -
gal mi szám la” szö veg, 14.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já -
ban a „bank szám la nyi tás ra” szö veg rész he lyé be „pénz for -
gal mi szám la nyi tás ra” szö veg, 14.  §-ának (8) be kez dé sé -
ben a „bank szám la-fenn tar tá si” szö veg rész he lyé be „pénz -
for gal mi-szám la fenn tar tá si” szö veg, 23.  §-ának (7) be kez -
dé sé ben a „pénz for gal mi bank szám la szá ma” szö veg rész
he lyé be „pénz for gal mi szám la szá ma” szö veg, a „hi tel in té -
zet” szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi szol gál ta tó” szö -
veg, 37.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „pénz for gal mi bank -
szám lá ját” szö veg rész he lyé be „fi ze té si szám lá ját” szö -
veg, a „hi tel in té zet” szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi
szol gál ta tó” szö veg, a „bank szám lá val” szö veg rész he lyé -
be „fi ze té si szám lá val” szö veg, 43.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben a „fo lyó szám lá já ra” szö veg rész he lyé be „fi ze té si
szám lá já ra” szö veg, 109.  §-ának (3) be kez dé sé ben a
„bank szám la (pénz for gal mi szám la) ki vo nat” szö veg rész
he lyé be „fi ze té si szám la-ki vo nat” szö veg, 109.  §-a (4) be -
kez dé sé nek b) pont já ban a „bank szám lán (pénz for gal mi
szám lán) szö veg rész he lyé be „fi ze té si szám lán” szö veg,
152.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „bank szám lát ve ze tõ hi tel -
in té zet” szö veg rész he lyé be „fi ze té si szám lát ve ze tõ pénz -
for gal mi szol gál ta tó” szö veg, az „azon na li be sze dé si meg -
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bí zá sát” szö veg rész he lyé be „ha tó sá gi át uta lá si meg bí zá -
sát”, 152.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „az azon na li be sze -
dé si meg bí zást” szö veg rész he lyé be „a ha tó sá gi át uta lá si
meg bí zást” szö veg, a „be sze dé si meg bí zás” szö veg rész
he lyé be „ha tó sá gi át uta lá si meg bí zás” szö veg, 172.  §-a
(1) be kez dé sé nek c) pont já ban a „bank szám la nyi tá si” szö -
veg rész he lyé be „pénz for gal mi szám la nyi tá si” szö veg,
172.  §-ának (7) be kez dé sé ben a „bank szám la nyi tá si” szö -
veg rész he lyé be „pénz for gal mi szám la nyi tá si” szö veg,
3. szá mú mel lék le té nek D) pont ja fe je zet cí mé ben a „hi tel -
in té zet” szö veg rész he lyé be „hi tel in té zet, pénz for gal mi
szol gál ta tó” szö veg, 3. szá mú mel lék le té nek D) pont já nak
5. al pont já ban a „pénz for gal mi bank szám lát” szö veg rész
he lyé be „pénz for gal mi szám lát szö veg, „a „hi tel in té zet”
szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi szol gál ta tó” szö veg, a
„bank szám la” szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi szám la”
szö veg, 4. szá mú mel lék le té nek 5. pont já ban a „bank szám -
lá já ra” szö veg rész he lyé be „fi ze té si szám lá já ra” szö veg,
7. szá mú mel lék le te 1. pont já nak c) al pont já ban a „bank -
szám la szá má ról” szö veg rész he lyé be „fi ze té si számla -
számáról” szö veg lép.

(2) Az Art. 38.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„38.  § (1) A fi ze té si kö te le zett sé get a pénz for gal mi

szám lá val ren del ke zõ adó zó nak bel föl di pénz for gal mi
szám lá já ról át uta lás sal, pénz for gal mi szám lá val nem ren -
del ke zõ adó zó nak bel föl di fi ze té si szám lá já ról tör té nõ át -
uta lás sal vagy kész pénz-át uta lá si meg bí zás sal kell tel je sí -
te nie. Az adó zó az ál la mi adó ha tó ság hoz tel je sí ten dõ fi ze -
té si kö te le zett sé gét a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot -
tak sze rint kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz zel is tel je -
sít he ti.

(2) A bel föl di jogi sze mély nek, jogi sze mé lyi ség gel
nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság nak és az ál ta lá nos for -
gal mi adó fi ze té sé re kö te le zett ma gán sze mély nek – ide ért -
ve az egyé ni vál lal ko zót is – (a továb biak ban együtt: pénz -
for gal mi szám la nyi tá sá ra kö te le zett adó zó) leg alább egy
bel föl di pénz for gal mi szám lá val kell ren del kez nie. Pénz -
for gal mi szám la nyi tá sá ra kö te le zett adó zó rend sze res gaz -
da sá gi te vé keny sé ge kö ré ben ki zá ró lag pénz for gal mi
szám lát nyit hat. Az elsõ pénz for gal mi szám lát a pénz for -
gal mi szám la nyi tás ra kö te le zett adó zó adó szá má nak köz -
lé sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül kell meg nyit ni. Az adó zó
be val lá sá ban, va la mint ki uta lá si ké rel mé ben fel tün te ti
azon fi ze té si szám la szá mát, amely re a költ ség ve té si tá mo -
ga tás ki uta lá sát kéri.

(3) A pénz for gal mi szám la nyi tás ra kö te le zett adó zó
– tör vény vagy kor mány ren de let el té rõ ren del ke zé se hi á -
nyá ban – a kész pénz ben tel je sít he tõ fi ze té sek cél já ra szol -
gá ló pénz esz kö zök ki vé te lé vel kö te les pénz esz kö ze it
pénz for gal mi szám lán tar ta ni, pénz for gal mát pénz for gal -
mi szám lán le bo nyo lí ta ni, s en nek ér de ké ben pénz for gal -
mi szám la szer zõ dést köt ni.

(4) A pénz for gal mi szám la nyi tá sá ra kö te le zett adó zót
meg il le tõ költ ség ve té si tá mo ga tást az adó ha tó ság ki zá ró -
lag az adó zó bel föl di pénz for gal mi szám lá já ra tör té nõ át -
uta lás sal tel je sít he ti. A pénz for gal mi szám la nyi tá sá ra nem 

kö te le zett adó zót meg il le tõ költ ség ve té si tá mo ga tást az
adó ha tó ság bel föl di fi ze té si szám lá ra tör té nõ át uta lás sal
vagy fi ze té si szám lá ról tör té nõ kész pénz ki fi ze tés kéz be sí -
té se út ján tel je sí ti az adó zó nak. A bel föl di pénz for gal mi
szám la nyi tá sá ra nem kö te le zett, kül föl di il le tõ sé gû adó zót 
meg il le tõ adó-vissza té rí tést, adó-vissza igény lést az adó -
ha tó ság az adó zó ál tal meg adott kül föl di fi ze té si szám lá ra,
az adó zó ál tal meg ha tá ro zott de vi za nem ben utal ja át.
Olyan kül föl di pénz nem ese té ben, amely nek nincs a Ma -
gyar Nem ze ti Bank ál tal köz zé tett fo rint ban meg adott ár -
fo lya ma, a Ma gyar Nem ze ti Bank ál tal köz zé tett, eu ró ban
meg adott ár fo lya mot kell figye lembe ven ni. Az át vál tás
költ sé ge a kül föl di il le tõ sé gû adó zót ter he li.

(5) Költ ség ve té si tá mo ga tás, adó-vissza igény lés fakto -
rálása ese tén – amennyi ben az adó zó be val lá sá hoz az er rõl
 szóló szer zõ dést mel lé ke li – az adó ha tó ság a költ ség ve té si
tá mo ga tás, adó-vissza igény lés össze gét a fak tor ál ási te vé -
keny sé get vég zõ pénz ügyi in téz mény bank szám lá já ra át -
uta lás sal tel je sí ti. Az adó ha tó ság vissza tar tá si jo gát az
adó zó tar to zá sa te kin te té ben gya ko rol hat ja. Az adó zó be -
val lá sá ban nem ren del kez het ar ról, hogy az igé nyelt költ -
ség ve té si tá mo ga tást, adó-vissza igény lést az adó ha tó ság
az ál ta la meg je lölt adó meg fi ze té sé re szá mol ja el. Ké se -
del mes ki uta lás ese tén a ké se del mi ka mat a fak tor ál ási te -
vé keny sé get vég zõ pénz ügyi in téz ményt il le ti meg.

(6) Jog sza bály az il le ték és az ön kor mány za ti adó ha tó -
ság ha tás kö ré be tar to zó adó te kin te té ben más fi ze té si mó -
dot is meg je löl het.”

(3) Az Art. 152.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„Végrehajtás munkabérre, fizetési számlára”

126.  § (1) Az Eht. 128.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó nem te he ti
füg gõ vé va la mely elõ fi ze tõi szol gál ta tás igény be vé te lét az 
adott elõ fi ze tõi szol gál ta tás hoz nem nél kü löz he tet len más
elõ fi ze tõi szol gál ta tás igény be vé te lé tõl, vagy az adott elõ -
fi ze tõi szol gál ta tás hoz nem nél kü löz he tet len más szol gál -
ta tás vagy ter mék meg vá sár lá sá tól vagy igény be vé te lé -
tõl.”

(2) Az Eht. 129.  §-a (6) be kez dé sé nek d) pont já ban a
„bank szám la szá ma” szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi
szám la szá ma” szö veg lép.

127.  § (1) A Pt. 3.  §-a a kö vet ke zõ 38. pont tal egé szül
ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]

„38. Pos ta El szá mo ló Köz pont: egye te mes pos tai szol -
gál ta tó ál tal le bo nyo lí tott pénz for gal mi szol gál ta tá sok fel -
dol go zá sát, pénz for gal mi szol gál ta tók kal tör té nõ el szá mo -
lá sát, va la mint fi ze té si rend sze ren ke resz tü li pénz ügyi ren -
de zé sét vég zõ a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá -
sok ról  szóló 1996. évi CXII. tör vény (a továb biak ban:

2009/100. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 24981



Hpt.) sze rin ti fi ze té si rend szer mû köd te tõ jé nek nem mi nõ -
sü lõ szer ve zet.”

(2) A Pt. 4.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Pos tai te vé keny ség]
„d) nem zet kö zi pos ta utal vány-szol gál ta tás;”

(3) A Pt. 37.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„37.  § (1) Az egye te mes pos tai szol gál ta tó az or szág

egész te rü le tén kö te les a Hpt. 2. szá mú mel lék le te I. Fe je -
ze té nek 16. pont ja sze rin ti kész pénz át uta lást, va la mint a
Hpt. 2. szá mú mel lék le te I. Fe je ze té nek 9. pont ja sze rin ti
fi ze té si szám lá ról tör té nõ kész pénz ki fi ze tést le he tõ vé tevõ 
szol gál ta tást és kész pénz be fi ze tést le he tõ vé tevõ szol gál -
ta tást vé gez ni, és en nek ér de ké ben Pos ta El szá mo ló Köz -
pon tot mû köd tet ni, va la mint jo go sult a Hpt.-ben meg ha tá -
ro zott to váb bi pénz for gal mi szol gál ta tá sok vég zé sé re.

(2) Nem zet kö zi pos ta utal vány-szol gál ta tás te kin te té ben 
nem mi nõ sül az üz le ti ti tok sé rel mé nek a pénz mo sás és a
ter ro riz mus fi nan szí ro zá sa meg elõ zé sé rõl és meg aka dá -
lyo zá sá ról  szóló 2007. évi CXXXVI. tör vény (a továb -
biak ban: Pmt.) 22.  § (1)–(2) be kez dé se alap ján a pénz ügyi
in for má ci ós egy ség ként mû kö dõ ha tó ság és a Pénz ügyi
Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te ré szé re tör té nõ adat át -
adás, to váb bá a pénz át uta lá so kat kí sé rõ meg bí zói ada tok -
ról  szóló, 2006. no vem ber 15-i, 1781/2006/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi ren de let 4. cik ké ben meg ha tá ro zott
ada tok nak a ren de let ha tá lya alá tar to zó ked vez mé nye zett
fi ze té si szol gál ta tó ja és köz ve tí tõ fi ze té si szol gál ta tó szá -
má ra a ren de let ál tal meg ha tá ro zott ese tek ben tör té nõ to -
váb bí tá sa.

(3) Nem zet kö zi pos ta utal vány-szol gál ta tás te kin te té ben 
az üz le ti ti tok meg tar tá sá nak kö te le zett sé ge nem áll fenn
ab ban az eset ben sem, ha

a) a pos tai szol gál ta tó a Pmt.-ben meg ha tá ro zott be je -
len té si kö te le zett sé gét tel je sí ti;

b) a pénz ügyi in for má ci ós egy ség ként mû kö dõ ha tó ság 
– a Pmt.-ben meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va vagy
kül föl di pénz ügyi in for má ci ós egy ség írás be li meg ke re sé -
se tel je sí té se cél já ból, ha a meg ke re sés tar tal maz za a kül -
föl di adat ké rõ ál tal alá írt ti tok tar tá si zá ra dé kot – írás ban
kér üz le ti ti tok nak mi nõ sü lõ ada tot a pos tai szol gál ta tó tól;

c) a Pmt. 7–9.  §-ában meg ha tá ro zott ada tok a Pmt. ha -
tá lya alá tar to zó szol gál ta tó szá má ra a Pmt. 19.  §-ában
meg ha tá ro zott ese te i ben ke rül nek át adás ra.”

(4) A Pt. 39.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A 4.  § (1) be kez dés e) pont já ban fog lal tak ra – a kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott el té ré sek kel – a pos tai
szol gál ta tá si szer zõ dés re vo nat ko zó ren del ke zé se ket kell
ér te lem sze rû en al kal maz ni.”

128.  § (1) A Vtv. 17.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban
a „pénz for gal mi szám lá já nak jel zõ szá ma it” szö veg rész
he lyé be „pénz for gal mi szám lá já nak szá ma it” szö veg,
45.  §-a (3) be kez dé se b) pont já ban a „bank szám la szá mát”

szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi szám la szá mát”,
52.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „ban ki át uta lás sal” szö veg -
rész he lyé be „át uta lás sal” szö veg lép.

(2) A Vtv. 56.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha az ese dé kes vám össze get és/vagy a nem kö zös -
sé gi adók és dí jak össze gét, il let ve az e tör vény 61/A.  §-a
sze rint meg ál la pí tott vám igaz ga tá si bír sá got az elõ írt idõ -
tar ta mon be lül nem fi zet ték meg, il let ve bár mely tag ál lam
vám ha tó sá ga a tar to zás vég re haj tá sa ér de ké ben meg ke re -
sést küld, a vám ha tó ság az adók mód já ra be haj tan dó köz -
tar to zá sok be sze dé sé re vo nat ko zó sza bá lyok al kal ma zá sá -
val ha la dék ta la nul in téz ke dik az aláb bi ak sze rint:

a) amennyi ben a tar to zást a vám igaz ga tá si el já rás hoz
nyúj tott biz to sí ték

1. tel jes egé szé ben fe de zi, a vám ha tó ság azt ér vé nye sí -
ti, vagy

2. tel jes össze gé ben nem fe de zi, a ren del ke zés re álló
biz to sí té kot el szá mol ja, és a fenn ma ra dó összeg vo nat ko -
zá sá ban, to váb bá, ha biz to sí té kot nyúj ta ni nem kel lett, a
b)–c) pont ban meg ha tá ro zott in téz ke dé se ket meg te szi,

b) fi ze té si szám lá val ren del ke zõ adós bár mely fi ze té si
szám lá ja el len ha tó sá gi át uta lást nyújt be, vagy fi ze té si
szám lá val nem ren del ke zõ adós ese té ben in téz ke dik a
mun ka bér bõl vagy egyéb já ran dó ság ból tör té nõ le til tás
iránt,

c) ha a b) pont ban meg ha tá ro zott vég re haj tás nem,
vagy arány ta la nul hosszú idõ múl va ve zet ne ered mény re,
az adós kö ve te lé sét, to váb bá ingó és in gat lan va gyon tár -
gya it kell vég re haj tás alá von ni. A vám ha tó ság az ingó és
in gat lan va gyon tár gyak vég re haj tá sa ér de ké ben az ál la mi
adó ha tó sá got ke re si meg.”

129.  § (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.) 48.  §-ának
(15) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(15) Amennyi ben a vám ha tó ság ál tal a fi ze té si szám lá -
val ren del ke zõ adó fi ze tés re kö te le zett sze mély ese té ben
ha tó sá gi át uta lás sal, a fi ze té si szám lá val nem ren del ke zõ
adó fi ze tés re kö te le zett sze mély ese té ben mun ka bér bõl
vagy egyéb rend sze res já ran dó ság ból, to váb bá a ki fi ze tõ -
tõl járó ki fi ze tés bõl tör té nõ le til tás sal fo ga na to sí tott vég re -
haj tá si cse lek mény nem, vagy arány ta la nul hosszú idõ
múl va ve zet ne ered mény re, a vám ha tó ság az adó fi ze tés re
kö te le zett sze mély – ide ért ve a jö ve dé ki bír ság, a zár jegy -
hi ány [73.  § (5) be kez dés], az adó jegy utá ni ha lasz tott fi ze -
té si kö te le zett ség [98.  § (5) be kez dés] meg fi ze té sé re kö te -
le zett sze mélyt is – kö ve te lé sé nek, to váb bá ingó és in gat -
lan va gyon tár gya i nak vég re haj tá sa ér de ké ben az adó ha tó -
sá got ke re si meg.”

(2) A Jöt 66.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „ban ki át uta lás -
sal” szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi szám lá já ról át uta -
lás sal” szö veg, 106.  §-ának (8) be kez dé sé ben a „bank -
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szám lá já ról” szö veg rész he lyé be „fi ze té si szám lá já ról”
szö veg lép.

130.  § (1) A Kbt. 4.  §-ának 30/B. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„30/B. pos tai szol gál ta tás tól el té rõ szol gál ta tás:
d) a 3. mel lék let 6. cso port já ban és a 174.  § b) pont já -

ban meg ha tá ro zott pénz ügyi szol gál ta tá sok, be le ért ve a
pénz for gal mi szol gál ta tást;”

(2) A Kbt. 53.  §-a (5) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az aján lat ké rõ az aján la ti fel hí vás ban elõ ír hat ja, hogy
a nyer tes aján lat te võ vel kö ten dõ szer zõ dés ben biz to sí té kot 
kell ki köt ni. Eb ben az eset ben az aján lat ké rõ az aján la ti
fel hí vás ban]

„a) elõ ír ja, hogy a biz to sí ték az aján lat te võ ként szer zõ -
dõ fél vá lasz tá sa sze rint tel je sít he tõ az elõ írt pénz összeg -
nek az aján lat ké rõ ként szer zõ dõ fél fi ze té si szám lá já ra tör -
té nõ be fi ze tés sel, bank ga ran cia biz to sí tá sá val, biz to sí tá si
szer zõ dés alap ján ki ál lí tott – kész fi ze tõ ke zes ség vál la lást
tar tal ma zó – kö te lez vénnyel, vagy”

(3) A Kbt. 54.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az aján lat ké rõ – a meg fe le lõ aján lat té tel elõ se gí té -
se ér de ké ben is – do ku men tá ci ót kö te les ké szí te ni, amely
egye bek mel lett tar tal maz za a szer zõ dés ter ve ze tet. A 22.  §
(1) be kez dé se sze rin ti aján lat ké rõ ese té ben a szer zõ dés ter -
ve zet nek tar tal maz nia kell a 305.  § (4) be kez dé se sze rin ti
fel té te lek tel je sü lé sé nek ese té re al kal ma zan dó be sze dé si
meg bí zás tel je sí té sé re  szóló, az aján lat ké rõ ré szé rõl a
pénz for gal mi szol gál ta tó já nak adott hoz zá já ru lá sát, fel ha -
tal ma zó nyi lat ko za tát. A do ku men tá ció tar tal maz za az
aján lat ré sze ként be nyúj tan dó iga zo lá sok, nyi lat ko za tok
jegy zé két, amely ben az aján lat ké rõ kü lön meg je lö li azo kat 
a csa to lan dó do ku men tu mo kat, ame lyek a 4.  § 9/A. pont ja
sze rin ti kö rül mé nyek fenn ál lá sa ese tén ha mis nyi lat ko zat -
nak mi nõ sül nek.”

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

„(2) A biz to sí ték az aján lat te võ vá lasz tá sa sze rint tel je -
sít he tõ az elõ írt pénz összeg nek az aján lat ké rõ fi ze té si
szám lá já ra tör té nõ be fi ze té sé vel, bank ga ran cia biz to sí tá -
sá val vagy biz to sí tá si szer zõ dés alap ján ki ál lí tott – kész fi -
ze tõ ke zes ség vál la lást tar tal ma zó – kö te lez vénnyel. A be -
fi ze tés he lyét, ille tõ leg az aján lat ké rõ fi ze té si szám la szá -
mát, to váb bá a be fi ze tés iga zo lá sá nak mód ját az aján la ti
fel hí vás ban meg kell ha tá roz ni.”

(5) A Kbt. 99.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ered mé nyes köz be szer zé si el já rás alap ján a szer zõ -
dést a 91.  § sze rin ti szer ve zet tel (sze méllyel) kell az aján -
la ti fel hí vás, a do ku men tá ció és az aján lat tar tal má nak
meg fele lõen írás ban meg köt ni. A 22.  § (1) be kez dé se sze -
rin ti aján lat ké rõ ese té ben a szer zõ dés nek a 305.  § (4) be -

kez dé se sze rin ti fel té te lek tel je sü lé sé nek ese té re tar tal -
maz nia kell az aján lat ké rõ ré szé rõl a pénz for gal mi szol gál -
ta tó já nak adott, a be sze dé si meg bí zás tel je sí té sé re vo nat -
ko zó hoz zá já ru lá sát, fel ha tal ma zó nyi lat ko za tát. Ha az
aján lat ké rõ le he tõ vé tet te a köz be szer zés egy ré szé re tör té -
nõ aján lat té telt, a ré szek te kin te té ben nyer te sek kel (91.  §)
kell szer zõ dést köt ni. E szer zõ dés szük ség ese tén az aján -
la tok nak, ille tõ leg az aján la ti fel hí vás nak meg fele lõen tar -
tal maz hat ja az aján lat te võ ként szer zõ dést kö tõk kö zöt ti
együtt mû kö dés fel té te le it is.”

(6) A Kbt. 305.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az aján lat ké rõ ként szer zõ dõ fél ál tal iga zolt szer -
zõ dés sze rû tel je sí tés ese tén, a (3) be kez dés sze rin ti ha tár -
idõ ered mény te len el tel tét köve tõen, az aján lat te võ ként
szer zõ dõ fél – a 99.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott – az
aján lat ké rõ ként szer zõ dõ fél ál tal adott hoz zá já ru lás, fel -
ha tal ma zó nyi lat ko zat alap ján be sze dé si meg bí zást nyújt -
hat be a 22.  § (1) be kez dé se sze rin ti aján lat ké rõ fi ze té si
szám lá ja ter hé re.”

131.  § A Kbt. 99.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„99.  § (1) Ered mé nyes köz be szer zé si el já rás alap ján a
szer zõ dést a nyer tes szer ve zet tel (sze méllyel) (91.  §) kell
írás ban meg köt ni az aján la ti fel hí vás, a do ku men tá ció, a
do ku men tá ció ré sze ként ki adott szer zõ dés ter ve zet, va la -
mint az aján lat tar tal má nak meg fele lõen. A szer zõ dés nek
tar tal maz nia kell – az el já rás so rán al kal ma zott bí rá la ti
szem pont ra te kin tet tel – a nyer tes aján lat azon ele me it,
ame lyek ér té ke lés re ke rül tek, va la mint a 22.  § (1) be kez -
dé se sze rin ti aján lat ké rõ ese té ben a 305.  § (4) be kez dé se
sze rin ti fel té te lek tel je sü lé sé nek ese té re az aján lat ké rõ ré -
szé rõl a pénz for gal mi szol gál ta tó já nak adott, a be sze dé si
meg bí zás tel je sí té sé re vo nat ko zó hoz zá já ru lá sát, fel ha tal -
ma zó nyi lat ko za tát.

(2) Ha az aján lat ké rõ le he tõ vé tet te a köz be szer zés egy
ré szé re tör té nõ aján lat té telt, a ré szek te kin te té ben nyer te -
sek kel (91.  §) kell szer zõ dést köt ni. E szer zõ dés szük ség
ese tén az aján la tok nak, ille tõ leg az aján la ti fel hí vás nak
meg fele lõen tar tal maz hat ja az aján lat te võ ként szer zõ dést
kö tõk kö zöt ti együtt mû kö dés fel té te le it is.

(3) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ját az aján la ti fel -
hí vás ban kell meg ad ni, az zal, hogy az nem ha tá roz ha tó
meg

a) az írás be li össze ge zés [93.  § (2) be kez dés] meg kül -
dé sét kö ve tõ nap tól szá mí tott ti zen ket te dik nap nál ko ráb bi 
és har min ca dik – épí té si be ru há zás ese té ben hat va na dik –
nap nál ké sõb bi idõ pont ban,

b) a tör vény har ma dik ré sze sze rin ti el já rás ban az írás -
be li össze ge zés meg kül dé sét kö ve tõ nap tól szá mí tott hu -
sza dik nap nál ko ráb bi és har min ca dik – épí té si be ru há zás
ese té ben hat va na dik – nap nál ké sõb bi idõ pont ban.

(4) Amennyi ben jog or vos la ti el já rás in dul, a szer zõ dés -
kö tés aján la ti fel hí vás ban meg adott idõ pont já tól el tér ve a
szer zõ dést az ügy ér de mé ben ho zott vagy a köz be szer zé si
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ügy be fe je zé sét ered mé nye zõ ha tá ro zat meg ho za ta lá ig
nem le het meg köt ni, ki vé ve, ha a Köz be szer zé si Dön tõ bi -
zott ság a szer zõ dés meg kö té sét en ge dé lye zi [332.  § (4) be -
kez dés].”

132.  § A tár sas há zak ról  szóló 2003. évi CXXXIII. tör -
vény 12.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „bank szám la” szö veg -
rész he lyé be „fi ze té si szám la” szö veg lép.

133.  § A sport ról  szóló 2004. évi I. tör vény 34.  §-a
(2) be kez dé sé nek e) pont já ban a „bank” szö veg rész he lyé -
be „pénz for gal mi szol gál ta tó” szö veg lép.

134.  § A Vám- és Pénz ügy õr ség rõl  szóló 2004. évi XIX. 
tör vény 26.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „bank ti tok nak”
szö veg rész he lyé be „bank ti tok nak, fi ze té si ti tok nak” szö -
veg lép.

135.  § Az eu ró pai uni ós csat la ko zás sal össze füg gõ
egyes tör vénymódosításokról, tör vényi ren del ke zé sek ha -
tá lyon kí vül he lye zé sé rõl, va la mint egyes tör vényi ren del -
ke zé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló 2004. évi XXIX. tör vény
143/C.  §-ának (5) be kez dé sé ben az „azon na li be sze dé si
meg bí zás sal” szö veg rész he lyé be „ha tó sá gi át uta lás sal”
szö veg lép.

136.  § Az Eu ró pai Par la ment ma gyar or szá gi kép vi se lõ i -
nek jog ál lá sá ról  szóló 2004. évi LVII. tör vény 13.  §-ának
(2) be kez dé sé ben a „bank szám lá ra” szö veg rész he lyé be
„fi ze té si szám lá ra” szö veg, a „bank szám la hi á nyá ban pos -
tai úton” szö veg rész he lyé be „fi ze té si szám la hi á nyá ban
pénz for gal mi szám lá ról tör té nõ kész pénz ki fi ze tés kéz be -
sí té se út ján” szö veg lép.

137.  § Az elekt ro ni kus pénzt ki bo csá tó sza ko sí tott hi tel -
in té zet rõl  szóló 2004. évi XXXV. tör vény 3.  §-ának (2) be -
kez dé se a kö vet ke zõ c) pont tal egé szül ki:

[(2) Az elekt ro ni kus pénzt ki bo csá tó sza ko sí tott hi tel in -
té zet az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon fe lül üz let sze -
rû en ki zá ró lag a kö vet ke zõ te vé keny sé ge ket vé gez he ti:]

„c) a Hpt. 2. szá mú mel lék let 9. pont c) és e) al pont já -
ban meg ha tá ro zott pénz for gal mi szol gál ta tá sok nyúj tá sa.”

138.  § A te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi
tár su lá sá ról  szóló 2004. évi CVII. tör vény 3.  §-a (1) be kez -
dé sé nek h) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A több cé lú kis tér sé gi tár su lá si meg ál la po dás tar tal -
maz za:]

„h) az ön kor mány za tok vál lalt pénz ügyi hoz zá já ru lá sa
nem tel je sí té se ese tén irány adó el já rást (a tár su lás dön té sé -
tõl füg gõ en a tár su lás tag jai ré szé rõl a pénz for gal mi szol -
gál ta tó juk nak adott, a be sze dé si meg bí zás tel je sí té sé re vo -
nat ko zó hoz zá já ru lá sát, fel ha tal ma zó nyi lat ko za tát, amely
alap ján a tár su lás be sze dé si meg bí zást nyújt hat be a pénz -
for gal mi szol gál ta tó hoz);”

139.  § A pá lya kez dõ fi a ta lok, az öt ven év fe let ti mun ka -
nél kü li ek, va la mint a gyer mek gon do zá sát, il let ve a csa -
lád tag ápo lá sát köve tõen mun kát ke re sõk fog la koz ta tá sá -
nak elõ se gí té sé rõl, to váb bá az ösz tön dí jas fog lal koz ta tás -
ról  szóló 2004. évi CXXIII. tör vény 14.  §-a (6) be kez dé sé -
nek e) pont já ban a „bank szám la szá mát” szö veg rész he lyé -
be „pénz for gal mi szám la szá mát” szö veg lép.

140.  § A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás
ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény
132.  §-ában a „pénz ügyi in téz mény nél” szö veg rész he lyé -
be „pénz for gal mi szol gál ta tó nál” szö veg, 149.  §-a (1) be -
kez dé sé nek f) pont já ban a „pénz ügyi in téz mény re” szö -
veg rész he lyé be „pénz for gal mi szol gál ta tó ra” szö veg lép.

141.  § (1) A táv ér té ke sí tés ke re té ben kö tött pénz ügyi
ága za ti szol gál ta tá si szer zõ dé sek rõl  szóló 2005. évi XXV.
tör vény (a továb biak ban: Tétv.) 3.  §-ának (6) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A (2) be kez dés aa)–ad), ba)–bb), cb)–cc),
ce)–cf) és da) al pont já ban meg ha tá ro zott tá jé koz ta tás he -
lyett a pénz for gal mi szol gál ta tás ról  szóló 2009. évi
LXXXV. tör vény 8–10.  §-ában és 29–31.  §-ában elõ írt tá -
jé koz ta tást kell meg ad ni, ha pénz for gal mi szol gál ta tás
nyúj tá sá ra ke rül sor.”

(2) A Tétv. 3.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül
ki:

„(7) Amennyi ben az egy mást kö ve tõ ügy le tek, il let ve az 
azo nos jel le gû el kü lö nült mû ve le tek, ame lyek idõ be li kap -
cso lat ban áll nak egy más sal, az 1.  § (2) be kez dé sé tõl el té -
rõ en, alap meg ál la po dás nél kül ugyan azon fe lek kö zött ke -
rül nek vég re haj tás ra, az (1)–(6) be kez dé sek ren del ke zé se it 
ki zá ró lag az elsõ ügy let re vagy mû ve let re kell al kal maz ni.
Ha egy év nél hosszabb ide ig nem ke rül sor ügy let vagy
azo nos jel le gû mû ve let tel je sí té sé re, az ezt kö ve tõ ügy le tet 
vagy mû ve le tet új ügy let nek, il let ve egy újabb mû ve let sor
elsõ mû ve le té nek kell te kin te ni, és arra az (1)–(6) be kez -
dé sek ren del ke zé se it is mét al kal maz ni kell.”

(3) A Tétv. 19.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„19.  § Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
 való meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács – a 2005/29/EK
irány elv vel és a 2007/64/EK irány elv vel mó do sí tott –
2002/65/EK irány el ve (2002. szep tem ber 23.) a fo gyasz tói 
pénz ügyi szol gál ta tá sok táv ér té ke sí tés sel tör té nõ for gal -
ma zá sá ról, va la mint a 90/619/EGK ta ná csi irány elv, a
97/7/EK irány elv és a 98/27/EK irány elv mó do sí tá sá ról,

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2007/64/EK irány -
el ve (2007. no vem ber 13.) a bel sõ pi a ci pénz for gal mi szol -
gál ta tá sok ról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK
és a 2006/48/EK irány elv mó do sí tá sá ról és a 97/5/EK
irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl – 31. cikk má so dik
be kez dés.”
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142.  § A sze mély- és va gyon vé del mi, va la mint a ma -
gánnyo mo zói te vé keny ség sza bá lya i ról  szóló 2005. évi
CXXXIII. tör vény 31.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „bank-”
szö veg rész he lyé be „fi ze té si, bank-” szö veg lép.

143.  § A gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 2006. évi
IV. tör vény 29.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „bank szám la”
szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi szám la” szö veg,
43.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „bank szám lá it” szö veg rész
he lyé be „pénz for gal mi szám lá it” szö veg lép.

144.  § 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 vény 24.  §-a
(1) be kez dé sé nek j) pont já ban a „pénz ügyi in téz mé nyek”
szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi szol gál ta tók” szö veg,
24.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „pénz ügyi in téz mény” szö -
veg rész he lyé be „pénz for gal mi szol gál ta tó” szö veg,
37.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „hi tel in té zet” szö veg rész
he lyé be „pénz for gal mi szol gál ta tó” szö veg, a „pénz ügyi
in téz mé nyek” szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi szol gál -
ta tók” szö veg, 53.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „pénz ügyi
in téz mény” szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi szol gál ta -
tó” szö veg, 82.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „bank szám lá it”
szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi szám lá it” szö veg,
102.  §-a (3) be kez dé sé nek f) pont já ban a „bank szám lá it”
szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi szám lá it” szö veg, a
„pénz in té ze tet” szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi szol -
gál ta tót” szö veg, 1. szá mú mel lék let II. 1. b) pont já nak
ba) al pont já ban a „hi tel in té zet” szö veg rész he lyé be
„pénz for gal mi szol gál ta tó” szö veg, 1. szá mú mel lék let
II. 2. c) pont já nak ca) al pont já ban a „hi tel in té zet” szö veg -
rész he lyé be „pénz for gal mi szol gál ta tó” szö veg, 3. szá mú
mel lék let II. 5. pont já nak a) pont já ban a „hi tel in té zet” szö -
veg rész he lyé be „pénz for gal mi szol gál ta tó” szö veg,
3. szá mú mel lék let II. 5. pont já nak c) pont já ban a „hi tel in -
té zet” szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi szol gál ta tó” szö -
veg lép.

145.  § A szö vet ke ze tek rõl  szóló 2006. évi X. tör vény
11.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „bank szám lá ra” szö veg rész 
he lyé be „pénz for gal mi szám lá ra” szö veg, 40.  §-ának
(7) be kez dé sé ben a „bank szám lá ját” szö veg rész he lyé be
„pénz for gal mi szám lá ját” szö veg lép.

146.  § A föld gáz biz ton sá gi kész le te zé sé rõl  szóló 2006.
évi XXVI. tör vény 9.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „bank -
szám lá já ra” szö veg ész he lyé be „pénz for gal mi szám lá já ra” 
szö veg lép.

147.  § Az Matv. 28/A.  §-a (2) be kez dé sé ben a „bank -
szám la szá mát” szö veg rész he lyé be „fi ze té si szám la szá -
mát” szö veg, a „bank szám la szá mot” szö veg rész he lyé be
„fi ze té si szám la szá mot” szö veg, 28/A.  §-ának (3) be kez -
dé sé ben a „bank szám la szám” szö veg rész he lyé be „fi ze té si 
szám la szám” szö veg, a „bank szám la” szö veg rész he lyé be
„fi ze té si szám la” szö veg, a „bank szám la ki vo nat” szö veg -

rész he lyé be „fi ze té si szám la-ki vo nat” szö veg, a „hi tel in té -
zet” szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi szol gál ta tó” szö -
veg, 29.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „bank szám la szám”
szö veg rész he lyé be „fi ze té si szám la szám” szö veg, 56.  §-a
(3) be kez dé sé nek g) pont já ban a „bank szám la szá mát” szö -
veg rész he lyé be „fi ze té si szám la szá mát” szö veg,
61.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „hi tel in té zet nél” szö veg -
rész he lyé be „pénz for gal mi szol gál ta tó nál” szö veg, a „hi -
tel in té zet” szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi szol gál ta tó”
szö veg, 68.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „bank tit kot” szö -
veg rész he lyé be „bank tit kot, fi ze té si tit kot” szö veg,
69.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „bank szám lá ján” szö veg -
rész he lyé be „fi ze té si szám lá ján” szö veg lép.

148.  § A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl
 szóló 2007. évi CXVII. tör vény 9.  §-a (4) be kez dé sé nek
d) pont já ban a „bank szám la szám mal” szö veg rész he lyé be
„pénz for gal mi szám la szám mal” szö veg, 16.  §-ának (5) be -
kez dé sé ben a „bank szám lá ját” szö veg rész he lyé be „pénz -
for gal mi szám lá ját” szö veg, 34.  §-ának (6) be kez dé sé ben a 
„pos tai úton” szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi szám lá ról 
tör té nõ kész pénz ki fi ze tés kéz be sí té se út ján” szö veg, a
„bel föl di vagy kül föl di hi tel in té zet át uta lá si be tét szám lá -
já ra (bank szám lá já ra)” szö veg rész he lyé be „fi ze té si szám -
lá ra” szö veg lép.

149.  § A ki sa já tí tás ról  szóló 2007. évi CXXIII. tör vény
21.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „szám lá ját” szö veg rész he -
lyé be „fi ze té si szám lá ját” szö veg, a „pénz in té zet” szö veg -
rész he lyé be „pénz for gal mi szol gál ta tó” szö veg,
21.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „szám lá ját ve ze tõ pénz in té -
zet a szám lát” szö veg rész he lyé be „pénz for gal mi szám lá -
ját ve ze tõ pénz for gal mi szol gál ta tó a pénz for gal mi szám -
lát” szö veg lép.

150.  § (1) A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té -
rõl  szóló 2007. évi CXXXV. tör vény (a továb biak ban:
Psztv.) 3.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(6) A Fel ügye let tag ja a 2009/77/EK bi zott sá gi ha tá ro -
zat tal lét re ho zott Eu ró pai Ér ték pa pír-pi a ci Sza bá lyo zók
Bi zott sá gá nak, a 2009/78/EK bi zott sá gi ha tá ro zat tal lét re -
ho zott Eu ró pai Bank fel ügye lõk Bi zott sá gá nak és a
2009/79/EK bi zott sá gi ha tá ro zat tal lét re ho zott Eu ró pai
Biz to sí tás és a Fog lal koz ta tói-nyug díj Fel ügye le tek Bi -
zott sá gá nak.”

(2) A Psztv. 4.  §-a a kö vet ke zõ p) pont tal egé szül ki:
[Ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, a Fel ügye let lát -

ja el.]
„p) a pénz for gal mi szol gál ta tás nyúj tá sá ról  szóló 2009. 

évi LXXXV. tör vény”
[ha tá lya alá tar to zó szer ve ze tek, sze mé lyek és te vé keny sé -
gek fel ügye le tét.]

(3) A Psztv. 9.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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[A Fel ügye let hon lap ján köz zé te szi]
„a) az ál ta la ki adott te vé keny sé gi en ge déllyel ren del -

ke zõ, il let ve nyil ván tar tás ba vett szer ve ze tek és sze mé lyek 
jegy zé két, ide ért ve az en ge dély tí pu sát,”

(4) A Psztv. 9.  §-a (4) be kez dé sé ben a „bank ti tok ra”
szö veg rész he lyé be a „bank ti tok ra, fi ze té si ti tok ra” szö -
veg, 25.  §-a (1) be kez dé sé ben a „bank tit kot” szö veg rész
he lyé be „bank tit kot, fi ze té si tit kot” szö veg, 26/B.  §-a
(4) be kez dé sé ben a „bank tit kot” szö veg rész he lyé be
„bank tit kot, fi ze té si tit kot” szö veg, 32.  §-a (2) be kez dé sé -
ben a „bank ti tok ra” szö veg rész he lyé be „bank ti tok ra, fi ze -
té si ti tok ra” szö veg, 33.  §-a (3) be kez dé sé ben „bank ti tok -
ra” szö veg rész he lyé be „bank ti tok ra, fi ze té si ti tok ra” szö -
veg, 50.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban a „bank szám -
la-for ga lom mal” szö veg rész he lyé be „fi ze té si szám la-for -
ga lom mal” szö veg lép.

(5) A Psztv. 41.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A Fel ügye let leg alább öt éven ként át fo gó el len õr zé -
si el já rást foly tat le szö vet ke ze ti hi tel in té zet nél, pénz ügyi
vál lal ko zás nál, pénz for gal mi in téz mény nél, be fek te té si
vál lal ko zás nál, áru tõzs dei szol gál ta tó nál, koc ká za ti tõ ke -
alap-ke ze lõ nél, be fek te té si alap ke ze lõ nél, ma gán nyug -
díj-pénz tár nál, ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tár nál és
a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény nél.”

151.  § (1) A pénz mo sás és a ter ro riz mus fi nan szí ro zá sa
meg elõ le ge zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról  szóló 2007. évi
CXXXVI. tör vény (a továb biak ban: Pmt.) 1.  §-a (1) be kez -
dé sé nek e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény ha tá lya – a (3)–(5) be kez dés ben fog lalt ki vé te -
lek kel – ki ter jed arra, aki a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén]

„e) nem zet kö zi pos ta utal vány-fel vé telt és -kéz be sí tést
foly tat;”

(2) A Pmt. 1.  § (4) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Nem tar to zik e tör vény ha tá lya alá]
„a) a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról

 szóló 1996. évi CXII. tör vény (a továb biak ban: Hpt.)
2. szá mú mel lék let I. Fe je zet 12. pont já nak b) al pont já ban
meg ha tá ro zott ügy nök;”

(3) A Pmt. 11.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „bank szám la -
nyi tás ra” szö veg rész he lyé be „fi ze té si szám la nyi tás ra”
szö veg, a „bank szám la” szö veg rész he lyé be „fi ze té si
szám la” szö veg, 11.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „bank -
szám lán” szö veg rész he lyé be „fi ze té si szám lán” szö veg,
23.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „bank-” szö veg rész he lyé be 
„bank-, fi ze té si-” szö veg lép.

(4) A Pmt. 45.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) E tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen az 1.  § (1) be -
kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott te vé keny sé get a
Hpt. 2. szá mú mel lék let I. Fe je zet 9. pont já nak g) al pont ja
sze rin ti pénz for gal mi szol gál ta tás vég zé sé vel meg kez dõ

szol gál ta tó, va la mint az 1.  § (1) be kez dé sé nek f)–h), j) és
m) pont já ban meg ha tá ro zott te vé keny sé get meg kez dõ
szol gál ta tó te vé keny sé ge meg kez dé sét kö ve tõ ki lenc ven
na pon be lül kö te les sza bály za tot ké szí te ni és azt az
5.  §-ban meg ha tá ro zott fel ügye le tet el lá tó szerv nek jó vá -
ha gyás cél já ból be nyúj ta ni.”

152.  § A be fek te té si vál lal ko zá sok ról és az áru tõzs dei
szol gál ta tók ról, va la mint az ál ta luk vé gez he tõ te vé keny sé -
gek sza bá lya i ról  szóló 2007. évi CXXXVIII. tör vény
94.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „bank szám la és a kor lá to -
zott ren del te té sû pénz for gal mi szám la” szö veg rész he lyé -
be „pénz for gal mi szám la” szö veg lép.

153.  § A vi szont biz to sí tók ról  szóló 2007. évi CLIX. tör -
vény 42.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „bank szám la” szö veg -
rész he lyé be „pénz for gal mi szám la” szö veg lép.

154.  § A nem ze ti ag rár kár-eny hí té si rend szer rõl és a
kár eny hí té si hoz zá já ru lás ról  szóló 2008. évi CI. tör vény
6.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „ban ki át uta lás sal” szö veg -
rész he lyé be „át uta lás sal” szö veg lép.

155.  § (1) A fi ze té si meg ha gyá sos el já rás ról  szóló 2009. 
évi L. tör vény 65.  § (1) be kez dé se nem lép ha tály ba.

(2) A fi ze té si meg ha gyá sos el já rás ról  szóló 2009. évi
L. tör vény 12.  § (2) be kez dé se a „bank szám lá ján” szö veg -
rész he lyett a „pénz for gal mi szám lá ján” szö veg gel, 20.  §
(7) be kez dé se a „bank szám la szá mot” szö veg rész he lyett a
„fi ze té si szám la szá mot” szö veg gel, 20.  § (8) be kez dé se a
„bank szám la szá mot” szö veg rész he lyett a „fi ze té si szám -
la szá mot” szö veg gel 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

2009. évi LXXXVI.
tör vény

a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról
 szóló 1996. évi CXII. tör vény

pénzforgalmi intézményekkel és pénzforgalmi
szolgáltatással összefüggõ

módosításáról*

1.  § A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról
 szóló 1996. évi CXII. tör vény (a továb biak ban: Hpt.) 1.  §
(2) be kez dé sé nek a), c) és d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:
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[Ha nem zet kö zi szer zõ dés más ként nem ren del ke zik, e
tör vény ren del ke zé se it kell al kal maz ni:]

„a) a pénz ügyi in téz mé nyek Ma gyar Köz tár sa ság te rü -
le tén tör té nõ ala pí tá sá ra, lé te sí té sé re, mû kö dé sé re, pénz -
for gal mi in téz mé nyek pénz ügyi szol gál ta tá si, ki egé szí tõ
pénz ügyi szol gál ta tá si te vé keny sé gé nek Ma gyar Köz tár -
sa ság te rü le tén tör té nõ en ge dé lye zé sé re,”

„c) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén szék hellyel ren del -
ke zõ pénz ügyi in téz mény, pénz for gal mi in téz mény ál tal
kül föl dön lé te sí tett le ány vál la lat, fi ók te lep e tör vény ben
meg ha tá ro zott pénz ügyi szol gál ta tá si, ki egé szí tõ pénz ügyi 
szol gál ta tá si, il let ve bank kép vi se le ti te vé keny sé gé nek
(1) be kez dés c) pont sze rin ti fel ügye le té re,

d) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén szék hellyel ren del -
ke zõ pénz ügyi in téz mény, pénz for gal mi in téz mény ál tal
kül föl dön nyúj tott pénz ügyi szol gál ta tá si, il let ve ki egé szí -
tõ pénz ügyi szol gál ta tá si te vé keny ség (1) be kez dés c) pont 
sze rin ti fel ügye le té re,”

2.  § (1) A Hpt. 2.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény ren del ke zé sei nem ter jed nek ki:]

„d) az (5) be kez dés, 13.  § (1)–(2) be kez dés, 13/C.  §,
13/D.  § (1) be kez dés, 45.  §, 67.  § (5)–(9) be kez dés,
87/K–87/L.  §, 137.  §, 145.  §, 153.  §, 157–160.  §, 168/B.  §,
174–175.  § és 2. szá mú mel lék let III. Fe je zet 25. pont já nak
f) al pont ja ki vé te lé vel a Pos ta El szá mo ló Köz pon tot mû -
köd te tõ in téz mény ál tal vég zett pénz for gal mi szol gál ta tá si 
te vé keny ség re az zal, hogy ahol e ren del ke zé sek pénz for -
gal mi in téz ményt em lí te nek, azon a Pos ta El szá mo ló Köz -
pon tot mû köd te tõ in téz ményt is ér te ni kell;”

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

[E tör vény ren del ke zé sei nem ter jed nek ki:]

„c) a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott el té rés sel a kincs -
tár ra,”

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

„(4) A 13.  § (1) be kez dés, 13/C.  §, 13/D.  §, 153.  §,
157–160.  §, 168/B.  § és 174–175.  § ha tá lya az ál lam ház -
tar tás ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott kincs tá ri kör be
tar to zó kon kí vü li sze mé lyek és szer ve ze tek szá má ra vég -
zett pénz for gal mi szol gál ta tá si te vé keny sé ge te kin te té ben
a kincs tár ra is ki ter jed az zal, hogy ahol e ren del ke zé sek
pénz for gal mi in téz ményt em lí te nek, azon a kincs tárt is ér -
te ni kell.”

(4) A Hpt. 2.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) A 87/L.  § ha tá lya a Pos ta El szá mo ló Köz pon tot
mû köd te tõ in téz mény re az zal az el té rés sel ter jed ki, hogy a 
kész pénz-át uta lá si, a fi ze té si szám lá ra tör té nõ kész -
pénz-be fi ze té si és a fi ze té si szám lá ról pos tai úton tör té nõ
kész pénz-ki fi ze té si te vé keny sé gé hez kap cso ló dó an a
87/L.  § (3) be kez dé se sze rin ti ha tár idõ egy mun ka nap pal
meg hosszab bod hat.”

3.  § (1) A Hpt. 3.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Pénz ügyi szol gál ta tás a kö vet ke zõ te vé keny sé gek üz let -
sze rû vég zé se fo rint ban, ille tõ leg de vi zá ban, va lu tá ban:]

„e) elekt ro ni kus pénz ki bo csá tá sa, va la mint olyan pa -
pír ala pú kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz (pél dá ul
pa pír ala pú uta zá si csekk, vál tó) ki bo csá tá sa, ille tõ leg az
ez zel kap cso la tos szol gál ta tás nyúj tá sa, amely nem mi nõ -
sül pénz for gal mi szol gál ta tás nak;”

(2) A Hpt. 3.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ki egé szí tõ pénz ügyi szol gál ta tás a kö vet ke zõ te vé keny -
sé gek üz let sze rû vég zé se fo rint ban, il let ve de vi zá ban:]

„b) fi ze té si rend szer mû köd te té se;”

(3) A Hpt. 3.  §-ának (3), (5) és (8) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az (1)–(2) be kez dés ben fog lalt te vé keny sé gek – az
e tör vény ben fog lalt el té rés sel – üz let sze rû en csak en ge -
déllyel vé gez he tõk.”

„(5) Az (1) be kez dés d) és e) pont já ban meg ha tá ro zott
pénz ügyi szol gál ta tá si te vé keny ség en ge dé lye zé si el já rá -
sá ban – a mû kö dé si terv vo nat ko zá sá ban és a pénz for gal mi 
szol gál ta tás le bo nyo lí tá sá val kap cso la tos kér dé sek ben –
az MNB szak ha tó ság ként vesz részt.”

„(8) Tör vény vál tó val sa ját szám lá ra vagy bi zo má nyos -
ként tör té nõ ke res ke del mi te vé keny sé get [3.  § (1) be kez -
dé sé nek g) pont ja] más jogi sze mély ré szé re is le he tõ vé te -
he ti.”

4.  § A Hpt. 3/A.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az Eu ró pai Unió má sik tag ál la má ban szék hellyel
ren del ke zõ hi tel in té zet, 15.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ pénz ügyi vál lal ko zás és
pénz for gal mi szol gál ta tá sa, va la mint pénz for gal mi szol -
gál ta tá sá hoz kap cso ló dó hi tel- és pénz köl csön nyúj tá sa
[6/B.  §] te kin te té ben az Eu ró pai Unió má sik tag ál la má ban
szék hellyel ren del ke zõ pénz for gal mi in téz mény ha tá ron
át nyú ló szol gál ta tást is vé gez het.”

5.  § A Hpt. 3/B.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„3/B.  § A 3.  § (4)–(6) be kez dés sze rin ti en ge délyt nem
kell be sze rez ni az Eu ró pai Unió má sik tag ál la má ban szék -
hellyel ren del ke zõ hi tel in té zet, 15.  § (4) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ pénz ügyi vál lal ko -
zás és pénz for gal mi szol gál ta tá sa, va la mint pénz for gal mi
szol gál ta tá sá hoz kap cso ló dó hi tel- és pénz köl csön nyúj tá -
sa [6/B.  §] te kin te té ben az Eu ró pai Unió má sik tag ál la má -
ban szék hellyel ren del ke zõ pénz for gal mi in téz mény ha tá -
ron át nyú ló szol gál ta tá sá ra vo nat ko zó an, il let ve ma gyar -
or szá gi fi ók te le pe ál tal vég zett, a szék hely ál lam fel ügye -
le ti ha tó sá ga ál tal en ge dé lye zett te vé keny sé get il le tõ en.”
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6.  § A Hpt. 5.  §-ának (6) és (9) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A szö vet ke ze ti hi tel in té zet a 3.  § (1) be kez dé sé nek
a)–h) és j) pont já ban, il let ve a 3.  § (2) be kez dé sé nek a) és
d) pont já ban meg ha tá ro zott te vé keny sé get vé gez het.”

„(9) Har ma dik or szág be li hi tel in té zet fi ók te le pe út ján a
3.  § (1) be kez dé sé nek a)–h), j) és k) pont já ban, il let ve a
3.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott te vé keny sé get vé gez -
het, ha ezek vég zé sé re a szék he lye sze rin ti fel ügye le ti ha -
tó ság tól en ge déllyel ren del ke zik.”

7.  § A Hpt. 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6.  § (1) Pénz ügyi vál lal ko zás
a) az a pénz ügyi in téz mény, amely – a 3.  § (1) be kez dés 

d) pont já ban és az 5.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott te -
vé keny ség ki vé te lé vel –, egy vagy több pénz ügyi szol gál -
ta tást, il let ve fi ze té si rend szer mû köd te té sét [3.  § (2) be -
kez dés b) pont ja] vé gez, il let ve

b) a pénz ügyi hol ding tár sa ság.
(2) A 3.  § (2) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott te vé -

keny sé get pénz ügyi vál lal ko zás csak ki zá ró la gos te vé -
keny ség ként vé gez he ti.

(3) Kül föl di pénz ügyi vál lal ko zás fi ók te le pe út ján a 3.  §
(1) be kez dé sé nek b)–c), f)–h), j) és k) pont já ban, il let ve a
3.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott te vé keny sé get vé gez -
het, ha ezek vég zé sé re a szék he lye sze rin ti fel ügye le ti ha -
tó ság tól en ge déllyel ren del ke zik.

(4) Az ala pít vá nyi for má ban mû kö dõ pénz ügyi vál lal -
ko zás gaz da sá gi te vé keny sé ge ke re té ben ki zá ró lag a 3.  §
(1) be kez dé sé nek

a) f) pont já ban meg ha tá ro zott pénz ügyi szol gál ta tá si
te vé keny sé get, és

b) h) pont ja sze rin ti pénz ügyi szol gál ta tás köz ve tí tést
vé gez het.”

8.  § A Hpt. a 6.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel és
6/A–6/B.  §-sal egé szül ki:

„A pénzforgalmi intézmény

6/A.  § (1) Pénz for gal mi in téz mény az a vál lal ko zás,
amely az e tör vény ben fog lal tak nak meg fele lõen en ge -
déllyel ren del ke zik a pénz for gal mi szol gál ta tá si te vé keny -
ség [3.  § (1) be kez dés d) pont ja] vég zé sé re.

(2) Pénz for gal mi in téz mény ki zá ró lag a 6/B.  §-ban fog -
lalt kor lá to zás sal kap hat en ge délyt a 3.  § (1) be kez dés
b) pont ja sze rin ti hi tel- és pénz köl csön nyúj tá si te vé keny -
ség re.

(3) A pénz for gal mi in téz mény az ál ta la vég zett pénz for -
gal mi szol gál ta tás hoz kap cso ló dó an en ge délyt kap hat a
3.  § (1) be kez dés j) pont já ban meg ha tá ro zott le té ti szol gál -
ta tá si, va la mint a 3.  § (2) be kez dés b) pont já ban meg ha tá -
ro zott fi ze té si rend szer mû köd te té se te vé keny ség vég zé sé -
re.

(4) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon kí vül a pénz -
for gal mi in téz mény az ál ta la vég zett pénz for gal mi szol gál -
ta tás hoz kap cso ló dó an jo go sult a pénz for gal mi szol gál ta -

tás mû köd te té sé vel össze füg gõ és egyéb, szo ro san kap cso -
ló dó ki egé szí tõ szol gál ta tá sok nyúj tá sá ra, ide ért ve a fi ze -
té si mû ve le tek tel je sí té sé nek biz to sí tá sát, a fi ze té si mû ve -
let tár gyát ké pe zõ pénz át vál tá sát, va la mint az ada tok tá ro -
lá sát és fel dol go zá sát is.

(5) A pénz for gal mi in téz mény – tör vény el té rõ ren del -
ke zé se hi á nyá ban – egyéb üz le ti te vé keny sé get is vé gez het 
az zal a kor lá to zás sal, hogy az (1)–(3) be kez dés ben meg ha -
tá ro zot ta kon kí vül más pénz ügyi, ki egé szí tõ pénz ügyi
szol gál ta tást nem vé gez het.

6/B.  § (1) A pénz for gal mi in téz mény az ál ta la vég zett
– a 2. szá mú mel lék let I. Fe je zet 9. pont d), e) és g) al pont ja
sze rin ti – pénz for gal mi szol gál ta tás hoz kap cso ló dó an az
ügy fe le szá má ra a kö vet ke zõ fel té te lek kel nyújt hat hi telt
és pénz köl csönt:

a) a nyúj tá sa ki zá ró lag a pénz for gal mi in téz mény sa ját
pénz esz kö ze i bõl és ki zá ró lag va la mely fi ze té si mû ve let
tel je sí té sé hez kap cso lód hat,

b) nem nyújt ha tó a pénz for gal mi in téz mény ál tal fi ze -
té si mû ve let tel je sí té se cél já ból át vett vagy tar tott pénz esz -
köz bõl,

c) a köl csön fu tam ide je leg fel jebb ti zen két hó nap, és

d) a pénz for gal mi in téz mény sza va to ló tõ ké je meg fe lel
az e tör vény ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek.

(2) A pénz for gal mi in téz mény hi tel nyúj tá sá ra a
201–214/C.  § ren del ke zé sei meg fele lõen alkalmazan -
dóak.”

9.  § A Hpt. 7.  §-át kö ve tõ RÉSZ címe he lyé be a kö vet -
ke zõ cím lép:

„I. RÉSZ

A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK ÉS A PÉNZFORGALMI
INTÉZMÉNYEK ENGEDÉLYEZÉSE”

10.  § A Hpt. 8.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„8.  § (1) Bank és sza ko sí tott hi tel in té zet rész vény tár sa -
ság ként vagy fi ók te lep ként, szö vet ke ze ti hi tel in té zet szö -
vet ke zet ként, pénz ügyi vál lal ko zás rész vény tár sa ság ként,
szö vet ke zet ként, ala pít vány ként vagy fi ók te lep ként, pénz -
for gal mi in téz mény rész vény tár sa ság ként, kor lá tolt fe le -
lõs sé gû tár sa ság ként, szö vet ke zet ként vagy az Eu ró pai
Unió má sik tag ál la má ban szék hellyel ren del ke zõ pénz for -
gal mi in téz mény fi ók te le pe ként mû köd het.

(2) A rész vény tár sa sá gi for má ban mû kö dõ pénz ügyi in -
téz mény re, pénz for gal mi in téz mény re és kor lá tolt fe le lõs -
sé gû tár sa ság ként mû kö dõ pénz for gal mi in téz mény re a
gaz da sá gi tár sa sá gok ra vo nat ko zó tör vényi ren del ke zé se -
ket, a szö vet ke ze ti for má ban mû kö dõ pénz ügyi in téz -
mény re és pénz for gal mi in téz mény re a szö vet ke ze tek re
vo nat ko zó tör vényi ren del ke zé se ket, az ala pít vá nyi for má -
ban mû kö dõ pénz ügyi vál lal ko zás ra a Ptk. ren del ke zé se it,
a fi ók te lep for má já ban mû kö dõ pénz ügyi in téz mény re és
pénz for gal mi in téz mény re az Fkt. ren del ke zé se it az e tör -
vény ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.
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(3) A pénz ügyi in téz mény, a pénz for gal mi in téz mény,
amely nek szék he lye a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ta lál -
ha tó, a fõ iro dá ját is a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén léte -
síti.

(4) Pénz ügyi szol gál ta tás köz ve tí té sét [3.  § (1) be kez dés 
h) pont ja]

a) a 2. szá mú mel lék let I. Fe je zet 12. pont já nak a) al -
pont já ban meg ha tá ro zot tak sze rint pénz ügyi in téz mény -
nek nem mi nõ sü lõ, jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ gaz da -
sá gi tár sa ság vagy szö vet ke zet,

b) a 2. szá mú mel lék let I. Fe je zet 12. pont já nak b) és
c) al pont já ban meg ha tá ro zot tak sze rint bár mely jogi sze -
mély, jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság és egyé -
ni vál lal ko zó
is vé gez het.

(5) Pénz fel dol go zá si te vé keny sé get [3.  § (2) be kez dés
c) pont ja] pénz ügyi in téz mény nek nem mi nõ sü lõ, jogi sze -
mé lyi ség gel ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság vagy szö vet ke -
zet is vé gez het.”

11.  § A Hpt. 9.  §-át meg elõ zõ al cím, va la mint 9.  §-a he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az induló tõke legkisebb összege

9.  § (1) Bank leg alább ket tõ mil li árd fo rint in du ló tõ ké -
vel ala pít ha tó.

(2) Sza ko sí tott hi tel in té zet a rá vo nat ko zó kü lön tör -
vényi sza bá lyo zás sal meg ha tá ro zott in du ló tõ ké vel ala pít -
ha tó.

(3) Szö vet ke ze ti hi tel in té zet leg alább két száz öt ven mil -
lió fo rint in du ló tõ ké vel ala pít ha tó.

(4) Pénz ügyi vál lal ko zás – ki vé ve a pénz ügyi hol ding
tár sa sá got és a pénz for gal mi el szá mo ló há zat – leg alább öt -
ven mil lió fo rint in du ló tõ ké vel ala pít ha tó.

(5) Har ma dik or szág be li hi tel in té zet fi ók te le pe – ha tör -
vény más ként nem ren del ke zik – leg alább két mil li árd fo -
rint do tá ci ós tõ ké vel lé te sít he tõ.

(6) Fi ók te lep for má já ban mû kö dõ pénz ügyi in téz mény
ese té ben az in du ló tõke alatt a do tá ci ós tõ két kell ér te ni.

(7) Pénz ügyi hol ding tár sa ság leg alább ket tõ mil li árd fo -
rint in du ló tõ ké vel ala pít ha tó.

(8) Pénz for gal mi in téz mény pénz for gal mi szol gál ta tá si
te vé keny sé gé hez – a (9)–(10) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – leg alább har minc hét mil lió-öt száz ezer fo rint in du ló
tõ ké vel kell ren del kez nie.

(9) Ha a pénz for gal mi in téz mény a pénz for gal mi szol -
gál ta tá sok kö zül ki zá ró lag kész pénz át uta lást [2. szá mú
mel lék let I. Fe je zet 16. pont ja] vé gez, leg alább hat mil lió
fo rint in du ló tõ ké vel kell ren del kez nie.

(10) Ha a pénz for gal mi in téz mény a pénz for gal mi szol -
gál ta tá sok kö zül ki zá ró lag a táv köz lé si esz köz zel, di gi tá lis 
esz köz zel vagy más in for má ció tech no ló gi ai esz köz zel tör -
té nõ fi ze té si mû ve let tel je sí té sét [2. szá mú mel lék let I. Fe -
je zet 9. pont já nak g) al pont ja] vé gez, leg alább ti zen öt mil -
lió fo rint in du ló tõ ké vel kell ren del kez nie.”

12.  § A Hpt. 10.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Pénz ügyi in téz mény és a pénz for gal mi in téz mény
ala pí tá sá hoz az in du ló tõ két pénz ben kell be fi zet ni. Az in -
du ló tõ két ki zá ró lag olyan hi tel in té zet nél le het be fi zet ni,
il let ve a mû kö dés meg kez dé sé ig olyan hi tel in té zet nél ve -
ze tett szám lán le het tar ta ni, amely nem vesz részt az ala pí -
tás ban, amely ben az ala pí tó nak nincs tu laj do na, il let ve
amely az ala pí tó ban nem ren del ke zik tu laj don nal. Hi tel in -
té zet in du ló tõ ké je a mû kö dé si en ge dély ki adá sá ig ki zá ró -
lag az ala pí tás, ille tõ leg a mû kö dés e tör vény ben meg ha tá -
ro zott fel té te le i nek meg te rem té se ér de ké ben hasz nál ha tó
fel.”

13.  § A Hpt. 11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„11.  § A pénz ügyi in téz mény és a pénz for gal mi in téz -
mény mi nõ sí tett be fo lyás sal ren del ke zõ tu laj do no sa csak
olyan sze mély le het,

a) aki (amely) füg get len a pénz ügyi in téz mény, a pénz -
for gal mi in téz mény óva tos, kö rül te kin tõ és meg bíz ha tó
(a továb biak ban együtt: pru dens) mû kö dé sét ve szé lyez te tõ 
be fo lyás tól, és biz to sí ta ni ké pes a pénz ügyi in téz mény, a
pénz for gal mi in téz mény meg bíz ha tó, gon dos tu laj do no si
irá nyí tá sát és el len õr zé sét, va la mint

b) aki nek (amely nek) üz le ti kap cso lat rend sze re és tu -
laj do no si szer ke ze te át lát ha tó és ez ál tal nem zár ja ki a
pénz ügyi in téz mény, a pénz for gal mi in téz mény fö löt ti ha -
té kony fel ügye let gya kor lá sát.”

14.  § A Hpt. 13.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A pénz ügyi in téz mény és a pénz for gal mi in téz -
mény – a pénz ügyi hol ding tár sa ság ki vé te lé vel – csak
olyan he lyi ség ben mû köd het, amely meg fe lel a kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott biz ton sá gi kö ve tel mé nyek nek.”

15.  § A Hpt. a 13/A.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
13/B.  §-sal egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi
13/B–13/C.  § szá mo zá sa 13/C–13/D.  §-ra vál to zik.

„13/B.  § (1) A pénz for gal mi in téz mény a pénz for gal mi
szol gál ta tás nyúj tá sá nak mû köd te té sé hez kap cso ló dó te -
vé keny sé gét a Fel ügye let hez leg alább har minc na pon be -
lül tör té nõ elõ ze tes be je len tés sel ki szer vez he ti.

(2) A be je len tés nek tar tal maz nia kell a ki szer ve zett te -
vé keny sé get vég zõ hoz zá já ru lá sát a ki szer ve zett te vé -
keny ség nek a pénz for gal mi in téz mény bel sõ el len õr zé se,
könyv vizs gá ló ja, az MNB és a Fel ügye let hely szí ni, il let ve 
hely szí nen kí vü li el len õr zé sé hez.

(3) A pénz for gal mi szol gál ta tás nyúj tá sá nak mû köd te -
té sé hez kap cso ló dó kri ti kus fel ada tok ki szer ve zé se

a) nem ered mé nyez he ti a ve ze tõ ál lá sú sze mély ha tás -
kö ré nek át adá sát,

b) nem ered mé nyez het vál to zást az ügy fél és a pénz for -
gal mi in téz mény kö zöt ti szer zõ dé ses vi szony ban, va la -
mint nem be fo lyá sol hat ja a pénz for gal mi in téz mény ügy -
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fél felé fenn ál ló jog sza bá lyi kö te le zett sé ge i nek tel je sí té -
sét,

c) nem ered mé nyez het vál to zást a te vé keny ség vég zé -
sé re jo go sí tó en ge dély meg szer zé sé hez szük sé ges fel té te -
lek tel je sí té sé ben, va la mint

d) nem szün tet het meg és nem mó do sít hat sem mi lyen
más olyan fel té telt, amely nek meg lé té hez a pénz for gal mi
in téz mény ként tör té nõ mû kö dé si en ge dély meg adá sát kö -
töt ték.

(4) A pénz for gal mi szol gál ta tás nyúj tá sá nak mû köd te -
té sé hez kap cso ló dó kri ti kus fel ada tok ki szer ve zé se nem
be fo lyá sol hat ja a pénz for gal mi in téz mény bel sõ el len õr zé -
si rend sze re, a könyv vizs gá ló, a Fel ügye let, va la mint az
MNB ha tás kö ré nek gya kor lá sát.

(5) A (3)–(4) be kez dés al kal ma zá sá ban a pénz for gal mi
szol gál ta tás nyúj tá sá nak mû köd te té sé hez kap cso ló dó kri -
ti kus fel adat nak mi nõ sül min den olyan fel adat, amely nek
vég re haj tá sá ban be kö vet ke zett hi á nyos ság vagy el té rés
két sé ges sé te szi a pénz for gal mi in téz mény pénz for gal mi
szol gál ta tá sa jog sza bály ban elõ írt kö te le zett sé ge i nek tel -
je sí té sét, vagy lé nye ge sen csök ken te né jö ve del me zõ sé gét, 
pénz for gal mi szol gál ta tá sai meg bíz ha tó sá gát, fo lya ma tos -
sá gát.

(6) A pénz for gal mi in téz mény fe le lõs azért, hogy a ki -
szer ve zett te vé keny sé get vég zõ a te vé keny sé get a jog sza -
bá lyi elõ írások, a sze mé lyi és tár gyi fel té te lek be tar tá sá val
és a tõle el vár ha tó gon dos ság gal vé gez ze. A pénz for gal mi
in téz mény nek ha la dék ta la nul je len te nie kell a Fel ügye let
ré szé re, amennyi ben a ki szer ve zett te vé keny ség vég zé se
jog sza bály ba vagy a szer zõ dés be üt kö zik.

(7) A Fel ügye let a pénz for gal mi in téz mény (6) be kez -
dés ben fog lalt be je len té se vagy a hely szí ni el len õr zé se so -
rán fel tárt hi á nyos sá gok alap ján a te vé keny ség ki szer ve zé -
sét meg tilt hat ja.”

16. § (1) A Hpt. e tör vénnyel át szá mo zott 13/C.  § (8) be -
kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A szoft ve rek nek együt te sen al kal mas nak kell len ni leg -
alább:

„c) a pénz ügyi in téz mény te vé keny sé gé vel össze füg gõ
or szá gos in for ma ti kai rend sze rek hez tör té nõ köz vet len
vagy köz ve tett csat la ko zás ra, ide ért ve a pénz for gal mi
szám lák cég bí ró ság felé tör té nõ be je len té sét is,”

(2) A Hpt. e tör vénnyel át szá mo zott 13/C.  §-a a kö vet -
ke zõ (10) be kez dés sel egé szül ki:

„(10) Az (1)–(9) be kez dés ben fog lal tak nak a pénz ügyi,
ki egé szí tõ pénz ügyi szol gál ta tá si te vé keny sé gé hez kap -
cso ló dó an a pénz for gal mi in téz mény nek is meg kell fe lel -
nie.”

17.  § A Hpt. e tör vénnyel át szá mo zott 13/D.  § (1) be kez -
dé sé nek be ve ze tõ szö veg ré sze he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„A hi tel in té zet nek és a pénz for gal mi in téz mény nek a
mé re te, az ál ta la vég zett pénz ügyi, ki egé szí tõ pénz ügyi
szol gál ta tá si te vé keny sé ge jel le ge, nagy ság rend je és

össze tett sé ge ará nyá ban meg bíz ha tó irá nyí tá si rend szer rel
kell ren del kez nie, amely nek ke re tén be lül kö te les”

18.  § A Hpt. a 15.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 15/A.  §-sal
egé szül ki:

„15/A.  § A Fel ügye let en ge dé lye szük sé ges pénz for gal -
mi in téz mény

a) pénz for gal mi szol gál ta tá si te vé keny sé gé nek vég zé -
sé hez,

b) pénz for gal mi szol gál ta tá si te vé keny sé gi kö ré nek
mó do sí tá sá hoz,

c) ve ze tõ ál lá sú sze mé lyé nek meg vá lasz tá sá hoz, ki ne -
ve zé sé hez,

d) fi ze té si mû ve let ér de ké ben át vett pénz esz köz szer -
zõ dé ses ál lo má nyá nak át ru há zá sá hoz,

e) alá ren delt köl csön tõ ké jé nek a szer zõ dés ben rög zí tett 
ha tár idõ, ille tõ leg öt év elõtt tör té nõ vissza fi ze té sé hez,

f) alap ve tõ köl csön tõ ké je és já ru lé kos köl csön tõ ké je
fel mon dá sá hoz, va la mint a szer zõ dés ben ki kö tött fel mon -
dá si idõ elõt ti tõ ke tör lesz tés hez,

g) tõ ke kö ve tel mé nyé nek költ ség mód szer rel vagy
irány adó mu ta tó mód szer rel tör té nõ meg ha tá ro zá sá hoz.”

19.  § (1) A Hpt. 16.  § (2) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö -
veg ré sze, va la mint b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„A 3.  § (2) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott
ki egé szí tõ pénz ügyi szol gál ta tás vég zé sé re – a (4) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel – pénz ügyi vál lal ko zás,
pénz for gal mi in téz mény (a továb biak ban együtt: pénz for -
gal mi el szá mo ló ház) a 3.  § (6) be kez dé se sze rin ti en ge -
délyt ak kor kap hat ja meg, ha iga zol ja, hogy”

„b) a fi ze té si rend szer mû köd te té sét pénz ügyi vál lal ko -
zás ese té ben – cég jegy zék ben fel tün te tett – fõ te vé keny -
ség ként vég zi, és egyéb te vé keny sé ge a fõ te vé keny sé get
ki egé szí ti, ille tõ leg a fõ te vé keny ség el lá tá sát nem be fo lyá -
sol ja hát rá nyo san,”

(2) A Hpt. 16.  §-ának (3) és (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Pénz for gal mi el szá mo ló ház ban tu laj do ni ré sze se -
dést ki zá ró lag az MNB, hi tel in té zet, pénz for gal mi el szá -
mo ló ház, pénz for gal mi in téz mény, va la mint a Tpt. sze rin ti 
el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet sze rez het.

(4) Ha a pénz for gal mi el szá mo ló ház a ki egé szí tõ pénz -
ügyi szol gál ta tást ki zá ró lag kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si
esz kö zök kel vég zett fi ze té si mû ve le tek te kin te té ben vég -
zi, a ké rel me zõ a 3.  § (6) be kez dé se sze rin ti en ge délyt ak -
kor is meg kap hat ja, ha iga zol ja, hogy – a (2) be kez dés
a) pont já tól el té rõ en – leg alább száz öt ven mil lió fo rint
jegy zett és be fi ze tett tõ ké vel ren del ke zik.”

20.  § (1) A Hpt. 17.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A pénz ügyi in téz mény ala pí tá si en ge dély irán ti ké rel -
mé hez mel lé kel ni kell]

24990 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/100. szám



„c) hi tel in té zet ese té ben a 9.  §-ban meg ha tá ro zott in -
duló tõke öt ven szá za lé ká nak, pénz ügyi vál lal ko zás ese té -
ben a 9.  §-ban meg ha tá ro zott in du ló tõke tel jes össze gé nek 
az ala pí tók ál tal tör té nõ tény le ges be fi ze té sé re és ren del ke -
zés re ál lá sá ra vo nat ko zó iga zo lást;”

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

[Ha az ala pí tók kö zött olyan sze mély sze re pel, aki
(amely) az ala pí tás alatt lévõ pénz ügyi in téz mény ben mi -
nõ sí tett be fo lyást kí ván sze rez ni, az (1) be kez dés ben fog -
lal ta kon kí vül az en ge dély irán ti ké re lem hez mel lé kel ni
kell]

„d) nyi lat ko za tot ar ról, hogy egyéb tu laj do no si ér de -
kelt sé ge és te vé keny sé ge nem ve szé lyez te ti a pénz ügyi in -
téz mény mû kö dé sét,”

21.  § A Hpt. 17/A.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fi ók te lep for má já ban mû kö dõ pénz ügyi in téz mény ala -
pí tá si en ge dé lyét a Fel ügye let ab ban az eset ben adja meg
– az (1) be kez dés ben és a 17.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott fel té te lek tel je sü lé se mel lett –, ha]

„b) a ké rel me zõ pénz ügyi in téz mény szék he lye sze rin ti 
ál lam ren del ke zik a ma gyar jog sza bá lyok ál tal tá masz tott
kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ pénz mo sás és a ter ro riz mus
fi nan szí ro zá sa el le ni jog sza bá lyi elõ írásokkal,”

22.  § A Hpt. 18.  § (2) be kez dé sé nek a) és j) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A hi tel in té zet nek a te vé keny sé gi en ge dély meg adá sa
irán ti ké rel mé hez a kö vet ke zõ ket kell a Fel ügye let hez be -
nyúj ta ni:]

„a) az in du ló tõ ké nek a 10.  § (1) be kez dé se sze rin ti tel -
jes be fi ze té sé re vo nat ko zó iga zo lást,”

„j) va la mely, a hi tel in té ze tek kö zöt ti fi ze té si rend szer -
hez  való köz vet len csat la ko zás ról  szóló nyi lat ko za tot és a
csat la ko zást biz to sí tó in for ma ti kai rend szer könyv vizs gá -
lói iga zo lá sát, vagy a köz vet ve tör té nõ csat la ko zás el fo ga -
dá sá ról adott nyi lat ko za tot,”

23.  § A Hpt. a 18.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel és
18/A.  §-sal egé szül ki:

„Pénzforgalmi intézmény pénzforgalmi szolgáltatási
tevékenységének engedélyezése

18/A.  § (1) A pénz for gal mi in téz mény pénz for gal mi
szol gál ta tá si te vé keny ség re jo go sí tó en ge dély irán ti ké rel -
mé hez mel lé kel ni kell:

a) a ké rel me zõ mû kö dé si ter vét, amely tar tal maz za a
vé gez ni kí vánt pénz for gal mi szol gál ta tást is,

b) kö zép tá vú – az elsõ há rom évre vo nat ko zó – elõ ze tes 
költ ség ve tést is tar tal ma zó üz le ti ter vet, a mû kö dés hez
szük sé ges sze mé lyi és tár gyi fel té te lek biz to sí tá sá ra vo nat -
ko zó té nye ket,

c) iga zo lást az in du ló tõke 9.  § sze rin ti tel jes össze gé -
nek ren del ke zés re ál lá sá ról,

d) az ügy fe lek pénz esz kö ze i nek vé del me ér de ké ben a
87/L.  §-ban fog lalt fel té te lek biz to sí tá sá nak le írá sát, ide -
ért ve az ügy fél pén zek el kü lö ní tett nyil ván tar tá sá ra al kal -
mas in for ma ti kai rend szer rész le tes le írá sát és a rend szer
al kal mas sá gá ról ké szí tett könyv vizs gá lói iga zo lást is,

e) a ké rel me zõ vál la lat irá nyí tá si és bel sõ el len õr zé si
rend sze ré nek le írá sát, ide ért ve a koc ká zat ke ze lé si és
szám vi te li el já rá so kat is,

f) a ké rel me zõ könyv vizs gá ló já nak meg ne ve zé sét,
g) a pénz mo sás és a ter ro riz mus fi nan szí ro zá sa meg elõ -

zé sé re és meg aka dá lyo zá sá ra vo nat ko zó sza bály za to kat,
el já rás ren de ket,

h) a ké rel me zõ szer ve ze ti fel épí té sé nek és fe le lõs sé gi
kö re i nek be mu ta tá sát, szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za -
tát, va la mint az ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te le it tar tal ma zó
sza bály za ta it,

i) ha a ké rel me zõ ügy nö köt kí ván meg bíz ni, fi ók te le pet 
ter vez lé te sí te ni vagy te vé keny sé ge mû köd te té sét ki szer -
vez né, en nek be mu ta tá sát,

j) ha a ké rel me zõ fi ze té si rend szer hez csat la ko zik, a fi -
ze té si rend szer ben tör té nõ rész vé te lé nek le írá sát,

k) a ké rel me zõ ve ze tõ ál lá sú sze mé lyé nek a 3. szá mú
mel lék let I. Fe je ze té ben meg ha tá ro zott azo no sí tó ada ta it
és a 44.  §-ban meg ha tá ro zott fel té te lek meg lé tét iga zo ló
do ku men tu mo kat,

l) a ké rel me zõ lé te sí tõ ok ira tát,
m) a ké rel me zõ har minc nap nál nem ré geb bi ok ira ti

iga zo lá sát ar ról, hogy sze mé lyes joga sze rin ti ha tás kör rel
ren del ke zõ adó ha tó ság gal, vám ha tó ság gal, tár sa da lom biz -
to sí tá si szerv vel szem ben nincs tar to zá sa,

n) a ké rel me zõ nyi lat ko za tát ar ról, hogy egyéb üz le ti
te vé keny sé ge nem ve szé lyez te ti a pénz for gal mi in téz mény 
mû kö dé sét,

o) a ké rel me zõ har minc nap nál nem ré geb bi ok ira ti iga -
zo lá sát ar ról, hogy a sze mé lyes joga sze rin ti be jegy zé se
(nyil ván tar tás ba vé te le) meg tör tént, nem áll csõd-, fel szá -
mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás alatt, va la mint ve ze tõ
ál lá sú sze mé lyé vel szem ben ki zá ró ok nem áll fenn,

p) a 6/B.  §-ban fog lalt hi tel- és pénz köl csön nyúj tá sá ra, 
va la mint kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz ki bo csá tá -
sá ra vo nat ko zó ké re lem ese tén a ké rel me zõ köz pon ti hi tel -
in for má ci ós rend szer hez tör té nõ csat la ko zá sá ról  szóló
nyi lat ko za tát,

q) nyi lat ko za tot ar ról, hogy mi lyen – a szám vi te li tör -
vény sze rin ti – füg gõ és jö võ be ni kö te le zett sé gei van nak,

r) az igaz ga tá si-szol gál ta tá si díj be fi ze té sé nek igazo -
lását,

s) a ké rel me zõ tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ba
fog lalt nyi lat ko za tát arra vo nat ko zó an, hogy hoz zá já rul az
en ge dély irán ti ké re lem hez mel lé kelt irat ban fog lal tak
 valódiságának a Fel ügye let ál tal meg ke re sett szer vek út ján 
tör té nõ el len õr zé sé hez.

(2) Az (1) be kez dés d), e), h)–j) pont ja i hoz kapcsoló -
dóan a ké rel me zõ nek mel lé kel nie kell azon au dit rend szer
és szer ve ze ti in téz ke dé sek le írá sát, ame lyek a pénz for gal -
mi szol gál ta tá sát igény be ve võk ér de ke i nek vé del mét, va -
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la mint a pénz for gal mi szol gál ta tá sok vég zé sé nek foly to -
nos sá gát és meg bíz ha tó sá gát biz to sí tó va la mennyi éssze rû 
in téz ke dés meg té te lé hez szük sé ge sek.

(3) Ha a ké rel me zõ nek mi nõ sí tett be fo lyás sal ren del ke -
zõ tu laj do no sa van, az (1) be kez dés ben fog lal ta kon kí vül a 
pénz for gal mi szol gál ta tá si te vé keny ség re jo go sí tó en ge -
dély irán ti ké re lem hez mel lé kel ni kell

a) a tu laj do nos 3. szá mú mel lék let I. Fe je ze té ben meg -
ha tá ro zott azo no sí tó ada ta it,

b) a mi nõ sí tett be fo lyás meg szer zé sé hez szük sé ges
pénz ügyi for rás tör vényes ere de té nek iga zo lá sát,

c) har minc nap nál nem ré geb bi ok ira ti iga zo lást ar ról,
hogy a tu laj do nos sze mé lyes joga sze rin ti ha tás kör rel ren -
del ke zõ adó ha tó ság gal, vám ha tó ság gal, tár sa da lom biz to -
sí tá si szerv vel szem ben nincs tar to zá sa,

d) a tu laj do nos nyi lat ko za tát ar ról, hogy egyéb tu laj do -
no si ér de kelt sé ge és te vé keny sé ge nem ve szé lyez te ti a
pénz for gal mi in téz mény mû kö dé sét,

e) ter mé sze tes sze mély tu laj do nos ese tén har minc nap -
nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít ványt, vagy a
ké rel me zõ sze mé lyes joga sze rin ti en nek meg fe le lõ ok ira -
tot,

f) nem ter mé sze tes sze mély tu laj do nos ese tén a ké re -
lem be nyúj tá sa kor ha tá lyos lé te sí tõ ok ira tát, har minc nap -
nál nem ré geb bi ok ira ti iga zo lást ar ról, hogy a sze mé lyes
joga sze rin ti be jegy zé se (nyil ván tar tás ba vé te le) meg tör -
tént, nem áll csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já -
rás alatt, va la mint ve ze tõ ál lá sú sze mé lyé vel szem ben ki -
zá ró ok nem áll fenn,

g) nem ter mé sze tes sze mély tu laj do nos ese tén a tu laj -
do no si szer ke ze té nek rész le tes le írá sát, va la mint ha a ké -
rel me zõ re az össze vont ala pú fel ügye let ki ter jed, ezen kö -
rül mé nyek nek a rész le tes le írá sát,

h) nem ter mé sze tes sze mély tu laj do nos ese tén nyi lat -
ko za tot ar ról, hogy mi lyen – a szám vi te li tör vény sze rin ti – 
füg gõ és jö võ be ni kö te le zett sé gei van nak,

i) a ké rel me zõ vel szo ros kap cso lat ban álló sze mély
nyi lat ko za tát ar ról, hogy a szo ros kap cso lat ban álló sze -
mély, vagy a szo ros kap cso lat ban álló sze mély re vo nat ko -
zó har ma dik or szág be li jog rend le he tõ vé te szi a fel ügye le ti 
fel ada tok el lá tá sát,

j) a tu laj do nos tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ba
fog lalt nyi lat ko za tát arra vo nat ko zó an, hogy hoz zá já rul az
en ge dély irán ti ké re lem hez mel lé kelt irat ban fog lal tak
 valódiságának a Fel ügye let ál tal meg ke re sett szer vek út ján 
tör té nõ el len õr zé sé hez.

(4) A pénz for gal mi szol gál ta tá si te vé keny ség re jo go sí tó 
en ge dély ki adá sá nak fel té te le ként nyi lat ko za tot kell adni
ar ról, hogy a pénz for gal mi in téz mény irá nyí tá sa a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén lé te sí tett fõ iro dá ban tör té nik.

(5) Ha a ké rel me zõ az (1) be kez dés m) pont já ban, il let ve 
a (3) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott, va la mely ma -
gyar or szá gi köz tar to zá sá ra vo nat ko zó ada tot nem iga zol ja, 
a Fel ügye let meg ke re si a köz tar to zás ról nyil ván tar tást ve -
ze tõ szer vet. A nyil ván tar tást ve ze tõ szerv a le járt, meg

nem fi ze tett köz tar to zás fenn ál lá sá ról vagy an nak hi á nyá -
ról tá jé koz tat ja a Fel ügye le tet.

(6) Ha a ké rel me zõ az (1) be kez dés l) és o) pont já ban, il -
let ve a (3) be kez dés e) és f) pont já ban meg ha tá ro zott ada -
to kat nem mel lé ke li, a Fel ügye let adat szol gál ta tá si ké re -
lem mel for dul a szük sé ges ada tok ról nyil ván tar tást ve ze tõ
ma gyar or szá gi ha tó ság hoz vagy bí ró ság hoz.”

24.  § A Hpt. a 18/A.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
18/B.  §-sal egé szül ki:

„18/B.  § (1) A pénz for gal mi in téz mény kö te les a Fel -
ügye let nek a szer zõ dés meg kö té sét kö ve tõ há rom mun ka -
na pon be lül be je len te ni, ha pénz for gal mi szol gál ta tá si te -
vé keny sé gét [3.  § (1) be kez dés d) pont ja] meg bí zá si szer -
zõ dés ke re té ben ügy nök kel kí ván ja vé gez ni.

(2) Pénz for gal mi in téz mény nek pénz ügyi szol gál ta tás
köz ve tí té sét (ügy nö ki te vé keny sé get) ki zá ró lag az vé gez -
het, akit a Fel ügye let az (1) be kez dés ben fog lalt be je len -
tést köve tõen a 190.  § sze rin ti nyil ván tar tás ba fel vesz és
meg fe lel az e tör vény ben, va la mint az e tör vény fel ha tal -
ma zá sa alap ján ki adott jog sza bály ban fog lal tak nak.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti be je len tés nek tar tal maz nia
kell

a) az ügy nök 3. szá mú mel lék let I. Fe je ze té ben meg ha -
tá ro zott azo no sí tó ada ta it,

b) an nak iga zo lá sát, hogy az ügy nök ren del ke zik a
pénz ügyi szol gál ta tás nyúj tá sá hoz szük sé ges sze mé lyi és
tár gyi fel té te lek kel,

c) a meg bí zá si szer zõ dést, amely azt a szer zõ dé si ki kö -
tést is tar tal maz za, hogy a Fel ügye let, a fel adat kör ében el -
já ró MNB és a meg bí zó kor lá to zás nél kül el len õriz he ti az
ügy nök nél a meg bí zás tár gyát ké pe zõ te vé keny ség gel kap -
cso la tos gaz dál ko dást és az üz le ti köny ve ket,

d) az ügy nök pénz mo sás és a ter ro riz mus finanszíro -
zása meg elõ zé sé re és meg aka dá lyo zá sá ra vo nat ko zó sza -
bály za ta it, el já rás rend jét,

e) az ügy nök har minc nap nál nem ré geb bi ok ira ti iga -
zo lá sát ar ról, hogy sze mé lyes joga sze rin ti ha tás kör rel ren -
del ke zõ adó ha tó ság gal, vám ha tó ság gal, tár sa da lom biz to -
sí tá si szerv vel szem ben nincs tar to zá sa,

f) ter mé sze tes sze mély ese tén a bün tet len elõ éle tet iga -
zo ló har minc nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo -
nyít ványt, vagy a ké rel me zõ sze mé lyes joga sze rin ti en nek 
meg fe le lõ ok ira tot,

g) nem ter mé sze tes sze mély ese tén a be je len tés kor ha -
tá lyos lé te sí tõ ok ira tát, har minc nap nál nem ré geb bi ok -
irati iga zo lást ar ról, hogy a sze mé lyes joga sze rin ti be jegy -
zé se (nyil ván tar tás ba vé te le) meg tör tént, nem áll csõd-,
fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás alatt, va la mint
ve ze tõ ál lá sú sze mé lyé nek az f) pont ban meg ha tá ro zott
ok ira tát,

h) tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ba fog lalt nyi lat -
ko za tot arra vo nat ko zó an, hogy az ügy nök hoz zá já rul a be -
je len tés hez mel lé kelt irat ban fog lal tak  valódiságának a
Fel ügye let ál tal meg ke re sett szer vek út ján tör té nõ el len õr -
zé sé hez.
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(4) Az (1)–(3) be kez dé sen kí vül a 32/F.  §-ban fog lal tak
is meg fele lõen al kal ma zan dó ak, ha a pénz for gal mi in téz -
mény az Eu ró pai Unió má sik tag ál la má ban kí ván ja pénz -
for gal mi szol gál ta tá si te vé keny sé gét meg bí zá si szer zõ dés
ke re té ben ügy nök kel vé gez ni.

(5) A Fel ügye let meg ta gad ja az ügy nök nyil ván tar tás ba
vé te lét, ha a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott in for má ci ó kat 
hi á nyo san vagy nem meg fe le lõ mó don nyújt ják be, és a
 hiánypótlásra tör té nõ fel hí vás is si ker te len.

(6) A pénz for gal mi in téz mény az ál ta la igény be vett
ügy nök te vé keny sé gé ért, az e tör vény ben fog lal tak be tar -
tá sá ért tel jes fe le lõs ség gel tar to zik.

(7) A pénz for gal mi in téz mény kö te les a Fel ügye let nek
há rom mun ka na pon be lül be je len te ni a (3) be kez dés
c) pont ja sze rin ti meg bí zá si szer zõ dés mó do sí tá sát.

(8) A Fel ügye let az ügy nö köt tör li a nyil ván tar tás ból, ha
a) az ügy nök nem fe lel meg a nyil ván tar tás ba vé tel hez

szük sé ges fel té te lek nek,
b) a te vé keny sé gé re vo nat ko zó sza bá lyo kat is mé tel ten

vagy sú lyo san meg sze gi, vagy
c) a nyil ván tar tás ba vé tel a Fel ügye let meg té vesz té sé -

vel tör tént.”

25.  § (1) A Hpt. 19/A.  § (1) be kez dé sé nek a) és h) pont ja 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az MNB en ge dé lye zé si ha tás kö ré be tar to zó ki egé szí tõ
pénz ügyi szol gál ta tás [3.  § (6) be kez dés] en ge dé lye zé se
irán ti ké re lem hez mel lé kel ni kell:]

„a) a ké rel me zõ lé te sí tõ ok ira tát,”
„h) az in du ló tõke tel jes össze gé nek be fi ze té sé re vo nat -

ko zó iga zo lást,”

(2) A Hpt. 19/A.  § (4) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A szol gál ta tás nak fi ók te lep ál tal tör té nõ foly ta tá sá hoz
a Ma gyar Nem ze ti Bank az en ge délyt ab ban az eset ben
adja meg – az (1) be kez dés d)–m) pont já ban és a (3) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sü lé se mel lett –, ha]

„b) a ké rel me zõ kül föl di vál lal ko zás szék he lye sze rin ti
ál lam ren del ke zik a ma gyar jog sza bá lyok ál tal tá masz tott
kö ve tel mé nye ket ki elé gí tõ pénz mo sás és a ter ro riz mus fi -
nan szí ro zá sa el le ni jog sza bá lyi elõ írásokkal;”

26.  § A Hpt. 19/B.  §-ának g) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

[A pénz fel dol go zá si te vé keny ség en ge dé lye zé se irán ti
ké re lem hez – a 19/A.  § (1) be kez dé sé ben fel so rol ta kon kí -
vül – mel lé kel ni kell:]

„g) a pénz mo sás és a ter ro riz mus fi nan szí ro zá sa meg -
elõ zé sé re és meg aka dá lyo zá sá ra vo nat ko zó sza bály za tot.”

27.  § A Hpt. 19/C.  §-ának be ve ze tõ szö veg ré sze, va la -
mint d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A fi ze té si rend szer mû köd te té sé re vo nat ko zó te vé -
keny ség en ge dé lye zé se irán ti ké re lem hez – a 19/A.  §
(1) be kez dé sé ben fog lal ta kon kí vül – mel lé kel ni kell:”

„d) a pénz for gal mi el szá mo ló ház üz let sza bály za tát és
sza bály za ta it,”

28.  § A Hpt. 27.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Fel ügye let az ala pí tás irán ti ké rel met el uta sít ja, ha a 
ké rel me zõ]

„b) ál tal ala pí ta ni kí vánt pénz ügyi in téz mény nem fe lel
meg az in du ló tõ ké re, a tár sa sá gi for má ra, cég for má ra, a
tu laj don lás ra, ille tõ leg az irá nyí tó tes tü le tek re vo nat ko zó
tör vényi kö ve tel mé nyek nek,”

29.  § A Hpt. a 27/A.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
27/B.  §-sal egé szül ki:

„27/B.  § A Fel ügye let a pénz for gal mi in téz mény pénz -
for gal mi szol gál ta tá si te vé keny ség re jo go sí tó en ge dély
irán ti ké rel mét el uta sít ja, ha a ké rel me zõ

a) az en ge dé lye zé si el já rás ban meg té vesz tõ vagy
 valótlan ada tot kö zöl,

b) ál ta la mû köd tet ni kí vánt pénz for gal mi in téz mény
nem fe lel meg az in du ló tõ ké re, a szer ve ze ti, sze mé lyi fel -
té te lek re, a mi nõ sí tett be fo lyás sal ren del ke zõ tu laj do no -
sok ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek nek,

c) ál tal mû köd tet ni kí vánt pénz for gal mi in téz ménnyel
szo ros kap cso lat ban álló sze mély vagy a szo ros kap cso lat -
ban álló sze mély re vo nat ko zó har ma dik or szág be li jog -
rend nem te szi le he tõ vé a fel ügye le ti fel ada tok ha té kony
el lá tá sát,

d) üz le ti ter ve, az en ge dély irán ti ké re lem hez mel lé kelt
egyéb irat, to váb bá a Fel ügye let ren del ke zé sé re álló bár -
mely ok irat, adat vagy in for má ció alap ján meg ál la pít ha tó,
hogy a ké rel me zõ nem tud meg fe lel ni a pénz for gal mi szol -
gál ta tá si te vé keny ség re vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ -
írásoknak.”

30.  § A Hpt. a 30.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 30/A.  §-sal
egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi 30/A.  § szá mo zá sa
30/B.  §-ra vál to zik:

„30/A.  § (1) A Fel ügye let a pénz for gal mi in téz mény
pénz for gal mi szol gál ta tá si te vé keny sé gi en ge dé lyét
vissza von ja, ha

a) az en ge délyt a Fel ügye let meg té vesz té sé vel vagy
más jog sza bály sér tõ mó don sze rez ték meg,

b) a pénz for gal mi in téz mény már nem fe lel meg a pénz -
for gal mi szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del -
ke zé sek nek,

c) olyan kö rül mény áll fenn, amely sú lyo san ve szé lyez -
te ti a fi ze té si rend szer sta bi li tá sát, az ügy fe lek ér de ke it,
vagy aka dá lyoz za a pénz for gal mat,

d) va gyo na az is mert hi te le zõk kö ve te lé se i nek ki elé gí -
té sé re sem nyúj ta na fe de ze tet,

e) a pénz for gal mi in téz mény az en ge dé lyét vissza ad ja,

f) a pénz for gal mi in téz mény tör vény ál tal til tott te vé -
keny sé get foly tat.
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(2) A Fel ügye let a pénz for gal mi in téz mény pénz for gal -
mi szol gál ta tá si te vé keny sé gi en ge dé lyét vissza von hat ja,
ha

a) a pénz for gal mi in téz mény a pénz for gal mi szol gál ta -
tá si te vé keny ség re jo go sí tó en ge dély kéz hez vé te lé tõl szá -
mí tott ti zen két hó na pon be lül a te vé keny sé gét nem kez di
meg,

b) a pénz for gal mi in téz mény hat hó na pon ke resz tül
nem foly tat pénz for gal mi szol gál ta tá si te vé keny sé get.

(3) Az en ge dély vissza vo ná sá ra irá nyu ló el já rás ban – az 
(1) be kez dés c) pont ja te kin te té ben – az MNB szak ha tó -
ság ként vesz részt.”

31.  § A Hpt. 31.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül 
ki:

„(3) Pénz for gal mi in téz mény a pénz for gal mi szol gál ta -
tá si te vé keny sé gi en ge dé lyét a Fel ügye let nek ak kor ad hat -
ja vissza, ha bi zo nyít ja, hogy pénz for gal mi szol gál ta tás ból 
szár ma zó sem mi lyen kö te le zett sé ge nincs.”

32.  § A Hpt. 31.  §-át kö ve tõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ
al cím lép, va la mint a kö vet ke zõ 32.  §-sal egé szül ki:

„Pénzforgalmi intézmény tevékenységi engedélyéhez
kapcsolódó különös rendelkezések

32.  § (1) A pénz for gal mi in téz mény ket tõ mun ka na pon
be lül a Fel ügye le tet írás ban tá jé koz tat ja, ha a pénz for gal -
mi szol gál ta tá si te vé keny ség re jo go sí tó en ge dély meg adá -
sát köve tõen bár mi lyen vál to zás ha tás sal van a
18/A.  §-ban meg ha tá ro zott, az en ge dély irán ti ké re lem ben
fog lal tak tel je sí té sé re.

(2) A Fel ügye let az olyan – 6/A.  § (2)–(4) be kez dé sén
kí vü li – egyéb üz le ti te vé keny sé get is vég zõ pénz for gal mi
in téz mény nek meg tilt hat ja az egyéb üz le ti te vé keny ség
pénz for gal mi szol gál ta tá si te vé keny ség gel tör té nõ együt -
tes foly ta tá sát, ha ezen egyéb üz le ti te vé keny ség mér té ke,
jel le ge, vagy a Fel ügye let ré szé re tör té nõ át lát ha tó sá gá nak 
hi á nya hát rá nyo san be fo lyá sol ja

a) a pénz for gal mi in téz mény pénz ügyi meg bíz ha tó sá -
gát, vagy

b) a Fel ügye let azon ké pes sé gét, hogy el lás sa fel ügye -
le ti te vé keny sé gét.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben a pénz -
forgalmi in téz mény en ge dé lye zé si el já rá sá ra, va la mint az
ál lo mány át ru há zás ra vo nat ko zó sza bá lyo kat is meg fele -
lõen al kal maz ni kell.”

33.  § A Hpt. a 32/B.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
32/C.  §-sal egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi
32/C–32/D.  § szá mo zá sa 32/D–32/E.  §-ra, 32/E.  § szá mo -
zá sa 32/G.  §-ra vál to zik:

„32/C.  § (1) A pénz for gal mi in téz mény kö te les a Fel -
ügye let nek be je len te ni, ha pénz for gal mi szol gál ta tás nyúj -
tá sá ra az Eu ró pai Unió má sik tag ál la má ban fi ók te le pet kí -
ván lé te sí te ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti be je len tés nek tar tal maz nia
kell

a) an nak az eu ró pai uni ós tag ál lam nak a meg ne ve zé sét, 
amely ben a pénz for gal mi in téz mény a fi ók te le pet szán dé -
ko zik lé te sí te ni,

b) a vé gez ni kí vánt pénz for gal mi szol gál ta tás meg ne -
ve zé sét,

c) a fi ók te lep szer ve ze ti fel épí té sé re, irá nyí tá sá ra, el -
len õr zé si rend jé re vo nat ko zó do ku men tu mo kat, a fi ók te -
lep cí mét, üz le ti ter vét, va la mint a pénz for gal mi szol gál ta -
tás üz let ágat irá nyí tó sze mély meg ne ve zé sét.

(3) Ha a Fel ügye let ren del ke zé sé re álló in for má ci ók
sze rint a be je len tõ pénz for gal mi in téz mény meg fe lel az e
tör vény ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek, a be je len -
tés kéz hez vé te lét kö ve tõ egy hó na pon be lül írás ban tá jé -
koz tat ja az érin tett Eu ró pai Unió má sik tag ál la má nak ille -
té kes fel ügye le ti ha tó sá gát a pénz for gal mi in téz mény ne -
vé rõl, cí mé rõl, a fi ók te lep ve ze tõ ál lá sú sze mé lyé nek ne -
vé rõl, a fi ók te lep szer ve ze ti fel épí té sé rõl, va la mint a fi ók -
te lep ál tal vé gez ni kí vánt pénz for gal mi szol gál ta tás ról. A
tá jé koz ta tást egy ide jû leg köz li a be je len tõ pénz for gal mi
in téz ménnyel.”

34.  § A Hpt. e tör vénnyel át szá mo zott 32/E.  §-át köve -
tõen a kö vet ke zõ 32/F.  §-sal egé szül ki:

„32/F.  § (1) A pénz for gal mi in téz mény kö te les a Fel -
ügye let nek be je len te ni, ha pénz for gal mi szol gál ta tá sát az
Eu ró pai Unió má sik tag ál la má ban ha tá ron át nyú ló szol -
gál ta tás ként szán dé ko zik vé gez ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti be je len tés nek tar tal maz nia
kell an nak az eu ró pai uni ós tag ál lam nak a meg ne ve zé sét,
amely ben a pénz for gal mi in téz mény ha tá ron át nyú ló szol -
gál ta tást szán dé ko zik vé gez ni.

(3) Ha a Fel ügye let ren del ke zé sé re álló in for má ci ók
sze rint a be je len tõ pénz for gal mi in téz mény meg fe lel az e
tör vény ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek, a be je len -
tés kéz hez vé te lét kö ve tõ egy hó na pon be lül írás ban tá jé -
koz tat ja az érin tett Eu ró pai Unió má sik tag ál la má nak ille -
té kes fel ügye le ti ha tó sá gát a pénz for gal mi in téz mény ne -
vé rõl, cí mé rõl.”

35.  § A Hpt. e tör vénnyel át szá mo zott 32/G.  §-át köve -
tõen a kö vet ke zõ 32/H.  §-sal egé szül ki:

„32/H.  § (1) Ha az Eu ró pai Unió má sik tag ál la má nak
ille té kes fel ügye le ti ha tó sá ga ar ról tá jé koz tat ja a Fel ügye -
le tet, hogy szék he lye sze rin ti tag ál lam ban en ge dé lye zett
pénz for gal mi in téz mény Ma gyar or szá gon fi ók te le pet
szán dé ko zik lé te sí te ni, ha tá ron át nyú ló szol gál ta tást szán -
dé ko zik vé gez ni, ak kor a Fel ügye let tá jé koz tat ja a pénz -
for gal mi in téz ményt a foly tat ni kí vánt te vé keny ség vég zé -
sé vel kap cso la tos fel té te lek rõl, így kü lö nö sen az ügy fe lek
elõ ze tes és utó la gos tá jé koz ta tá sá nak és a pénz for gal mi
szol gál ta tás le bo nyo lí tá sá nak sza bá lya i ról.

(2) Ha a Fel ügye let ren del ke zé sé re álló in for má ci ók
sze rint az Eu ró pai Unió má sik tag ál la má ban szék hellyel
ren del ke zõ pénz for gal mi in téz mény ügy nö ké vel, vagy
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 fióktelepe lé te sí té sé vel kap cso lat ban fel me rül a pénz mo -
sás és a ter ro riz mus fi nan szí ro zá sa meg elõ zé sé re és meg -
aka dá lyo zá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok meg sér té se, ak kor a
Fel ügye let kö te les er rõl a szék hely sze rin ti ille té kes fel -
ügye le ti ha tó sá got is ér te sí te ni.”

36.  § A Hpt. 36.  §-át kö ve tõ RÉSZ címe he lyé be a kö -
vet ke zõ cím lép:

„II. RÉSZ

TULAJDONJOG GYAKORLÁSA, IRÁNYÍTÁS
ÉS ELLENÕRZÉS”

37.  § A Hpt. 44.  §-ának (1), (4) és (5) be kez dé se he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Fel ügye let elõ ze tes en ge dé lyé vel vá laszt ha tó
meg, ille tõ leg ne vez he tõ ki a pénz ügyi in téz mény nél,
pénz for gal mi in téz mény nél a ve ze tõ ál lá sú sze mély, to -
váb bá a pénz ügyi hol ding tár sa ság és a ve gyes pénz ügyi
hol ding tár sa ság te vé keny sé gét tény le ge sen irá nyí tó ve ze -
tõ ál lá sú sze mély.”

„(4) Ve ze tõ ál lá sú sze mély nek nem vá laszt ha tó meg, to -
váb bá an nak nem ne vez he tõ ki az, aki

a) mi nõ sí tett be fo lyás sal ren del ke zik (vagy ren del ke zett),
ille tõ leg ve ze tõ ál lá sú sze mély (vagy az volt) egy olyan pénz -
ügyi in téz mény ben, pénz for gal mi in téz mény ben

1. amely ese té ben a fi ze tés kép te len sé get csak a Fel -
ügye let ál tal al kal ma zott ki vé te les in téz ke dé sek kel le het
el ke rül ni, vagy

2. ame lyet a te vé keny sé gi en ge dély vissza vo ná sa  miatt
fel kel lett szá mol ni,
és aki nek sze mé lyes fe le lõs sé gét e hely zet ki ala ku lá sá ért
jog erõs ha tá ro zat meg ál la pí tot ta;

b) sú lyo san vagy rend sze re sen meg sér tet te e tör vény
vagy más, a bank üzem re, a pénz for gal mi szol gál ta tás ra
vagy a pénz ügyi in téz mény gaz dál ko dá sá ra vo nat ko zó
jog sza bály elõ írásait, és ezt a Fel ügye let, más ha tó ság
vagy bí ró ság öt év nél nem ré geb ben kelt jog erõs ha tá ro zat -
ban meg ál la pí tot ta;

c) bün te tett elõ éle tû.
(5) Hi tel in té zet nél, pénz for gal mi el szá mo ló ház nál,

pénz for gal mi in téz mény nél nem le het ve ze tõ ál lá sú sze -
mély – a fel ügye lõ bi zott sá gi tag ki vé te lé vel – a (4) be kez -
dés ben fog lal ta kon túl az sem, aki

a) nem ren del ke zik leg alább há rom évi – a ban ki vagy
vál la la ti gaz dál ko dás vagy az ál lam igaz ga tás pénz ügyi, il -
let ve gaz da sá gi te rü le tén szer zett – ve ze tõi gya kor lat tal,

b) más pénz ügyi in téz mény nél, pénz for gal mi in téz -
mény nél könyv vizs gá ló,

c) olyan tiszt sé get tölt be, amely tiszt ség el lá tá sa kor lá -
toz hat ja szak mai fel ada ta i nak el lá tá sát.”

38.  § A Hpt. 45.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„45.  § A pénz ügyi in téz mény igaz ga tó sá gá nak, fel ügye -
lõ bi zott sá gá nak ve ze tõi és tag jai, va la mint a pénz for gal mi 

in téz mény és a fi ók te lep for má já ban mû kö dõ pénz ügyi in -
téz mény ve ze tõ ál lá sú sze mé lyei fe le lõ sek azért, hogy a
pénz ügyi in téz mény, pénz for gal mi in téz mény az en ge dé -
lye zett te vé keny sé ge ket az e tör vény ben és a kü lön jog sza -
bá lyok ban fog lalt elõ írásoknak meg fele lõen vé gez ze.”

39.  § A Hpt. 49.  §-ának (2) és (5) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A pénz ügyi in téz mény és a pénz for gal mi in téz -
mény tu laj do no sa, a pénz ügyi in téz mény ben és a pénz for -
gal mi in téz mény ben mi nõ sí tett be fo lyást sze rez ni kí vá nó
sze mély, a ve ze tõ ál lá sú sze mély, va la mint a pénz ügyi in -
téz mény és a pénz for gal mi in téz mény al kal ma zott ja kö te -
les a pénz ügyi in téz mény és a pénz for gal mi in téz mény
mû kö dé sé vel kap cso lat ban tu do má sá ra ju tott üz le ti tit kot
– idõ be li kor lá to zás nél kül – meg tar ta ni.”

„(5) A pénz ügyi in téz mény és a pénz for gal mi in téz -
mény a nyo mo zó ha tó sá got a „ha laszt ha tat lan in téz ke dés”
jel zés sel el lá tott, kü lön jog sza bály ban elõ írt ügyé szi jó vá -
ha gyást nél kü lö zõ meg ke re sé sé re is kö te les tá jé koz tat ni az 
ál ta la ke zelt, az adott üggyel össze füg gõ, üz le ti ti tok nak
mi nõ sü lõ ada tok ról.”

40.  § A Hpt. 55.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül 
ki:

„(5) A pénz for gal mi el szá mo ló ház a pénz for gal mi szol -
gál ta tó és az ügy fél kö zöt ti pénz for gal mi szol gál ta tá si ke -
ret szer zõ dés sze rint ren del ke zé sé re álló, sze mé lyes adat -
nak mi nõ sü lõ bank tit kot, fi ze té si tit kot leg fel jebb a fi ze té si 
mû ve let bõl ere dõ kö ve te lés el évü lé sé ig jo go sult ke zel ni a
fi ze tés sel kap cso la tos csa lá sok, va la mint a készpénz-
 helyettesítõ fi ze té si esz köz zel tör té nõ vissza élé sek meg -
elõ zé se, vizs gá la ta és fel de rí tés cél já ból.”

41.  § A Hpt. 67.  §-ának (5), (7) és (9) be kez dé se he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A szö vet ke ze ti hi tel in té zet, a pénz ügyi vál lal ko zás
és a pénz for gal mi in téz mény leg alább egy bel sõ el len õrt
fog lal koz tat. A szö vet ke ze ti hi tel in té zet, a pénz ügyi vál -
lal ko zás és a pénz for gal mi in téz mény írás ban meg ál la pod -
hat ar ról, hogy a bel sõ el len õr köl csö nös fog lal koz ta tá sa
el len nem emel ki fo gást. Ugyan azon sze mély leg fel jebb
há rom szö vet ke ze ti hi tel in té zet nél, pénz ügyi vál lal ko zás -
nál, il let ve pénz for gal mi in téz mény nél fog lal koz tat ha tó
bel sõ el len õr ként.”

„(7) A pénz ügyi in téz mény nél, a pénz for gal mi in téz -
mény nél mû kö dõ bel sõ el len õr zé si szer ve zet (bel sõ el len -
õr) fel ada ta

a) az in téz mény bel sõ sza bály zat nak meg fe le lõ mû kö -
dé sé nek, va la mint

b) az in téz mény pénz ügyi szol gál ta tá si, il let ve ki egé -
szí tõ pénz ügyi szol gál ta tá si te vé keny sé gé nek a tör -
vényesség, a biz ton ság, az át te kint he tõ ség szem pont já ból
tör té nõ
vizs gá la ta, to váb bá

c) mind az, amit kü lön jog sza bály a fel adat kö ré be utal.”
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„(9) A bel sõ el len õr zé si szer ve ze ti egy ség ve ze té sé vel,
ille tõ leg ha az in téz mény, pénz for gal mi in téz mény csak
egy bel sõ el len õrt al kal maz, ak kor a bel sõ el len õr zé si fel -
ada tok el lá tá sá val csak olyan sze mély bíz ha tó meg, aki

a) a 68.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szak irá nyú
fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség gel, ille tõ leg mér leg ké pes
köny ve lõi szak ké pe sí tés sel és leg alább há rom éves szak -
mai gya kor lat tal ren del ke zik,

b) bün tet len elõ éle tû.”

42.  § A Hpt. 69/A.  §-át kö ve tõ RÉSZ címe he lyé be a kö -
vet ke zõ cím lép:

„III. RÉSZ

A PRUDENS MÛKÖDÉSRE VONATKOZÓ
KÖVETELMÉNYEK”

43.  § A Hpt. 71.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A pénz ügyi in téz mény sa ját tõ ké jé nek össze ge nem 
le het ke ve sebb a 9.  §-ban elõ írt leg ki sebb in du ló tõke
össze gé nél.”

44.  § A Hpt. 84.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A hi tel in té zet nek te vé keny sé ge so rán]
„b) a csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról  szóló

1991. évi IL. tör vény (a továb biak ban: Cstv.) 56.  § (2) be -
kez dé se, és”

45.  § A Hpt. a 87/C.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ Fe je zet -
tel, cím mel, al cím mel és 87/D–87/J.  §-sal egé szül ki:

„XII/A. Fejezet
Pénzforgalmi intézmény prudens mûködésének szabályai

Tõkekövetelmény

87/D.  § (1) A pénz for gal mi in téz mény nek – az ál ta la
vég zett te vé keny ség gel össz hang ban – a koc ká za tá nak fe -
de ze tét min den kor biz to sí tó meg fe le lõ nagy sá gú sza va to ló 
tõ ké vel kell ren del kez nie, amely nem csök ken het

a) az e Fe je zet ben meg ha tá ro zott
1. költ ség mód szer,
2. fi ze té si for ga lom mód szer, vagy
3. irány adó mu ta tó mód szer

egyi ké vel szá mí tott sza va to ló tõke, vagy
b) a 9.  §-ban – az en ge dé lye zés fel té te le ként – elõ írt

leg ki sebb in du ló tõke
össze ge kö zül a ma ga sabb ér ték alá.

(2) Az (1) be kez dés a) pont já tól el té rõ en a Fel ügye let a
87/K.  § sze rin ti fel ügye le ti fe lül vizs gá lat ke re té ben a szá -
mí tott ér ték nél leg fel jebb húsz szá za lék kal ma ga sabb tõ -
ke kö ve tel ményt ír hat elõ.

(3) A pénz for gal mi in téz mény sza va to ló tõ ké jé nek
meg ha tá ro zá sá ra, ki szá mí tá sá ra az 5. szá mú mel lék le tet
kell meg fele lõen al kal maz ni.

87/E.  § Ha a pénz for gal mi in téz mény
a) egy má sik pénz for gal mi in téz ménnyel, hi tel in té zet -

tel, be fek te té si vál lal ko zás sal, be fek te té si alap ke ze lõ tár -
sa ság gal vagy biz to sí tó val azo nos cso port ba tar to zik, vagy

b) pénz for gal mi szol gál ta tá son kí vül a 6/A.  §
(2)–(4) be kez dé sé be nem tar to zó egyéb üz le ti te vé keny sé -
get is vé gez,
ak kor a cso port tag jai kö zött, il let ve a pénz for gal mi in téz -
mény egyéb üz le ti te vé keny sé gé hez kap cso ló dó an ki kell
zár ni a sza va to ló tõke szá mí tá sa so rán a tõ ke ele mek több -
szö rös szám ba vé te lét, va la mint a nem meg fe le lõ
szavatoló tõke-számítást.

87/F.  § (1) A költ ség mód szer al kal ma zá sa kor a pénz -
for gal mi in téz mény sza va to ló tõ ké jé nek el kell ér nie a szá -
mí tást meg elõ zõ üz le ti év könyv vizs gá ló ál tal hi te le sí tett
éves be szá mo ló ban sze rep lõ ál ta lá nos igaz ga tá si költ ség
tíz szá za lé kát.

(2) Ha a pénz for gal mi in téz mény a szá mí tás idõ pont já -
ban még nem vé gez egy tel jes éve üz le ti te vé keny sé get,
vagy az elsõ üz le ti év vo nat ko zá sá ban nem áll ren del ke -
zés re könyv vizs gá ló ál tal hi te le sí tett éves be szá mo ló, ak -
kor az ál ta lá nos igaz ga tá si költ ség meg ha tá ro zá sá hoz az
üz le ti terv ben sze rep lõ be csült ada to kat kell figye lembe
ven ni.

87/G.  § (1) A fi ze té si for ga lom mód szer al kal ma zá sa kor 
a pénz for gal mi in téz mény sza va to ló tõ ké jé nek el kell ér nie 
a kö vet ke zõ ér té kek nek a (2)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott „k” té nye zõ vel szor zott össze gét:

a) a fi ze té si for ga lom egy mil li árd-öt száz mil lió fo rint -
nak meg fe le lõ össze gig ter je dõ há nya dá nak (ré szé nek)
négy szá za lé ka,

b) a fi ze té si for ga lom egy mil li árd-öt száz mil lió fo rint -
nak meg fe le lõ összeg tõl há rom mil li árd fo rint nak meg fe le -
lõ össze gig ter je dõ há nya dá nak (ré szé nek) ket tõ és fél szá -
za lé ka,

c) a fi ze té si for ga lom há rom mil li árd fo rint nak meg fe le -
lõ összeg tõl har minc mil li árd fo rint nak meg fe le lõ össze gig 
ter je dõ há nya dá nak (ré szé nek) egy szá za lé ka,

d) a fi ze té si for ga lom har minc mil li árd fo rint nak meg -
fe le lõ összeg tõl het ven öt mil li árd fo rint nak meg fe le lõ
össze gig ter je dõ há nya dá nak (ré szé nek) fél szá za lé ka, és

e) a fi ze té si for ga lom het ven öt mil li árd fo rint nak meg -
fe le lõ össze get meg ha la dó há nya dá nak (ré szé nek) ne gyed
szá za lé ka,
ahol a fi ze té si for ga lom a pénz for gal mi in téz mény elõ zõ
üz le ti év ben tel je sí tett fi ze té si mû ve le te össz ér té ké nek ti -
zen ket ted ré sze.

(2) A pénz for gal mi in téz mény ál tal al kal ma zan dó
„k” té nye zõ – a (3)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé -
tel lel –: 1.

(3) Ha a pénz for gal mi in téz mény a pénz for gal mi szol -
gál ta tá sok kö zül ki zá ró lag kész pénz át uta lást [2. szá mú
mel lék let I. Fe je zet 16. pont ja] vé gez, az ál ta la al kal ma -
zan dó „k” té nye zõ: 0,5.

(4) Ha a pénz for gal mi in téz mény a pénz for gal mi szol -
gál ta tá sok kö zül ki zá ró lag a táv köz lé si esz köz zel, di gi tá lis 
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esz köz zel vagy más in for má ció tech no ló gi ai esz köz zel tör -
té nõ fi ze té si mû ve let tel je sí té sét [2. szá mú mel lék let I. Fe -
je zet 9. pont já nak g) al pont ja] vég zi, az ál ta la al kal ma zan -
dó „k” té nye zõ”: 0,8.

87/H.  § (1) Az irány adó mu ta tó mód szer al kal ma zá sa -
kor a pénz for gal mi in téz mény sza va to ló tõ ké jé nek el kell
ér nie a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott irány adó mu ta tó -
nak a 87/I.  §-ban meg ha tá ro zott szor zó té nye zõ vel, va la -
mint a 87/G.  § (2)–(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott „k” té -
nye zõ vel szor zott össze gét.

(2) Az irány adó mu ta tó a pénz for gal mi szol gál ta tás hoz
kap cso ló dó

a) ka pott ka mat és ka mat jel le gû be vé tel, va la mint fi ze -
tett ka mat és ka mat jel le gû rá for dí tás kü lön bö ze te, és

b) ka pott (járó) ju ta lék és díj be vé te lek, va la mint az üz -
le ti te vé keny ség bõl szár ma zó egyéb be vé tel
össze ge.

(3) Az irány adó mu ta tó szá mí tá sa so rán nem kell figye -
lembe ven ni a rend kí vü li be vé te le ket, va la mint az irány -
adó mu ta tó csök kent he tõ má sik pénz for gal mi szol gál ta tó
ré szé re ki szer ve zett te vé keny ség szer zõ dés sze rin ti, fi ze -
tett el len ér té ké vel.

(4) Az irány adó mu ta tó szá mí tá sa so rán a szá mí tást
meg elõ zõ üz le ti év könyv vizs gá ló ál tal hi te le sí tett éves be -
szá mo ló ját kell figye lembe ven ni.

(5) A sza va to ló tõke nem csök ken het a szá mí tást meg -
elõ zõ há rom üz le ti év irány adó mu ta tó ja alap ján ki szá mí -
tott ér ték át la gá nak nyolc van szá za lé ka alá. Ha a pénz for -
gal mi in téz mény nek nincs könyv vizs gá ló ál tal hi te le sí tett
éves be szá mo ló ja, az üz le ti terv ben sze rep lõ be csült adat is 
al kal maz ha tó.

87/I.  § Az irány adó mu ta tó mód szer nél al kal ma zan dó
szor zó té nye zõ ér té ke:

a) az irány adó mu ta tó hét száz öt ven mil lió fo rint nak
meg fe le lõ össze gig ter je dõ há nya dá nak (ré szé nek) tíz szá -
za lé ka,

b) az irány adó mu ta tó hét száz öt ven mil lió fo rint nak
meg fe le lõ összeg tõl egy mil li árd-öt száz mil lió fo rint nak
meg fe le lõ össze gig ter je dõ há nya dá nak (ré szé nek) nyolc
szá za lé ka,

c) az irány adó mu ta tó egy mil li árd-öt száz mil lió fo rint -
nak meg fe le lõ összeg tõl hét mil li árd-öt száz mil lió fo rint -
nak meg fe le lõ össze gig ter je dõ há nya dá nak (ré szé nek) hat
szá za lé ka,

d) az irány adó mu ta tó hét mil li árd-öt száz mil lió fo rint -
nak meg fe le lõ összeg tõl ti zen öt mil li árd fo rint nak meg fe -
le lõ össze gig ter je dõ há nya dá nak (ré szé nek) há rom szá za -
lé ka, és

e) az irány adó mu ta tó ti zen öt mil li árd fo rint nak meg fe -
le lõ össze get meg ha la dó há nya dá nak (ré szé nek) más fél
szá za lé ka.

87/J.  § (1) A pénz for gal mi in téz mény a költ ség mód -
szert, va la mint az irány adó mu ta tó mód szert a Fel ügye let
en ge dé lyé vel al kal maz hat ja.

(2) A Fel ügye let a költ ség mód szer, va la mint az irány -
adó mu ta tó mód szer al kal ma zá sát ak kor en ge dé lye zi, ha

be ve ze té sé nek cél ja nem ki zá ró lag a tõ ke kö ve tel mény
csök ken té se.”

46.  § A Hpt. a 87/J.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel
és 87/K.  §-sal egé szül ki:

„Felügyeleti felülvizsgálat

87/K.  § (1) A Fel ügye let ha tó sá gi el len õr zé se ke re té ben
fe lül vizs gál ja a pénz for gal mi in téz mény pénz for gal mi
szol gál ta tá sok kal kap cso la tos sza bály za ta it, el já rá sa it és
mód sze re it. A fe lül vizs gá lat nak ki kell ter jed nie a pénz for -
gal mi in téz mény koc ká zat ke ze lé si fo lya ma tá nak és bel sõ
el len õr zé si rend sze re mû kö dé sé nek ér té ke lé sé re.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti fe lül vizs gá lat és ér té ke lés
alap ján a Fel ügye let nek meg kell ha tá roz nia, hogy a pénz -
for gal mi in téz mény ál tal al kal ma zott sza bály za tok, el já rá -
sok és mód sze rek, va la mint a pénz for gal mi in téz mény sza -
va to ló tõ ké je biz to sít ja-e a koc ká za tok fe de ze tét és meg -
bíz ha tó ke ze lé sét.

(3) A fe lül vizs gá lat és az ér té ke lés gya ko ri sá gát, mér té -
két és rész le te zett sé gét a Fel ügye let a pénz for gal mi in téz -
mény mé re te, az ál ta la tel je sí tett fi ze té si mû ve le té nek
össz ér té ke, te vé keny sé gé nek jel le ge alap ján ha tá roz za
meg az zal, hogy a fe lül vizs gá la tot és ér té ke lést leg alább
éven te egy szer el kell vé gez ni.”

47.  § A Hpt. a 87/K.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel
és 87/L.  §-sal egé szül ki:

„Ügyfélpénzek védelme

87/L.  § (1) A pénz for gal mi in téz mény az ügy fél tõl vagy
egy má sik pénz for gal mi szol gál ta tó tól fi ze té si mû ve let ér -
de ké ben át vett pénz esz köz zel sa ját ja ként nem ren del kez -
het, az a pénz for gal mi in téz mény fel szá mo lá sa ese tén – a
Cstv. ren del ke zé se i tõl el té rõ en – nem ré sze a fel szá mo lás
kö ré be tar to zó va gyon nak.

(2) A pénz for gal mi in téz mény nyil ván tar tá sa it az át vett
pénz esz kö zök rõl úgy ve ze ti, hogy azok

a) pon to sak le gye nek, és az ügy fél pénz esz kö ze i rõl
min den kor  valós ké pet mu tas sa nak, és

b) alap ján bár mi kor, ké se de lem nél kül biz to sít ha tó le -
gyen az ügy fél, va la mint a szol gál ta tó sa ját pénz esz kö ze i -
nek el kü lö ní tett nyil ván tar tá sa.

(3) Ha a pénz for gal mi in téz mény a fi ze té si mû ve let ér -
de ké ben át vett pénz esz közt az át vé telt kö ve tõ mun ka nap
vé gé ig a fi ze té si mû ve let vég re haj tá sa ként nem utal ja át
egy má sik pénz for gal mi szol gál ta tó hoz, vagy nem fi ze ti ki
a ked vez mé nye zett nek, ak kor

a) a pénz esz közt az Eu ró pai Unió tag ál la má ban szék -
hellyel ren del ke zõ hi tel in té zet nél ve ze tett le té ti szám lá ra,
vagy olyan esz köz be kell el he lyez ni, amely ki tett ség re a
76/A.  § al kal ma zá sa kor nul la szá za lé kos koc ká za ti súly al -
kal maz ha tó, vagy

b) a pénz ügyi kö te le zett ség vál la lá sa nem tel je sí té sé nek 
ese té re a pénz for gal mi in téz mény tõl el té rõ cso port hoz tar -
to zó, Eu ró pai Unió tag ál la má ban szék hellyel ren del ke zõ
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hi tel in té zet tel, biz to sí tó val olyan bank ga ran cia- vagy ke -
ze si biz to sí tá si szer zõ dést köt, amely

ba) az a) pont sze rint el he lye zen dõ pénz esz köz tel jes
össze gé re vo nat ko zik, és

bb) a fe de zet nyúj tó ja ál tal egy ol da lú an leg alább hat -
van na pos ha tár idõ vel szün tet he tõ meg.”

48.  § A Hpt. a 130/O.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ Fe je zet -
tel, cím mel és 130/P.  §-sal egé szül ki:

„XX/B. Fejezet

Fizetési rendszerhez történõ hozzáférés

130/P.  § (1) Fi ze té si rend szert mû köd te tõ pénz for gal mi
el szá mo ló ház fi ze té si rend szer hez tör té nõ csat la ko zás fel -
té te le it meg ha tá ro zó sza bály za ta i ban rög zí tett fel té te lek -
nek ob jek tív nek, ará nyos nak és diszk ri mi ná ció men tes nek
kell len nie.

(2) Fi ze té si rend szert mû köd te tõ pénz for gal mi el szá mo -
ló ház a tel je sí té si, mû kö dé si és üz le ti koc ká za tok ki vé dé -
sé hez, va la mint a fi ze té si rend szer pénz ügyi és mû kö dé si
sta bi li tá sá nak vé del mé hez szük sé ges mér ték nél job ban
nem kor lá toz hat ja a fi ze té si rend szer hez tör té nõ csat la ko -
zást.

(3) A fi ze té si rend szert mû köd te tõ pénz for gal mi el szá -
mo ló ház a pénz for gal mi szol gál ta tók, az ügy fe lek vagy
más fi ze té si rend sze rek szá má ra a csat la ko zás fel té te le ként 
nem ír hat elõ:

a) más fi ze té si rend szer hez tör té nõ csat la ko zás kor lá to -
zá sát,

b) a csat la ko zott pénz for gal mi szol gál ta tók jo ga i ra és
kö te le zett sé ge i re vo nat ko zó el té rõ sza bá lyo kat, és

c) az in téz mé nyi for má ra vo nat ko zó bár mi lyen kor lá to -
zást.

(4) Az (1)–(3) be kez dés sze rin ti ren del ke zé sek nem al -
kal ma zan dók

a) a fi ze té si, il let ve ér ték pa pír-el szá mo lá si rend sze rek -
ben tör té nõ tel je sí tés vég le ges sé gé rõl  szóló 2003. évi
XXIII. tör vény alap ján ki je lölt rend szer re,

b) a ki zá ró lag ugyan azon cso port hoz tar to zó pénz for -
gal mi szol gál ta tók ál tal mû köd te tett fi ze té si rend szer re, ha 
a pénz for gal mi szol gál ta tó kat olyan tõ ke szer ke zet köti
össze, ahol az egyik pénz for gal mi szol gál ta tó a cso port hoz 
tar to zó töb bi pénz for gal mi szol gál ta tó fe lett el len õr zõ be -
fo lyás sal vagy ré sze se dé si vi szonnyal ren del ke zik,

c) az olyan fi ze té si rend szer re, ame lyet mû köd te tõ
pénz for gal mi szol gál ta tó akár ön ál ló an akár cso port ként

ca) egy ide jû leg pénz for gal mi szol gál ta tó ja a fi ze tõ fél -
nek és a ked vez mé nye zett nek és ki zá ró la go san fe lel a fi ze -
té si rend szer mû köd te té sé ért, va la mint

cb) pénz for gal mi szol gál ta tók ré szé re en ge dé lye zi a fi -
ze té si rend szer ben tör té nõ rész vé telt, akik nem jo go sul tak
arra, hogy a fi ze té si rend szer rel össze füg gõ dí jak ról egy -
más sal vagy egy más kö zött meg ál la pod ja nak, ide nem ért -
ve a fi ze tõ fe lek és a ked vez mé nye zet tek te kin te té ben tör -
té nõ sa ját díj sza bály zat meg ál la pí tá sát.”

49.  § A Hpt. XXI. Fe je ze tét meg elõ zõ RÉSZ címe he -
lyé be a kö vet ke zõ cím lép:

„V. RÉSZ

A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK ÉS A PÉNZFORGALMI
INTÉZMÉNYEK SZÁMVITELE

ÉS KÖNYVVIZSGÁLATA”

50.  § A Hpt. 131.  §-a a kö vet ke zõ (3) és (4) be kez dés sel
egé szül ki:

„(3) Az (1)–(2) be kez dés ben fog lal tak nak a pénz for gal -
mi szol gál ta tá si te vé keny ség hez kap cso ló dó an a pénz for -
gal mi in téz mény nek is meg kell fe lel nie.

(4) A zá log köl csön zé si te vé keny sé get, va la mint a pénz -
for gal mi szol gál ta tást sa ját ne vé ben, sa ját ja vá ra, sa ját
szám lá ja ter hé re vagy ügy nök ként foly ta tó vál lal ko zás nak
a szám vi tel rõl  szóló tör vény sze rin ti napi kész pénz záró ál -
lo mány ma xi má lis mér té ké nek, il let ve havi szin tû át la gá -
nak meg ál la pí tá sa so rán nem kell figye lembe ven nie az e
te vé keny ség cél já ra szol gá ló el kü lö ní tet ten nyil ván tar tott
kész pénz ál lo mányt vagy az e te vé keny ség foly ta tá sa so rán 
bir to ká ba ke rült, a meg bí zót, il let ve az ügy fe let meg il le tõ
kész pénz ál lo mány el kü lö ní tett nyil ván tar tás ban sze rep lõ,
kö te le zett ség ként ki mu ta tott össze gét.”

51.  § A Hpt. 132.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A pénz ügyi in téz mény és a pénz for gal mi in téz -
mény kö te les az arra jo go sult tes tü let ál tal el fo ga dott
– könyv vizs gá lói zá ra dé kot is tar tal ma zó – éves beszá -
molót, va la mint az adó zott ered mény fel hasz ná lá sá ra vo -
nat ko zó ha tá ro za tot a Fel ügye let nek an nak el fo ga dá sá tól
szá mí tott ti zen öt mun ka na pon be lül, de leg ké sõbb a tárgy -
évet kö ve tõ év má jus 31-éig, az össze vont (kon szo li dált)
éves be szá mo lót an nak el fo ga dá sá tól szá mí tott ti zen öt
mun ka na pon be lül, de leg ké sõbb a tárgy évet kö ve tõ év jú -
ni us 30-áig meg kül de ni.”

52.  § A Hpt. 133.  §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö -
veg ré sze he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Pénz ügyi in téz mény, pénz for gal mi in téz mény ese tén
– a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló tör vénynek a könyv vizs -
gá ló ra vo nat ko zó an meg ha tá ro zott fel té te le in túl me nõ en – 
könyv vizs gá lói fel ada tok el lá tá sá ra csak ak kor ad ha tó az
ér vé nyes könyv vizs gá lói en ge déllyel ren del ke zõ, be jegy -
zett könyv vizs gá ló (könyv vizs gá lói tár sa ság) ré szé re meg -
bí zás, ha”

53.  § A Hpt. 134.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (3) be kez dés szá mo zá sa
(4) be kez dés re vál to zik:

„(3) A pénz for gal mi in téz mény könyv vizs gá ló ja a vizs -
gá la tá nak ered mé nyé rõl a pénz for gal mi in téz ménnyel
egy ide jû leg a Fel ügye le tet írás ban ha la dék ta la nul tá jé koz -
tat ja, ha olyan tényt ál la pí tott meg, amely nek alap ján
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a) a pénz for gal mi szol gál ta tás ra vo nat ko zó jog sza bá -
lyok ban fog lalt elõ írások sú lyos meg sér té sé re uta ló kö rül -
mé nye ket ész lel,

b) a pénz for gal mi in téz mény pénz for gal mi szol gál ta tá -
si te vé keny sé ge fo lya ma tos mû kö dé sét, kö te le zett sé ge i -
nek tel je sí té sét nem lát ja biz to sí tott nak,

c) a könyv vizs gá lói zá ra dék kor lá to zá sa vagy meg ta ga -
dá sa vál hat szük sé ges sé, vagy

d) a pénz for gal mi in téz mény pénz for gal mi szol gál ta tá -
si te vé keny sé ge bel sõ el len õr zé si rend sze ré nek sú lyos hi á -
nyos sá ga it vagy elég te len sé gét ál la pít ja meg.”

54.  § A Hpt. 137.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„137.  § (1) A pénz ügyi in téz mény és a pénz for gal mi in -
téz mény kö te les a könyv vizs gá ló val – az éves be szá mo ló
könyv vizs gá la tá ra – kö tött szer zõ dést és va la mennyi, a
könyv vizs gá ló ál tal az éves be szá mo ló val kap cso lat ban
ké szí tett je len tést a Fel ügye let szá má ra meg kül de ni.

(2) A Fel ügye let jo go sult a könyv vizs gá ló je len té sé nek
alap ján – az éves be szá mo ló jó vá ha gyá sa elõtt – a pénz -
ügyi in téz mény nél és a pénz for gal mi in téz mény nél kez de -
mé nyez ni, hogy a hely te len ada to kat tar tal ma zó beszá -
molót vizs gál tas sa fe lül, he lyes bít se, gon dos kod jon a he -
lyes bí tett ada tok könyv vizs gá ló val tör té nõ hi te le sí té sé rõl.

(3) Ha az éves be szá mo ló jó vá ha gyá sát köve tõen ju tott
a Fel ügye let tu do má sá ra, hogy az éves be szá mo ló lé nye -
ges hi bát tar tal maz, a Fel ügye let kö te lez he ti a pénz ügyi in -
téz ményt és a pénz for gal mi in téz ményt az ada tok mó do sí -
tá sá ra és könyv vizs gá ló val  való fe lül vizs gá la tá ra. A mó -
do sí tott és a könyv vizs gá ló ál tal fe lül vizs gált ada tot a
pénz ügyi in téz mény és a pénz for gal mi in téz mény kö te les
a Fel ügye let nek be mu tat ni.”

55.  § A Hpt. 137/A.  §-át kö ve tõ RÉSZ címe he lyé be a
kö vet ke zõ cím lép:

„VI. RÉSZ

A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK ÉS PÉNZFORGALMI
INTÉZMÉNYEK TEVÉKENYSÉGÉNEK

FELÜGYELETE”

56.  § (1) A Hpt. 139/A.  §-ának (1), (2) és (4) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A pénz ügyi in téz mény; a pénz for gal mi in téz mény;
a ki egé szí tõ pénz ügyi szol gál ta tást nyúj tó – pénz ügyi in téz -
mény nek és pénz for gal mi in téz mény nek nem minõ sülõ –
vál lal ko zás; a 3.  § (1) be kez dés h) pont já ban meg ha tá ro zott,
a 2. szá mú mel lék let I. fe je zet 12. pont já nak a) al pont ja sze -
rin ti ügy nö ki te vé keny sé get vég zõ vál lal ko zás és a bank kép -
vi se let a Fel ügye let ré szé re fel ügye le ti dí jat fi zet.

(2) A fel ügye le ti díj a (3)–(4) be kez dés sze rint szá mí tott 
alap díj, va la mint az (5)–(9) be kez dés sze rint szá mí tott vál -
to zó díj össze ge.”

„(4) A szor zó szám
a) bank és sza ko sí tott hi tel in té zet ese tén: negy ven,

b) szö vet ke ze ti hi tel in té zet, pénz ügyi vál lal ko zás és
pénz for gal mi in téz mény ese tén: négy,

c) az Eu ró pai Unió má sik tag ál la má ban szék hellyel
ren del ke zõ pénz ügyi in téz mény ma gyar or szá gi fi ók te le pe
ese tén: négy,

d) ki egé szí tõ pénz ügyi szol gál ta tást nyúj tó – pénz ügyi
in téz mény nek és pénz for gal mi in téz mény nek nem mi nõ -
sü lõ – vál lal ko zás, bank kép vi se let és a 3.  § (1) be kez dés
h) pont já ban meg ha tá ro zott, a 2. szá mú mel lék let I. fe je zet
12. pont já nak a) al pont ja sze rin ti ügy nö ki te vé keny sé get
vég zõ vál lal ko zás ese tén: egy.”

(2) A Hpt. 139/A.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (7)–(8) be kez dés szá mo zá -
sa (8)–(9) be kez dés re vál to zik:

„(7) A pénz for gal mi in téz mény ál tal fi ze ten dõ vál to zó
díj éves mér té ke a 87/D.  § (1) be kez dé se sze rint szá mí tott
tõ ke kö ve tel mény 3,8 ez re lé ke.”

57.  § A Hpt. 143.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„143.  § A pénz ügyi in téz mény, a pénz for gal mi in téz -
mény és a ki egé szí tõ pénz ügyi szol gál ta tást vég zõ egyéb
jogi sze mély – jog sza bály ban elõ írt tar ta lom mal, mó don és 
for má ban, rend sze res idõ kö zön ként – kö te les az MNB-nek 
és a Fel ügye let nek adat szol gál ta tást tel je sí te ni.”

58. § A Hpt. 145.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„145.  § A Fel ügye let a pénz ügyi in téz mény tõl, a pénz -
for gal mi in téz mény tõl, va la mint pénz ügyi in téz mény nek
nem mi nõ sü lõ ki egé szí tõ pénz ügyi szol gál ta tást nyúj tó
egyéb jogi sze mély tõl köz bül sõ be szá mo ló, meg ha tá ro zott 
for má jú és ta go lá sú ki mu ta tás, könyv vizs gá la ti je len tés
be mu ta tá sát kér he ti, to váb bá a pénz ügyi in téz mény tõl, a
pénz for gal mi in téz mény tõl, an nak szer ve i tõl va la mennyi
üz le ti ügyé rõl fel vi lá go sí tást kér het.”

59.  § (1) A Hpt. 151.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, va la mint g)–j) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ g)–h) pont lép:

[A Fel ügye let nek mér le gel nie kell az in téz ke dés szük sé -
ges sé gét, ha a pénz ügyi in téz mény, va la mint a pénz ügyi in -
téz mény nek nem mi nõ sü lõ ki egé szí tõ pénz ügyi szol gál ta -
tást nyúj tó egyéb jogi sze mély, ezek ve ze tõ ál lá sú sze mé -
lye, ille tõ leg tu laj do no sa meg sér ti az e tör vény, az ered mé -
nyes, meg bíz ha tó és füg get len tu laj don lás ra, ille tõ leg a
pru dens mû kö dés re vo nat ko zó jog sza bá lyok, va la mint az
MNB tv., a pénz for ga lom ról  szóló jog sza bá lyok elõ írásait, 
ille tõ leg te vé keny sé gét nyilván valóan nem el vár ha tó gon -
dos ság gal vég zi, így kü lö nö sen]

„e) sza va to ló tõ ké je nem éri el

1. hi tel in té zet ese té ben a 76.  § (1)–(2) be kez dé sé ben,
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2. pénz for gal mi in téz mény ese té ben a 87/D.  §
(1)–(2) be kez dé sé ben

rög zí tett tõ ke kö ve tel ményt,”

„g) el mu laszt ja a köz gyû lés nek a Fel ügye let in téz ke dé -
se i rõl tör té nõ tá jé koz ta tá sát, va la mint, ha a hi tel in té zet

1. az azon na li fi ze tõ ké pes ség, ille tõ leg a for rá sok és az
esz kö zök le já ra ti össz hang já nak biz to sí tá sá ra vo nat ko zó
elõ írásokat nem tart ja be,

2. nem tesz ele get tar ta lék kép zé si kö te le zett sé ge i nek,

h) nem tel je sí ti a pénz mo sás és a ter ro riz mus fi nan szí -
ro zá sa meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról  szóló tör -
vény ben elõ írt kö te le zett sé gét,”

(2) A Hpt. 151.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Fel ügye let nek e tör vény, to váb bá a pru dens mû kö -
dés re vo nat ko zó jog sza bá lyok, va la mint az MNB tv., a
pénz for ga lom ról  szóló jog sza bá lyok elõ írásainak je len tõs
meg sér té se ese tén – a ren del ke zé sé re álló ada to kat és in -
for má ci ó kat mér le gel ve – meg kell ten nie a szük sé ges in -
téz ke dést (153.  §, 155–156.  §), ha a pénz ügyi in téz mény]

„c) sza va to ló tõ ké je nem éri el

1. hi tel in té zet ese té ben a 76.  § (1)–(2) be kez dé sé ben,

2. pénz for gal mi in téz mény ese té ben a 87/D.  §
(1)–(2) be kez dé sé ben

rög zí tett tõ ke kö ve tel mény het ven öt szá za lé kát,”

(3) A Hpt. 151.  § (3) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Fel ügye let nek e tör vény, to váb bá a pru dens mû kö -
dés re vo nat ko zó jog sza bá lyok, va la mint az MNB tv., a
pénz for ga lom ról  szóló jog sza bá lyok elõ írásainak sú lyos
meg sér té se ese tén meg kell ten nie a szük sé ges in téz ke dé se -
ket, ille tõ leg ki vé te les in téz ke dé se ket (157–160.  §), ha a
pénz ügyi in téz mény]

a) sza va to ló tõ ké je nem éri el

1. hi tel in té zet ese té ben a 76.  § (1)–(2) be kez dé sé ben,

2. pénz for gal mi in téz mény ese té ben a 87/D.  §
(1)–(2) be kez dé sé ben

rög zí tett tõ ke kö ve tel mény hat van szá za lé kát,”

60.  § A Hpt. 153.  § (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö veg -
ré sze he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az elõ írások meg sér té se, ille tõ leg hi á nyos ság meg ál la -
pí tá sa ese tén – ha azok a pénz ügyi in téz mény, pénz for gal -
mi in téz mény pru dens mû kö dé sét je len tõ sen vagy sú lyo -
san nem ve szé lyez te tik – a Fel ügye let a kö vet ke zõ in téz ke -
dé se ket al kal maz za:”

61.  § A Hpt. 157.  § (1) be kez dé se a) pont já nak 2. al pont -
ja és e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A 151.  § (3) be kez dé se sze rin ti ese tek ben a Fel ügye let
– a 153.  § (2)–(3) be kez dé sé ben meg je lölt in téz ke dé se ken
túl me nõ en – a kö vet ke zõ, csõd el já rást he lyet te sí tõ ki vé te -
les in téz ke dé se ket al kal maz za:

a) elõ ír hat ja]
„2. hogy a pénz ügyi in téz mény, a pénz for gal mi in téz -

mény a Fel ügye let ál tal meg ál la pí tott ha tár idõn be lül és
kö ve tel mé nyek nek meg fele lõen – ide ért ve az esz kö zök el -
adá sát is – ren dez ze tõ ke szer ke ze tét,”

„e) fel ügye le ti biz tost ren del het ki a pénz ügyi in téz -
mény hez és a pénz for gal mi in téz mény hez.”

62.  § A Hpt. 161.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Az (1)–(4) be kez dés ben fog lal tak a fi ze té si mû ve let 
ér de ké ben pénz for gal mi in téz mény ál tal át vett pénz esz köz 
szer zõ dé ses ál lo má nyá nak át ru há zá sa ese tén is al kal ma -
zan dók.”

63.  § A Hpt. 163.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki:

[A Fel ügye let fel ügye le ti biz tost ren del het ki, kü lö nö sen 
ak kor, ha]

„d) a pénz for gal mi in téz mény olyan hely zet be ke rül,
amely ben fenn áll a ve szé lye, hogy nem tud ele get ten ni
pénz ügyi, ki egé szí tõ pénz ügyi szol gál ta tás ból ere dõ kö te -
le zett sé ge i nek.”

64.  § A Hpt. a 168/A.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ al cím -
mel és 168/B.  §-sal egé szül ki:

„Pénzforgalmi szolgáltatókra vonatkozó különös
rendelkezések

168/B.  § (1) A Fel ügye let az e tör vény ben és a pénz for -
ga lom ról  szóló jog sza bá lyok ban, fel ügye le ti ha tá ro zat ban
fog lalt kö te le zett sé gek sé rel me ese tén a hi tel in té zet nek
nem mi nõ sü lõ pénz for gal mi szol gál ta tó val szem ben – a
(2)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé te lek kel – a
153.  §-ban és 157–160.  §-ban meg ha tá ro zott in téz ke dé se -
ket, ki vé te les in téz ke dé se ket al kal maz hat ja, va la mint a
169–175.  §-ban meg ha tá ro zott bír sá got szab hat ki.

(2) A 153.  § (2) be kez dés c) pont já nak 6. al pont já tól el -
té rõ en a Fel ügye let nem tilt hat ja meg

a) a kincs tár pénz for gal mi szol gál ta tá si te vé keny sé gé -
nek,

b) a Pos ta El szá mo ló Köz pon tot mû köd te tõ in téz mény
kész pénz-át uta lá si, fi ze té si szám lá ra tör té nõ kész pénz-be -
fi ze té si, és fi ze té si szám lá ról tör té nõ kész pénz-ki fi ze té si
te vé keny sé gé nek
vég zé sét.

(3) A Fel ügye let a pénz for ga lom ról  szóló jog sza bá lyok -
ban, va la mint a fel ügye le ti ha tá ro zat ban fog lalt kö te le zett -
sé gek sé rel me ese tén az MNB-vel szem ben a 153.  § (1) be -
kez dés a) pont já nak 1. al pont já ban és b) pont já nak 2. al -
pont já ban, va la mint f) pont já ban meg ha tá ro zott in téz ke dé -
se ket al kal maz hat ja.”

65.  § A Hpt. 170.  §-ának (3) és (4) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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„(3) A hi tel in té zet ter hé re ki szab ha tó bír ság össze ge a
151.  §-ban em lí tett ese tek ben, ille tõ leg a 153.  § (1) be kez -
dé sé ben fel so rolt in téz ke dés mel lett al kal maz ha tó bír ság
ese tén a bír ság gal érin tett hi tel in té zet tí pu sá hoz e tör vény -
ben meg ál la pí tott mi ni má lis in du ló tõke egy ti zed szá za lé -
ká tól egy szá za lé ká ig, míg a 153.  § (2)–(3) be kez dé sé ben
fel so rolt in téz ke dé sek mel lett al kal maz ha tó bír ság ese tén
fél szá za lé ká tól két szá za lé ká ig ter jed het.

(4) A hi tel in té zet ter hé re ki szab ha tó bír ság össze ge a
157.  § (1) be kez dé sé ben fel so rolt in téz ke dé sek mel lett, va -
la mint a 158.  § (1) be kez dé sé ben elõ írt kö te le zett ség el mu -
lasz tá sa ese tén a bír ság gal érin tett hi tel in té zet tí pu sá hoz e
tör vény ben meg ál la pí tott mi ni má lis in du ló tõke egy szá za -
lé ká tól há rom szá za lé ká ig ter jed het.”

66.  § A Hpt. 174.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„174.  § (1) Pénz ügyi vál lal ko zás vagy ki egé szí tõ pénz -
ügyi szol gál ta tá si te vé keny sé get vég zõ egyéb jogi sze mély 
te kin te té ben az e tör vény ben, va la mint az e tör vény alap -
ján ki adott egyéb jog sza bály ban meg ál la pí tott kö te le zett -
ség meg sze gé se ese tén a Fel ügye let a 169–171.  § sza bá -
lya it a 175.  §-ban sza bá lyo zott el té ré sek kel al kal maz za.

(2) A pénz for gal mi in téz mény te kin te té ben az e tör -
vény ben, az e tör vény alap ján ki adott egyéb jog sza bá lyok -
ban, va la mint a pénz for gal mi jog sza bá lyok ban meg ál la pí -
tott kö te le zett ség meg sze gé se ese tén a Fel ügye let a
169–171.  § sza bá lya it a 175.  §-ban sza bá lyo zott el té ré sek -
kel al kal maz za.”

67.  § A Hpt. 175.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„175.  § (1) Pénz ügyi vál lal ko zás sal, pénz for gal mi in -
téz ménnyel vagy a pénz ügyi in téz mény nek nem mi nõ sü lõ
ki egé szí tõ pénz ügyi szol gál ta tá si te vé keny sé get vég zõ
egyéb jogi sze méllyel szem ben ki szab ha tó bír ság össze ge
két száz ezer tõl két mil lió fo rin tig ter jed het.

(2) Pénz ügyi vál lal ko zás, pénz for gal mi in téz mény vagy 
a pénz ügyi in téz mény nek nem mi nõ sü lõ ki egé szí tõ pénz -
ügyi szol gál ta tá si te vé keny sé get vég zõ egyéb jogi sze mély 
mu lasz tá sa ese tén a ké se de lem be esés nap já tól szá mí tott
és a ké se de lem nap ja i nak szá má val fel szor zott fel ügye le ti
bír ság ki sza bá sá nak van he lye. A bír ság egy na pi té te lé nek
meg fe le lõ össze ge két ezer tõl húsz ezer fo rin tig ter jed het.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott szá mí tás sze rin ti
bír ság ki sza bá sá nak van he lye az zal a pénz ügyi vál lal ko -
zás sal, pénz for gal mi in téz ménnyel vagy a pénz ügyi in téz -
mény nek nem mi nõ sü lõ ki egé szí tõ pénz ügyi szol gál ta tá si
te vé keny sé get vég zõ egyéb jogi sze méllyel szem ben,
amely a Fel ügye let ha tá ro za tá ban fog lal tak tel je sí té sét el -
mu laszt ja, ké se del me sen vagy hi á nyo san tel je sí ti.

(4) Pénz ügyi vál lal ko zás, pénz for gal mi in téz mény vagy 
a pénz ügyi in téz mény nek nem mi nõ sü lõ ki egé szí tõ pénz -
ügyi szol gál ta tá si te vé keny sé get vég zõ egyéb jogi sze mély 
mû kö dé sé re vo nat ko zó dön tés elõ ké szí té sé vel és a dön tés
meg ho za ta lá val össze füg gés ben te vé keny ke dõ ter mé sze -

tes sze mé lyek fel ró ha tó ma ga tar tá sá nak meg ál la pí tá sa kor
a bír ság a bír ság gal érin tett sze mély meg elõ zõ év ben adott
tiszt sé gé bõl ere dõ en fel vett net tó jö ve del mé nek har minc öt 
szá za lé ká ig ter je dõ összeg le het. Ilyen jö ve de lem hi á nyá -
ban a bír ság össze ge száz ezer fo rint tól egy mil lió fo rin tig
ter jed het.”

68.  § A Hpt. 176/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A rész vény tár sa sá gi vagy szö vet ke ze ti for má ban
mû kö dõ pénz ügyi in téz mény vég el szá mo lá sá ra vagy fel -
szá mo lá sá ra a Cstv., 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 tör vény, és a gaz da -
sá gi tár sa sá gok ról  szóló tör vény, a fi ók te lep for má já ban
mû kö dõ pénz ügyi in téz mény vég el szá mo lá sá ra vagy fel -
szá mo lá sá ra az Fkt. ren del ke zé se it az e tör vény ben fog lalt
el té ré sek kel kell al kal maz ni.”

69.  § A Hpt. 186.  § (2) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö veg -
ré sze, va la mint b) és d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„A Fel ügye let nyil ván tar tás ba ve szi a pénz ügyi in téz -
mény és a pénz for gal mi in téz mény kö vet ke zõ ada ta it:”

„b) te vé keny sé gi kör, ide ért ve a pénz for gal mi in téz -
mény en ge dé lye zés alá nem esõ egyéb te vé keny sé ge it is;”

„d) a jegy zett tõke, in du ló tõke;”

70.  § (1) A Hpt. 190.  § (1) be kez dé sé nek a), c) és
d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Fel ügye let az e tör vény ben meg ha tá ro zott fel ada tai
el lá tá sá hoz a 186–187.  §-ban meg ha tá ro zott, va la mint az
ál ta la el ren delt adat szol gál ta tá sok alap ján nyilván -
tartja:]

„a) a pénz ügyi in téz mé nye ket, pénz for gal mi in téz mé -
nye ket, bank kép vi se le te ket, va la mint já ru lé kos vál lal ko -
zá so kat,”

„c) a pénz ügyi in téz mény, pénz for gal mi in téz mény tu -
laj do no sa it,

d) a pénz ügyi in téz mény, pénz for gal mi in téz mény ve -
ze tõ ál lá sú sze mé lye it,”

(2) A Hpt. 190.  § (2) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A nyil ván tar tás a 3. szá mú mel lék let ben meg je lölt azo -
no sí tó ada to kon túl a kö vet ke zõ ket tar tal maz za:]

„f) a pénz ügyi in téz mény, a pénz for gal mi in téz mény
éves be szá mo ló ját, va la mint az ered mény fel hasz ná lá sá ra
vo nat ko zó ha tá ro za tot,”

(3) A Hpt. 190.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(5) A Fel ügye let nyil ván tar tás ba ve szi a pénz ügyi in -
téz mény és a pénz for gal mi in téz mény ügy nö két.”

71.  § A Hpt. 235.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány arra, hogy ren de let ben 
ál la pít sa meg:]

„a) a 3.  § (1) be kez dé sé ben, va la mint a 3.  § (2) be kez -
dé sé nek a) és d) pont já ban meg ha tá ro zott szol gál ta tá sok
vég zé sé re, va la mint a szol gál ta tá sok nyúj tá sa so rán kö tött
szer zõ dé sek kö te le zõ tar tal mi ele me i re,”
[vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat.]

72.  § A Hpt. 2. és 6. szá mú mel lék le te az e tör vény mel -
lék le té ben fog lal tak sze rint mó do sul.

73.  § (1) E tör vény 2009. no vem ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) A Hpt.
a) 47.  § (1) be kez dé sé ben a „bank szám la” szö veg rész

he lyé be a „fi ze té si szám la” szö veg,
b) 87/A.  §-ában a „[13/C.  §]” szö veg rész he lyé be a

„[13/D.  §]” szö veg,
c) 130/B.  § (3) be kez dés a) pont já ban a „13/B.  §-ban”

szö veg rész he lyé be a „13/C.  §-ban” szö veg,
d) 130/E.  §-ában az „az elekt ro ni kus fi ze té si esz köz ki -

ke rül a bir to ká ból, vagy az elekt ro ni kus fi ze té si esz köz”
szö veg rész he lyé be az „a kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si
esz köz ki ke rül a bir to ká ból, vagy a kész pénz-he lyet te sí tõ
fi ze té si esz köz” szö veg,

e) 130/F.  § (2) be kez dé sé ben a „bank szám lá já val” szö -
veg rész he lyé be a „fi ze té si szám lá já val” szö veg,

f) 133.  § (6) be kez dé sé ben a „Pénz ügyi in téz mény”
szö veg rész he lyé be a „Pénz ügyi in téz mény, pénz for gal mi
in téz mény” szö veg,

g) 134.  §-ának e tör vénnyel át szá mo zott (4) be kez dé sé -
ben az „(1) be kez dés ben” szö veg rész he lyé be az „(1) és
(3) be kez dés ben” szö veg,

h) 145/A.  § (2) be kez dé sé nek b) pont já ban a „13/C.  §”
szö veg rész he lyé be a „13/D.  §” szö veg,

i) 145/A.  § (2) be kez dé sé nek c) pont já ban a „13/C.  §”
szö veg rész he lyé be a „13/D.  §” szö veg,

j) 150.  §-ában a „pénz ügyi in téz ménnyel szem ben”
szö veg rész he lyé be a „pénz ügyi in téz ménnyel, pénz for -
gal mi in téz ménnyel szem ben” szö veg,

k) 151.  § (1) be kez dés be ve ze tõ szö veg ré szé ben a
„pénz ügyi in téz mény, va la mint a pénz ügyi in téz mény nek
nem” szö veg rész he lyé be a „pénz ügyi in téz mény, a pénz -
for gal mi in téz mény, va la mint a pénz ügyi in téz mény nek,
pénz for gal mi in téz mény nek nem” szö veg,

l) 151.  § (2) be kez dés be ve ze tõ szö veg ré szé ben a „ha a
pénz ügyi in téz mény” szö veg rész he lyé be a „ha a pénz ügyi 
in téz mény, a pénz for gal mi in téz mény” szö veg,

m) 151.  § (3) be kez dés be ve ze tõ szö veg ré szé ben a „ha
a pénz ügyi in téz mény” szö veg rész he lyé be a „ha a pénz -
ügyi in téz mény, a pénz for gal mi in téz mény” szö veg
lép.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Hpt. 2.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ja, 3.  § (1) be -

kez dé sé nek m) pont ja, 5.  § (2) be kez dé sé nek b) és c) pont -
ja, 14.  § (1) be kez dé sé nek l) pont ja, 14.  § (2) be kez dé sé nek 
g) pont ja, 63.  § (1) be kez dé sé ben a „ma gyar ál lam pol gá -
rok,” szö veg rész, 118.  §-ának (1) be kez dé se, 186.  § (2) be -
kez dé sé nek k) pont ja, 206.  §-ának (4) be kez dé se, 235.  §
(1) be kez dé sé nek b) pont ja, 2. szá mú mel lék let I. Fe je ze té -
nek 7. pont ja és 2. szá mú mel lék let III. Fe je ze té nek 36. és
37. pont ja.

(4) Az 1–72.  §, 75.  §, va la mint a (2) és (3) be kez dés
2009. no vem ber 2-án ha tá lyát vesz ti. Ez a be kez dés 2009.
no vem ber 3-án ha tá lyát vesz ti.

74.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé se kor az elekt ro ni kus
hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény – 2009. ok tó ber
31-én ha tá lyos – 128.  § (3) és (4) be kez dé se sze rin ti szol -
gál ta tást nyúj tó elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó pénz -
for gal mi in téz mény ként tör té nõ mû kö dés re jo go sí tó en ge -
dély irán ti ké re lem nél kül 2011. áp ri lis 30-ig jo go sult a
Hpt. 2. szá mú mel lék let I. Fe je zet 9. pont já nak g) al pont ja
sze rin ti pénz for gal mi szol gál ta tás vég zé sé re az zal, hogy

a) az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tót a pénz for gal -
mi szol gál ta tás ra vo nat ko zó jog sza bá lyok al kal ma zá sá ban 
a Hpt. – e tör vénnyel meg ál la pí tott – 6/A.  § (1) be kez dé sé -
tõl el té rõ en pénz for gal mi in téz mény nek kell te kin te ni,

b) nem kell meg fe lel nie a Hpt. 13.  §-ában,
13/B.  §-ában, 15/A.  §-ában, 18/B.  §-ában, 44.  §-ában és
XII/A. Fe je ze té ben fog lalt ren del ke zé sek nek, va la mint

c) nem jo go sult arra, hogy ezen szol gál ta tá sát ha tá ron
át nyú ló te vé keny ség ke re té ben vagy fi ók te lep lé te sí té sé -
vel vé gez ze.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé se kor a Hpt. – 2009. ok tó ber
31-én ha tá lyos – 3.  § (1) be kez dé sé nek e) vagy m) pont ja
sze rin ti pénz ügyi szol gál ta tá si te vé keny ség vég zé sé re en -
ge déllyel ren del ke zõ pénz ügyi vál lal ko zást a Fel ügye let
pénz for gal mi in téz mény ként tör té nõ mû kö dés re jo go sí tó
en ge dély irán ti ké re lem nél kül pénz for gal mi in téz mény -
ként nyil ván tar tás ba vesz, az zal, hogy leg ké sõbb 2010. jú -
ni us 30-tól meg kell fe lel nie a Hpt. pénz for gal mi in téz mé -
nyek re vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek.

Jogharmonizációs záradék

75.  § E tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tus nak  való
meg fe le lést szol gál ja:

Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2007. no vem ber 13-i
2007/64/EK irány el ve a bel sõ pi a ci pénz for gal mi szol gál -
ta tá sok ról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a
2006/48/EK irány elv mó do sí tá sá ról és a 97/5/EK irány elv
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl.

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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Melléklet
a 2009. évi LXXXVI. tör vényhez

1. A Hpt. 2. szá mú mel lék let I. Fe je zet 3. pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3. Be tét és más, a nyil vá nos ság tól szár ma zó vissza fi -
ze ten dõ pénz esz köz gyûj té se: pénz esz kö zök egye di leg elõ -
re meg nem ha tá ro zott sze mé lyek tõl tör té nõ gyûj té se oly
mó don, hogy az zal a be tét gyûj tõ tu laj do nos ként ren del -
kez het, de kö te les azt – ka mat tal, más elõny biz to sí tá sá val
vagy anél kül – vissza fi zet ni. Szö vet ke zet ese té ben a tagi
köl csön el fo ga dá sa is be tét gyûj tés nek mi nõ sül, ha an nak
mér té ke meg ha lad ja a szö vet ke ze tek re vo nat ko zó tör -
vény ben meg ha tá ro zott kor lá tot. Nem mi nõ sül vissza fi ze -
ten dõ pénz esz köz nyil vá nos ság tól tör té nõ gyûj té sé nek

a) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek kel
és kor lá tok kal tör té nõ, hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa -
pír ki bo csá tás és

b) a pénz for gal mi in téz mény ál tal át vett pénz esz köz fi -
ze té si szám lán tör té nõ nyil ván tar tá sa.”

2. A Hpt. 2. szá mú mel lék let I. Fe je zet 5.1 pont já nak
c) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz:]
„c) a pénz for gal mi szol gál ta tó és az ügy fél kö zöt ti ke -

ret szer zõ dés ben meg ha tá ro zott olyan sze mély re sza bott
do log vagy el já rás, amely le he tõ vé te szi az ügy fél szá má ra
a fi ze té si meg bí zás meg té te lét,”

3. A Hpt. 2. szá mú mel lék let I. Fe je zet 9. pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„9. Pénz for gal mi szol gál ta tás:
a) a fi ze té si szám lá ra tör té nõ kész pénz be fi ze tést le he -

tõ vé tevõ szol gál ta tás, va la mint a fi ze té si szám la ve ze té sé -
hez szük sé ges összes te vé keny ség,

b) a fi ze té si szám lá ról tör té nõ kész pénz ki fi ze tést le he -
tõ vé tevõ szol gál ta tás, va la mint a fi ze té si szám la ve ze té sé -
hez szük sé ges összes te vé keny ség,

c) a fi ze té si mû ve le tek fi ze té si szám lák kö zöt ti tel je sí -
té se,

d) a c) pont ban meg ha tá ro zott szol gál ta tás, ha a fi ze té si 
mû ve let tel je sí té se a pénz for gal mi szol gál ta tást igény be
vevõ ügy fél ren del ke zé sé re álló hi tel ke re té bõl tör té nik,

e) a kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz – ide nem ért -
ve a csekk és az elekt ro ni kus pénz esz köz – ki bo csá tá sa,

f) a kész pénz át uta lás,
g) az olyan fi ze té si mû ve let tel je sí té se, ahol a fi ze tõ fél

táv köz lé si esz köz, di gi tá lis esz köz vagy más in for má ció -
tech no ló gi ai esz köz se gít sé gé vel adja meg a fi ze té si meg -
bí zást, és ahol a fi ze té si mû ve let a táv köz lé si esz köz, di gi -
tá lis esz köz vagy más in for má ció tech no ló gi ai esz köz üze -
mel te tõ jé nél tör té nik, aki ki zá ró lag köz ve tí tõ ként jár el az
ügy fe le és az ügy fe le ré szé re árut szál lí tó vagy szol gál ta -
tást nyúj tó har ma dik sze mély kö zött.

9.1. Nem mi nõ sül pénz for gal mi szol gál ta tás nak
a) a fi ze tõ fél és a ked vez mé nye zett kö zöt ti köz vet len,

köz ve tí tõi köz re mû kö dés nél kü li bank jeggyel és ér mé vel

(a továb biak ban együtt: kész pénz) tör té nõ fi ze té si mû ve -
let,

b) a fi ze tõ fél vagy a ked vez mé nye zett meg bí zá sá ból
el já ró meg bí zott ön ál ló ke res ke del mi ügy nök ál tal meg bí -
zá si szer zõ dés ke re té ben – ha a ke res ke del mi ügy nök a
szer zõ dés meg kö té sé re is jo go sult – tör té nõ fi ze té si mû ve -
let,

c) a kész pénz üz let sze rû en foly ta tott szál lí tá sa,
d) jó té kony sá gi cél lal, vagy non pro fit te vé keny ség ke -

re té ben kész pénz nem üz let sze rû en vég zett gyûj té se,
e) a fi ze té si mû ve let ré sze ként a ked vez mé nye zett ál tal

a fi ze tõ fél nek tör té nõ kész pénz köz vet len át adá sa, ha az
át adást a fi ze tõ fél áruk vagy szol gál ta tá sok el len ér té ké nek 
ki egyen lí té sé hez kap cso ló dó fi ze té si mû ve let tel je sí té sét
köz vet le nül meg elõ zõ en ki fe je zet ten kér te (cash-back
szol gál ta tás ra),

f) a kész pénz rõl kész pénz re tör té nõ olyan pénz vál tás,
amely nél a pénz nem je le nik meg fi ze té si szám lán,

g) a csek kel, a vál tó val, a pa pír ala pú utal vánnyal, az
uta zá si csek kel és az Egye te mes Pos ta egye sü let (UPU) ál -
tal meg ha tá ro zott pa pír ala pú nem zet kö zi pos ta utal vánnyal 
vég zett fi ze té si mû ve let,

h) a fi ze té si, il let ve ér ték pa pír-el szá mo lá si rend sze ren
be lül a tel je sí tõ fél, a köz pon ti szer zõ dõ fél, az el szá mo ló -
ház, a köz pon ti bank, a rend szer más részt ve või, va la mint
a pénz for gal mi szol gál ta tó kö zöt ti fi ze té si mû ve let,

i) a Bszt. sze rin ti ér ték pa pír le tét ke ze lé sé vel össze füg -
gõ fi ze té si mû ve let,

j) a pénz for gal mi szol gál ta tást tá mo ga tó (já ru lé kos)
tech ni kai szol gál ta tás, ha en nek szol gál ta tó ja nem ren del -
kez het a fi ze té si mû ve let tár gyát ké pe zõ pénz zel, va la mint
nem vál hat a fi ze té si mû ve let tár gyát ké pe zõ pénz bir to ko -
sá vá, ide ért ve az adat fel dol go zást, az ada tok tá ro lá sát, hi -
te le sí té sét, az in for má ció tech no ló gi ai esz kö zök biz to sí tá -
sát, va la mint a pénz for gal mi szol gál ta tás hoz hasz nált ter -
mi ná lok és esz kö zök biz to sí tá sát és kar ban tar tá sát is,

k) az olyan esz kö zö kön ala pu ló szol gál ta tá sok, ame -
lyek ki zá ró lag a ki bo csá tó ál tal hasz nált lé te sít mé nyek ben
vagy a ki bo csá tó val kö tött meg ál la po dás alap ján a szol gál -
ta tók kor lá to zott körû há ló za tá ban vagy kor lá to zott körû
áruk vagy szol gál ta tá sok el len ér té ké nek ki egyen lí té sé re
hasz nál ha tó ak,

l) az olyan táv köz lé si esz köz zel, di gi tá lis esz köz zel
vagy más in for má ció tech no ló gi ai esz köz zel vég re haj tott
fi ze té si mû ve let, ahol a vá sá rolt áruk vagy szol gál ta tá sok
le szál lí tá sa és igény be vé te le a táv köz lé si esz köz, di gi tá lis
esz köz vagy in for má ció tech no ló gi ai esz köz ál tal tör té nik,
és ahol ezen esz köz üze mel te tõ je nem csak köz ve tí tõ ként
jár el az ügy fél és az áru szál lí tó ja vagy a szol gál ta tás nyúj -
tó ja kö zött,

m) a pénz for gal mi szol gál ta tók és ügy nö ke ik vagy
fiók telepeik kö zöt ti sa ját szám lás fi ze té si mû ve let,

n) az anya vál la lat és le ány vál la la ta, vagy az anya vál la -
lat le ány vál la la tai kö zöt ti fi ze té si mû ve let, ha a cso port hoz 
tar to zó pénz for gal mi szol gál ta tón kí vül har ma dik fél a fi -
ze té si mû ve let ben nem vesz részt,
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o) a bank jegy ki adó au to ma ta üze mel te tõ je ál tal nyúj -
tott kész pénz fel vé telt le he tõ vé tevõ szol gál ta tás, ha az
üze mel te tõ nem vé gez egyéb e tör vény ben meg ha tá ro zott
pénz for gal mi szol gál ta tást és nem szer zõ dõ fele a fi ze té si
szám lá ról kész pénz fel vé telt le he tõ vé tevõ fo gyasz tó val
vagy mik ro vál lal ko zás sal kö tött ke ret szer zõ dés nek.”

4. A Hpt. 2. szá mú mel lék let I. Fe je zet 10.1 pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„10.1. Hi tel nyúj tás: a hi te le zõ és az adós kö zött írás ban 
lé te sí tett hi tel szer zõ dés alap ján meg ha tá ro zott hi tel ke ret
ren del ke zés re tar tá sa az adós ré szé re, ju ta lék el le né ben és
a hi te le zõ kö te le zett ség vál la lá sa meg ha tá ro zott szer zõ dé si 
fel té te lek meg lé te ese tén a köl csön szer zõ dés meg kö té sé re, 
vagy egyéb hi tel mû ve let vég zé sé re.”

5. A Hpt. 2. szá mú mel lék let I. Fe je zet 12. pont ja a kö -
vet ke zõ c) al pont tal egé szül ki:

[Pénz ügyi szol gál ta tás köz ve tí té se (ügy nö ki te vé keny -
ség):]

„c) pénz for gal mi in téz mény ja vá ra, ne vé ben, fe le lõs sé -
gé re és koc ká za tá ra foly ta tott te vé keny ség, amely nek cél ja 
a pénz for gal mi in téz mény pénz for gal mi szol gál ta tá si te vé -
keny sé gé nek meg bí zá si szer zõ dés ke re té ben tör té nõ vég -
zé se.”

6. A Hpt. 2. szá mú mel lék let I. Fe je zet 14. pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„14. Pénz vál tá si te vé keny ség: kül föl di fi ze tõ esz kö zök
adás vé te le a tör vényes fi ze té si esz köz el le né ben, va la mint
kül föl di fi ze té si esz kö zök adás vé te le kül föl di fi ze té si esz -
kö zök el le né ben. Nem mi nõ sül pénz vál tá si te vé keny ség -
nek a pénz for gal mi szol gál ta tás hoz kap cso ló dó pénz ne -
mek pénz for gal mi szol gál ta tó ál tal tör té nõ át vál tá sa, a kül -
föl di pénz nem re  szóló, for ga lom ban lévõ vagy for ga lom -
ban lé võ re még át cse rél he tõ pénz ér mék és bank je gyek nu -
miz ma ti kai célú for gal ma zá sa, va la mint bel ke res ke de lem -
ben az áru val, ille tõ leg szol gál ta tás sal kap cso la tos ügy le -
tek re vo nat ko zó fi ze té sek tel je sí té se.”

7. A Hpt. 2. szá mú mel lék let I. Fe je zet 16. pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„16. Kész pénz át uta lás: fi ze té si szám la meg nyi tá sa nél -
kül a fi ze tõ fél ál tal be fi ze tett pénz uta lá sa a ked vez mé nye -
zett vagy a ked vez mé nye zett meg bí zá sá ból el já ró pénz for -
gal mi szol gál ta tó ré szé re ab ból a cél ból, hogy a pénz a
ked vez mé nye zett ré szé re ki fi ze tés re ke rül jön.”

8. A Hpt. 2. szá mú mel lék let I. Fe je zet 18. pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„18. Fi ze té si rend szer: pénz át uta lá si rend szer, amely a
fi ze té si mû ve le tek fel dol go zá sá ra, el szá mo lá sá ra vagy tel -
je sí té sé re meg ál la po dás ban vagy szab vány ban rög zí tett el -
já rá so kat, va la mint egy sé ges sza bá lyo kat al kal maz.”

9. A Hpt. 2. szá mú mel lék let III. Fe je zet 25. pont ja a kö -
vet ke zõ f) pont tal egé szül ki:

[Ve ze tõ ál lá sú sze mély:]
„f) pénz for gal mi in téz mény ese tén a pénz for gal mi in -

téz mény pénz for gal mi szol gál ta tá si üz let ág irá nyí tá sá ért
fe le lõs sze mély, va la mint va la mennyi he lyet te se.”

10. A Hpt. 2. szá mú mel lék let III. Fe je ze té nek 27. pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„27. Fõ iro da: az a hely, ahol a pénz ügyi in téz mény, a
pénz for gal mi in téz mény fõ te vé keny sé gét vég zi, és ahol a
köz pon ti dön tés ho za tal tör té nik.”

11. A Hpt. 2. szá mú mel lék let III. Fe je ze té nek 41. pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„41. Ki szer ve zés:
a) hi tel in té zet ese tén ha a hi tel in té zet a pénz ügyi, ille -

tõ leg ki egé szí tõ pénz ügyi szol gál ta tá si te vé keny sé gé hez
kap cso ló dó, ille tõ leg jog sza bály ál tal vé gez ni ren delt
olyan te vé keny sé gét, amely nek so rán adat ke ze lés, adat fel -
dol go zás vagy adat tá ro lás  valósul meg, nem ön ál ló an vég -
zi, ha nem an nak fo lya ma tos vagy rend sze res el vég zé sé re
tõle szer ve ze ti leg füg get len sze méllyel vagy jogi sze mé -
lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság gal ki zá ró la -
gos szer zõ dést köt;

b) pénz for gal mi in téz mény ese tén olyan meg ál la po dás
egy pénz for gal mi in téz mény és egy sze mély kö zött,
amely nek ke re té ben e sze mély olyan pénz for gal mi szol -
gál ta tás nyúj tá sá nak mû köd te té sé hez kap cso ló dó te vé -
keny sé get vé gez, ame lyet egyéb ként a pénz for gal mi in téz -
mény maga vé gez ne.”

12. A Hpt. 2. szá mú mel lék let III. Fe je ze té nek 43. pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„43. Ha tá ron át nyú ló szol gál ta tás: a pénz ügyi, il let ve
ki egé szí tõ pénz ügyi szol gál ta tás nyúj tá sa nem a szol gál ta -
tást nyúj tó pénz ügyi in téz mény, pénz for gal mi in téz mény
szék he lyé vel, te lep he lyé vel, fõ iro dá já val, fi ók te le pé vel
azo nos or szág ban tör té nik, és a szol gál ta tást igény be vevõ
ügy fél te lep he lye, ál lan dó la kó he lye sem ab ban az or szág -
ban van, amely ben a szol gál ta tást nyúj tó pénz ügyi in téz -
mény, pénz for gal mi in téz mény szék he lye, te lep he lye, fõ -
iro dá ja, fi ók te le pe.”

13. A Hpt. 2. szá mú mel lék let III. Fe je ze té nek 48. pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„48. In du ló tõke: a jegy zett tõke – ide nem ért ve az osz -
ta lék el sõbb sé gi, a nye re sé ges év ben az el múlt év(ek) el -
ma radt ho zam ki fi ze té sé re is fel jo go sí tó jegy zett és be fi ze -
tett rész vé nye ket –, a tõ ke tar ta lék és az ered mény tar ta lék
össze ge; az ala pít vá nyi for má ban mû kö dõ pénz ügyi vál -
lal ko zás ese tén az ala pít vány lé te sí té sé hez az ala pí tó ál tal
tar tó san, kor lát la nul, te her men te sen az ala pít vá nyi cél
meg valósítása ér de ké ben az ala pít vány ren del ke zé sé re bo -
csá tott tõke.”

14. A Hpt. 2. szá mú mel lék let III. Fe je ze té nek 51. pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„51. Mik ro vál lal ko zás: az a vál lal ko zás, amely nek – a
szer zõ dés meg kö té sé nek idõ pont já ban – az összes fog lal -
koz ta tot ti lét szá ma 10 fõ nél ke ve sebb, és a szer zõ dés meg -
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kö té sét meg elõ zõ üz le ti év ben éves ár be vé te le vagy mér -
leg fõ össze ge leg fel jebb 2 mil lió euró vagy a szer zõ dés
meg kö té sét meg elõ zõ üz le ti év utol só nap ján ér vé nyes
MNB ál tal köz zé tett hi va ta los de vi za ár fo lya mon szá mít va
az en nek meg fe le lõ fo rint összeg.”

15. A Hpt. 2. szá mú mel lék let III. Fe je ze te a kö vet ke zõ
52. pont tal egé szül ki:

„52. Fi ze té si mû ve let, fi ze té si szám la és pénz for gal mi
szol gál ta tó: a pénz for gal mi szol gál ta tás nyúj tá sá ról  szóló
tör vény ben meg ha tá ro zott fi ze té si mû ve let, fi ze té si szám -
la és pénz for gal mi szol gál ta tó.”

16. A Hpt. 2. szá mú mel lék let V. Fe je zet 3. pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3. Re fe ren ci a a dat-szol gál ta tó: a 3.  § (1) be kez dé sé -
nek b)–c), il let ve e)–f) pont já ban fog lalt te vé keny sé gek
leg alább egyi két vég zõ pénz ügyi in téz mény, pénz for gal mi 
in téz mény, a Di ák hi tel Köz pont, a ki zá ró lag ga ran cia vál -
la lás sal, ille tõ leg kész fi ze tõ ke zes ség vál la lá sá val fog lal -
ko zó jogi sze mély, a Bszt. 5.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont -
já ban fog lalt te vé keny sé get vég zõ hi tel in té zet, be fek te té si
vál lal ko zás, va la mint a Tpt. sze rin ti ér ték pa pír-köl csön -
zést vég zõ hi tel in té zet, be fek te té si vál lal ko zás, be fek te té si 
alap, be fek te té si alap ke ze lõ, el szá mo ló há zi te vé keny sé get
vég zõ szer ve zet, ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tár,
ma gánnyug díj pénz tár, pénz ügyi in téz mény, köz pon ti ér -
ték tár és biz to sí tó.”

17. A Hpt. 6. szá mú mel lék let I. Fe je ze te a kö vet ke zõ
13. pont tal egé szül ki:

„13. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2007. no vem -
ber 13-án kelt 2007/64/EK irány el ve a bel sõ pi a ci pénz for -
gal mi szol gál ta tá sok ról és a 92/7/EK, a 2002/65/EK, a
2005/60/EK és a 2006/48/EK irány elv mó do sí tá sá ról és a
97/5/EK irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl.”

III. Kormány rendeletek

A Kormány
148/2009. (VII. 22.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya
között pénzügyi együttmûködési keretprogram

kialakításáról szóló megállapodás kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és a Vi et ná mi Szo ci a lis ta Köz tár -

sa ság Kor má nya kö zöt ti pénz ügyi együtt mû kö dé si ke ret -
prog ram ki ala kí tá sá ról  szóló 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.  §

A Kor mány a meg ál la po dást e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

A meg ál la po dás hi te les an gol nyel vû szö ve ge és an nak
hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC 

OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT
OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

ABOUT THE ESTABLISHMENT
OF A FRAMEWORK PROGRAMME
FOR FINANCIAL CO-OPERATION

The Government of the Republic of Hungary and the
Government of the Socialist Republic of Vietnam (further
on: Contracting Parties) agree about the mutually
advantageous extension of the economic relationship
and promotion of the development co-operation as
follows:

Article 1

Definitions

For the purpose of this Agreement:

a) tied aid credit: export credit tied to procurement of
goods and/or services originating from Hungary and
supported officially through interest rate support and
insurance with a concessionality level not less than 35 per
cent;

b) mixed credits: associated financing packages of
concessionary credits mixed with grants. The overall
concessionality level of a package set forth in the OECD
rules is calculated on the basis of the interest subsidy and
the grant part, the latter may include but not exceed the
amount of the risk premium;

c) concessionality level: the difference between the
nominal value of the tied aid credit and the discounted
present value of the future debt service payable by the
borrower, expressed as a percentage of the nominal value
of the tied aid credit;

d) nominal value of the tied aid: the total value of the
project financed in the frame of the tied aid credit along
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with the risk premium for the credit repayment excluding
interests;

e) grant element: the part of the tied aid credit’s
nominal capital value, non-repayable by the borrower;

f) OECD Arrangement: OECD Arrangement on
Officially Supported Export Credits effective on the day of 
contracting;

g) starting point of credit: to be determined according
to the list of definitions set out in the k) point of Annex XI.
of the OECD Arrangement;

h) DDR: Differential Discount Rate used for
calculating the concessionality level of tied aid,
determined by the OECD;

i) ODA: Official Development Assistance;
j) MOF: The Ministry of Finance of Vietnam,

representing the Sovereign.

Article 2

Establishment of the framework programme
for financial co-operation

The Government of the Republic of Hungary, in
accordance with its international development
co-operation policy, offers a non-refundable official
support through interest rate support and grant element, to
tied aid credits (further on: tied aid credit line) disbursed
by the Hungarian Export-Import Bank Ltd. (further on:
Eximbank) with the framework conditions set out in the
present Agreement, available for financing included in the
development aims of high importance of  the Socialist
Republic of Vietnam.

The Government of the Socialist Republic of Vietnam
accepts the tied aid credit line and, acting in accordance
with its own legal system and international obligations,
supports the realisation of the present framework
programme of tied aid credit.

Contracting Parties express their willingness with
respect to the participants of the credit transactions
belonging to the present tied aid credit line and will
confirm by declarations that pursuant to the provisions of
the action statement of the OECD on “Bribery and
officially supported export credits” they did not participate 
in any bribery in relation to the transactions and they are
not aware of any corruption.

Article 3

Amount of the tied aid credit line and its financial
conditions

The total value of the project financed under the tied aid
credit line is maximum 35 Million EUR. The firm

commitment arises on the basis of the individual credit
agreement concluded between MOF and Eximbank as
stipulated in Article 7 of this Agreement.

The concessionality level of credit payable under the
tied aid credit line shall be not less than 35% in conformity
with the OECD Arrangement.

Tenor of the credit disbursed under the tied aid
credit line shall not exceed 15,5 (fifteen and a half) years,
which includes maximum 3 years grace period starting
from the starting point of credit as defined in the OECD
Arrangement, and maximum 12,5 (twelve and a half)
years repayment period of the credit, 0 percent interest
rate.

The disbursement period of credit disbursed under the
tied aid credit line will be stipulated in the individual credit 
agreement depending on the particular project. The
disbursement period for the individual credits shall not
exceed 3,5 (three and a half) years.

Relating to the credit disbursed under the tied aid credit
line, a risk premium stipulated in the individual credit
agreement will be calculated in line with the OECD
Arrangement and will be officially supported and counted
in as a grant part of the mixed credit.

Article 4

Utilisation of the tied aid credit line

The tied aid credit line can be utilised for the realisation
of projects not objected by signers of the OECD
Arrangement during the procedure in conformity with the
acceptance rules of the OECD Arrangement and the
consultation procedure, respectively.

Contracting Parties agree that the Government of the
Socialist Republic of Vietnam will apply the tied aid credit 
line for priority areas specified in the Appendix forming an 
integral part of this Agreement. 

The selected project shall be realised by Hungarian
exports through companies registered in Hungary. The
financing realised under the tied aid credit line may
include the foreign content in cases if at least 50 per cent of 
the export realised by companies registered in Hungary
qualifies as of Hungarian origin performed on the territory
of the Socialist Republic of Vietnam.

The Government of the Socialist Republic of Vietnam
or the organisation appointed by it for realisation of the
project under priority areas specified in the Appendix, in
conformity with its legislation, acting in accordance with
generally accepted principles and good procurement
practices and Vietnamese procurement procedures, gives
the Ministry of National Development and Economy of
Hungary information about its decisions.
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Article 5

Acceptance procedure

The Contracting Parties, for acceptance of the projects
financed under the credit line as per this Agreement, will
follow the procedure below:

a) The exporter and the importer elaborate the export
contract on the realisation of the project.

b) The Relevant Party of Vietnam approves the export
contract concluded in conformity with the Vietnam Law
on Procurement and the Decree 131/2006/ND-CP on 9th
November 2006 of the Vietnamese Government on
management and utilization of ODA and gives, through
diplomatic channels, a written notice about this to the
Hungarian Party.

c) In case the Hungarian Party agrees, it will, through
diplomatic channels, confirm in writing the export
contract approved by the Party of Vietnam.

Article 6

Disbursement of the tied aid credit

Detailed conditions of the tied aid credit provided to
finance the project accepted by the Contracting Parties is
to be stipulated in the individual credit agreement between
MOF in accordance with the provisions laid down in
Article 7 on the one part and Eximbank as the lender on the 
other.

Eximbank, for the account of its own resources, lends,
up to the amount of credit line agreed in this Agreement,
concessional credit to MOF for the realisation of the
accepted project. The measure of the financing is 100 per
cent of the value of the accepted project and the amount of
the grant element.

Commercial and political risks of the tied aid credit will
be insured by the Hungarian Export Credit Insurance Ltd.
(further on: MEHIB).

Eximbank and MEHIB, in accordance with the
international obligations, notify beforehand their intention 
to lend tied aid credit related to the particular project. After 
successful execution of the procedure of approval
Eximbank gives notes to the importer/buyer and the
exporter, and the Contracting Parties, respectively.

Article 7

Conditions of the individual credit agreement

The Government of the Socialist Republic of Vietnam
based on the signed individual credit agreement shall
secure the repayment obligation as agreed by the
Contracting Parties and shall set aside the amount of its
payment obligation in the actual year in its state budget.

Eximbank and MEHIB shall conclude a credit
insurance contract complying with the conditions fixed by
the Hungarian law in force.

Article 8

Taxes, fees

The Contracting Parties are obliged to pay the taxes,
fees and other public charges arising on the basis of the
execution of this Agreement in their own country. These
costs cannot be paid from the individual tied aid credits
and they cannot be separated.

Costs arising during the individual credit agreement
shall be paid by the parties of the credit agreement in their
own country and they cannot be charged on the individual
tied aid credit.

During the reimbursement of the loan the amounts to be
paid cannot be decreased by the tax levied by the Socialist
Republic of Vietnam or other amounts arising as a result of 
other payment obligations.

Regarding any taxes relevant for this Agreement and the 
individual credit agreement the Agreement on Avoiding
Double Taxation between the Socialist Republic of
Vietnam and the Republic of Hungary should be
respected.

Article 9

Dispute Settlement

The Contracting Parties shall settle any dispute in
connection with this Agreement in the course of direct
negotiations.

Article 10

Governing Law and Arbitration

The individual credit agreement shall be governed by
the laws of the Republic of Hungary and international
arbitration with the English language shall be applied.

Article 11

Closing Provisions

a) This Agreement shall be valid for a period of two
(02) years from the date of its coming into force and shall
be automatically renewed for period of one (01) year,
unless one Party informs the other of its decision to
terminate it, by means of a written notification at least
three (03) months before expiry.
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b) Provisions of this Agreement, even after their
expiry, shall be applicable for those projects accepted and
financed on the basis of the individual credit agreement
concluded according to this Agreement.

c) The Contracting Parties shall notify each other in
writing through diplomatic channels that they have
fulfilled the internal legal prescriptions necessary for the
coming into force of this Agreement. The present
Agreement shall come into force on the day of receipt of
such a note later on.

d) This Agreement may be cancelled in writing through 
diplomatic channels without explanation by either
Contracting Party. In this case the Agreement shall abate
on 60th (sixtieth) day of the other Contracting Party’s
receipt of the notification about cancellation.

e) The Contracting Parties may amend or supplement
this Agreement at their common will and agreement
through the way of exchange of diplomatic notes. These
amendments and supplements shall come into force
according to point c) of this Article.

Signed in Hanoi on the 16th day of May in 2008 in
English language, in two originals.

.................................... ....................................
For the Go vern ment For the Go vern ment

of the Re pub lic of the So ci a list Re pub lic
of Hun ga ry of Vi et nam

Am bas sa dor Vi ce-Mi nis ter
Ext ra or di na ry Mi nist ry of Plan ning

and Ple ni po ten ti a ry and In vest ment

APPENDIX ON
LIST OF PRIORITY AREAS FOR REALISATION

UNDER  THE AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC

OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT
OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

ON THE ESTABLISHMENT OF A FRAMEWORK
PROGRAMME FOR 

FINANCIAL CO-OPERATION

1.) Pub lic wa ter supply/se wa ge tre at ment

2.) Pub lic ad mi nist ra ti on (po pu la ti on re gist ra ti on) 

MEGÁLLAPODÁS
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

ÉS A VIETNÁMI SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG
KORMÁNYA KÖZÖTTI PÉNZÜGYI

EGYÜTTMÛKÖDÉSI KERETPROGRAM
KIALAKÍTÁSÁRÓL

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Vi et ná mi Szo -
cialista Köz tár sa ság Kor má nya (a továb biak ban: Szer zõ dõ 

Fe lek) a gaz da sá gi kap cso la tok köl csö nö sen elõ nyös bõ ví -
té se és a fej lesz té si együtt mû kö dés elõ se gí té se ér de ké ben
a kö vet ke zõ meg ál la po dást kö tik:

1. cikk

Meghatározások

A Meg ál la po dás al kal ma zá sá ban:
a) kö tött se gély hi tel: olyan ka mat tá mo ga tás és biz to sí -

tás út ján ál la mi tá mo ga tás ban ré sze sü lõ, Ma gyar or szág ról
szár ma zó áruk és/vagy szol gál ta tá sok be szer zé sé hez kö -
tött ex port hi tel, amely ben a ked vez mény mér té ke leg alább 
35%;

b) ve gyes hi tel: olyan pénz ügyi cso mag, amely egy -
aránt tar tal maz ked vez mé nyes hi telt és ado má nyo kat. Az
OECD sza bá lyok ér tel mé ben a cso mag össze sí tett ked vez -
mé nye i nek mér té ke a ka mat tá mo ga tás és a leg fel jebb
a koc ká za ti fel ár össze gé vel meg egye zõ ado má nye lem
alap ján ke rül ki szá mí tás ra;

c) ked vez mé nye zett ség mér té ke: a se gély hi tel név ér té -
ke és a hi tel fel ve võ ál tal a jö võ be ni adós ság szol gá lat disz -
kon tált je len ér té ke kö zöt ti kü lönb ség, a se gély hi tel név ér -
té ké nek szá za lé ká ban ki fe jez ve;

d) kö tött se gély hi tel név ér té ke: a kö tött se gély hi tel ke -
re té ben fi nan szí ro zott pro jekt tel jes ér té ke a hi tel-vissza fi -
ze tés koc ká za ti fel árá val együtt, ka ma tok nél kül;

e) ado má nye lem: a kö tött se gély hi tel név le ges tõ ke ér -
té ké nek a hi tel fel ve võ ál tal vissza nem té rí ten dõ ré sze;

f) OECD Meg ál la po dás: a hi va ta lo san tá mo ga tott ex -
port hi te lek rõl  szóló OECD meg ál la po dás címû do ku men -
tu má nak szer zõ dés kö tés kor ha tá lyos vál to za ta;

g) hi tel kez dõ nap ja: az OECD Meg ál la po dás XI. sz.
mel lék le te k) pont já nak de fi ní ci ós lis tá ja sze rint meg ha tá -
ro zan dó;

h) DDR: a kö tött se gély hi tel ked vez mé nye zett sé gi
szint jé nek ki szá mí tá sá hoz al kal ma zott disz kont ráta;

i) ODA: Hi va ta los Fej lesz té si Se gít ség nyúj tás;
j) MOF: Vi et ná mi Pénz ügy mi nisz té ri um, szu ve rén hi -

tel adós.

2. cikk

A pénzügyi együttmûködési keretprogram létrehozása

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nyá nak nem zet kö zi fej -
lesz té si együtt mû kö dé si po li ti ká já val össz hang ban, a Ma -
gyar Ex port-Im port Bank Zrt. (a továb biak ban: Exim bank) 
ál tal a Meg ál la po dás ban rög zí tett ke ret fel té te lek kel fo lyó -
sít ha tó kö tött se gély hi te lek hez (a továb biak ban: kö tött se -
gély hi tel ke ret) kap cso ló dó an vissza nem té rí ten dõ hi va ta -
los tá mo ga tást ajánl fel ka mat tá mo ga tás és ado má nye lem
for má já ban a Vi et ná mi Szo ci a lis ta Köz tár sa ság el sõd le ges 
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fon tos sá gú fej lesz té si cél jai kö zött sze rep lõ ki emelt prog -
ra mok hoz.

A Vi et ná mi Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Kor má nya a kö tött
se gély hi tel ke re tet el fo gad ja, és – bel sõ jog rend jé nek és
nem zet kö zi kö te le zett sé ge i nek meg fele lõen el jár va –
együtt mû kö dik a kö tött se gély hi tel ke ret prog ram meg -
valósulásában.

A Szer zõ dõ Fe lek ki fe je zik kész sé gü ket, hogy a je len
se gély hi tel ke ret prog ram hoz tar to zó hi tel ügy le tek részt ve -
või nyi lat ko zat tal erõ sí tik meg, hogy az OECD „Bri be ry
and of fi ci ally sub si di sed ex port cre dits” (a vesz te ge té sek -
rõl és az ál la mi lag tá mo ga tott ex port hi te lek rõl  szóló) cse -
lek vé si nyi lat ko za tá ban fog lal tak ér tel mé ben nem vet tek
részt az ügy let tel kap cso la tos vesz te ge té sek ben és nincs
tu do má suk kor rup ci ó ról.

3. cikk

A kötött segélyhitelkeret összege és pénzügyi feltételei

A kö tött se gély hi tel ke ret bõl fi nan szí roz ha tó pro jek tek
össz ér té ke leg fel jebb 35 M EUR, azaz har minc öt mil lió
euró. A vég le ges kö te le zett ség az Exim bank és a Vi et ná mi
Pénz ügy mi nisz té ri um kö zött meg kö tés re ke rü lõ egye di hi -
tel szer zõ dé sek alap ján ke let ke zik a 7. cikk sze rint.

A kö tött se gély hi tel ke ret bõl fo lyó sít ha tó hi te lek ked -
vez mé nyé nek mér té ke nem le het ke ve sebb mint 35%, az
OECD Meg ál la po dás sal össz hang ban.

A kö tött se gély hi tel ke ret bõl fo lyó sí tott hi te lek fu tam -
ide je a fo lyó sí tá si idõ sza kot köve tõen nem ha lad hat ja meg
a 15,5 (ti zen öt és fél) évet, amely idõ tar tam az OECD
Meg ál la po dás ban fog lal tak alap ján a hi tel kez dõ nap ját kö -
ve tõ 6 (hat) hó nap tól szá mí tott ma xi mum 3 (há rom) év tü -
rel mi idõt és ma xi mum 12,5 (ti zen két és fél) év tör lesz té si
idõ sza kot fog lal ma gá ba. Az éves ka mat 0%.

A kö tött se gély hi tel ke ret bõl fo lyó sí tott hi te lek hez a fo -
lyó sí tá si idõ szak az egye di hi tel szer zõ dé sek ben ke rül rög -
zí tés re, az adott pro jekt tõl füg gõ en. A fo lyó sí tá si idõ szak
nem ha lad hat ja meg a 3,5 (há rom és fél) évet.

A kö tött se gély hi tel ke ret bõl fo lyó sí tott hi te lek re az
egye di hi tel szer zõ dé sek ben rög zí tett mér té kû koc ká za ti
fel ár ke rül fel szá mí tás ra az OECD Meg ál la po dás ban fog -
lal tak kal össz hang ban, amely ado mány elem for má já ban
el en ge dés re ke rül a ve gyes hi tel ré sze ként.

4. cikk

A kötött segélyhitelkeret felhasználása

A kö tött se gély hi tel ke ret olyan pro jek tek meg -
valósításához ve he tõ igény be, ame lyek el len az OECD
Meg ál la po dás jó vá ha gyá si rend je sze rin ti el já rás so rán az

OECD Meg ál la po dás alá írói nem emel tek ki fo gást, il let ve
ame lye ket a kon zul tá ci ós el já rás so rán el fo gad tak.

A Szer zõ dõ Fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy a Vi et -
ná mi Szo ci a lis ta Köz tár sa ság a se gély hi tel ke re tet ezen
Meg ál la po dás el vá laszt ha tat lan ré szét ké pe zõ mel lék let -
ben sze rep lõ pro jek tek meg valósítására for dít ja.

A ki vá lasz tott pro jek te ket Ma gyar or szá gon be jegy zett
gaz dál ko dó szer ve ze tek ma gyar ex port tal  valósítják meg.
A se gély hi tel ke ret bõl meg valósuló fi nan szí ro zás ide gen
tar ta lom ra ak kor ter jed het ki, ha a Ma gyar or szá gon be -
jegy zett gaz dál ko dó szer ve ze tek ál tal Vi et nám te rü le tén
tel je sí tett ex port leg alább 50%-ban ma gyar szár ma zá sú -
nak mi nõ sül.

A mel lék let ben meg ha tá ro zott pri o ri tást él ve zõ pro jek -
tek meg valósításáról a Vi et ná mi Szo ci a lis ta Köz tár sa ság
Kor má nya vagy az ál ta la ki je lölt szerv a jog sza bá lyok sze -
rint el jár va, a vi et ná mi köz be szer zé si sza bá lyok nak meg -
fele lõen dönt, és tá jé koz tat ja a Ma gyar Köz tár sa ság Nem -
ze ti Fej lesz té si és Gaz da sá gi Mi nisz té ri u mát.

5. cikk

Befogadási eljárás

A Meg ál la po dás alap ján a hi tel ke ret bõl fi nan szí ro zan dó 
pro jek tek be fo ga dá sá hoz a Szer zõ dõ Fe lek a kö vet ke zõ el -
já rást kö ve tik:

a) Az ex por tõr és az im por tõr ki dol goz za a pro jek tek
meg valósításáról  szóló szer zõ dést.

b) A Vi et ná mi Kor mány köz be szer zé si tör vényének és
a 2006. no vem ber 9-én kelt 131/2006/ND-CP szá mú az
ODA ke ze lés rõl és fel hasz ná lás ról  szóló ren de let nek meg -
fele lõen meg kö tött szer zõ dést a Vi et ná mi Fél jó vá hagy ja,
er rõl dip lo má ci ai úton, írás ban tá jé koz tat ja a Ma gyar
 Felet.

c) A Ma gyar Fél egyet ér té se ese tén, dip lo má ci ai úton
írás ban vissza iga zol ja a Vi et ná mi Fél ál tal jó vá ha gyott
szer zõ dést.

6. cikk

A kedvezményes hitelek folyósítása

A Szer zõ dõ Fe lek ál tal be fo ga dott pro jek tek fi nan szí ro -
zá sá ra nyúj tott kö tött se gély hi te lek rész le tes fel té te le it
egy rész rõl a Vi et ná mi Pénz ügy mi nisz té ri um, más rész rõl
az Exim bank mint hi tel nyúj tó kö zött meg kö ten dõ egye di
hi tel szer zõ dé sek rög zí tik.

Az Exim bank sa ját for rá sai ter hé re a Vi et ná mi Pénz -
ügy mi nisz té ri um ré szé re a kö tött se gély hi tel név ér té ké nek 
össze gé ig ked vez mé nyes hi telt nyújt a be fo ga dott pro jek -
tek meg valósítására. A fi nan szí ro zás mér té ke a be fo ga dott
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pro jek tek ér té ké nek 100%-a, plusz az ado má nye lem
össze ge.

A kö tött se gély hi te lek ke res ke del mi és po li ti kai koc ká -
za ta it a Ma gyar Ex port hi tel Biz to sí tó Zrt. (a továb biak ban: 
MEHIB) biz to sít ja.

Az Exim bank és a MEHIB a nem zet kö zi kö te le zett sé -
gek sze rint elõ ze tesen be je len ti az egye di pro jek tek hez
kap cso ló dó se gély hi tel nyúj tá sá nak szán dé kát. A jó vá ha -
gyá si fo lya mat si ke res le zá rá sa után az Exim bank tá jé koz -
tat ja a ve võt és az ex por tõrt, va la mint a Szer zõ dõ Fe le ket.

7. cikk

Az egyedi hitelszerzõdések feltételei

A Vi et ná mi Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Kor má nya az egye -
di hi tel szer zõ dé sek re vo nat ko zó an a hi tel vissza fi ze té sé re
kö te le zett sé get vál lal a Szer zõ dõ Fe lek meg ál la po dá sa
sze rint és a fi ze té si kö te le zett sé gé nek adott év ben fenn ál ló
össze gét ál la mi költ ség ve té sé ben fel tün te ti.

Az Exim bank és a MEHIB a ha tá lyos ma gyar jog sza bá -
lyok ban rög zí tett fel té te lek mel lett hi tel biz to sí tá si szer zõ -
dést köt nek.

8. cikk

Adók, költségek

A Szer zõ dõ Fe lek a Meg ál la po dás vég re haj tá sa alap ján
fel me rü lõ adó-, il le ték- vagy egyéb köz te her bõl adó dó fi -
ze té si kö te le zett sé gü ket sa ját or szá guk ban kö te le sek tel je -
sí te ni. Ezek a költ sé gek az egyes se gély hi te lek bõl nem fi -
zet he tõk ki, és nem kü lö nít he tõk el.

Az egye di hi tel szer zõ dé sek so rán fel me rü lõ költ sé ge ket 
a hi tel szer zõ dé sek ré szes fe lei sa ját or szá guk ban fi ze tik
meg, és e költ sé gek nem ter hel he tõk az egyes se gély hi te -
lek re.

A köl csön tör lesz té se kor a ki fi ze ten dõ össze gek nem
csök kent he tõk a Vi et ná mi Szo ci a lis ta Köz tár sa ság ré szé -
rõl ki sza bott adó vagy egyéb fi ze té si kö te le zett ség  miatt
fel me rü lõ összeg gel.

A Meg ál la po dás és az egye di hi tel szer zõ dés ál tal érin -
tett adók ese té ben a Vi et ná mi Szo ci a lis ta Köz tár sa ság és
a Ma gyar Köz tár sa ság kö zöt ti Ket tõs Adóz ta tást Ki zá ró
Egyez ményt figye lembe kell ven ni.

9. cikk

Jogviták

A Szer zõ dõ Fe lek a Meg ál la po dás kap csán fel me rü lõ
vi tá kat köz vet len tár gya lá sok út ján ren de zik.

10. cikk

Az irányadó jog és választott bíróság

Az egye di hi tel szer zõ dés re a Ma gyar Köz tár sa ság joga
az irány adó és an gol nyel vû nem zet kö zi vá lasz tott bí rás -
ko dás al kal ma zan dó.

11. cikk

Záró rendelkezések

a) A Meg ál la po dás a ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott két
évig ér vé nyes és au to ma ti ku san 1 év vel meg hosszab bí tás -
ra ke rül, ha csak az egyik fél a le já rat elõtt 3 hó nap pal
a meg szün te tés rõl ho zott dön té sé rõl nem ér te sí ti a má sik
fe let írás ban.

b) A Meg ál la po dás ren del ke zé se it ha tá lyá nak le jár ta
után is al kal maz ni kell azok ra a be fo ga dott pro jek tek re,
ame lyek fi nan szí ro zá sa a Meg ál la po dás sze rint meg kö tött
egye di hi tel szer zõ dé sek alap ján  valósulnak meg.

c) A Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai úton, írás ban tá jé koz -
tat ják egy mást ar ról, hogy ele get tet tek a Meg ál la po dás ha -
tály ba lé pé sé hez szük sé ges bel sõ jogi elõ írásaiknak. Je len
Meg ál la po dás az er rõl  szóló ké sõb bi jegy zék kéz hez vé te -
lé nek nap ján lép ha tály ba.

d) A Meg ál la po dást bár me lyik Szer zõ dõ Fél in dok lás
nél kül, dip lo má ci ai úton írás ban fel mond hat ja. Eb ben az
eset ben a Meg ál la po dás a fel mon dá sá ról  szóló ér te sí tés -
nek a má sik Szer zõ dõ Fél ál tal tör tént kéz hez vé te lét kö ve -
tõ 60. (hat va na dik) na pon ha tá lyát vesz ti.

e) A Szer zõ dõ Fe lek a Meg ál la po dást kö zös aka rat tal,
egyet ér tés ben, dip lo má ci ai jegy zék vál tás út ján mó do sít hat -
ják, vagy ki egé szít he tik. Ezek a mó do sí tá sok és ki egé szí té sek 
a c) pont ban fog lalt el já rás sze rint lép nek ha tály ba.

Ké szült Ha noi, 2008. év má jus hó nap 16. nap ján, an gol
nyel ven, két ere de ti pél dány ban.

MELLÉKLET
A MAGYAR KÖZTÁSASÁG KORMÁNYA

ÉS A VIETNÁMI SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG
KORMÁNYA KÖZÖTTI PÉNZÜGYI

EGYÜTTMÛKÖDÉSI KERETPROGRAM ALAPJÁN
MEGVALÓSÍTÁSRA JAVASOLT KIVÁLASZTOTT

PROJEKTEK LISTÁJA

1.) Kom mu ná lis víz ke ze lés

2.) Ál lam igaz ga tás (né pes ség-nyil ván tar tó rend szer)

                      ”

4.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – a ki hir de tést kö ve tõ na pon lép ha tály ba.
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(2) E ren de let 2–3.  §-a a meg ál la po dás 11. cik ké nek
c) pont já ban meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A meg ál la po dás és a ren de let 2–3.  §-a ha tály ba lé pé -
sé nek nap ját a kül ügy mi nisz ter an nak 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.

(4) Az e ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dés -
rõl a kül gaz da sá gért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

Bu da pest, 2009. már ci us 18.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

89/2009. (VII. 22.) FVM
rendelete

egyes géntechnológiai tárgyú 
miniszteri rendeletek módosításáról

A gén tech no ló gi ai te vé keny ség rõl  szóló 1998. évi
XXVII. tör vény 34.  §-ának (3) és (8) be kez dé se i ben ka pott 
fel ha tal ma zás alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz -
té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban ka pott fel -
adat kör ben el jár va – az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának a) pont já ban ka pott fel adat kör ben el já ró egész -
ség ügyi mi nisz ter rel, va la mint az 1.  § te kin te té ben a kör -
nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
a) pont já ban ka pott fel adat kör ben el já ró kör nye zet vé del -
mi és víz ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõt
ren de lem el:

1.  §

(1) A me zõ gaz da ság és az ipar te rü le tén foly ta tott gén -
tech no ló gi ai te vé keny ség egyes sza bá lya i ról  szóló
142/2004. (IX. 30.) FVM–GKM együt tes ren de let
(a továb biak ban: R1.) 4.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A hasz no sí tó nak a koc ká zat ér té ke lés rõl rend sze res
nyil ván tar tást kell ve zet nie, to váb bá a koc ká zat ér té ke lést
éven ként fe lül kell vizs gál nia, ame lyet a gén tech no ló gi ai
ha tó ság el len õriz het.”

(2) Az R1. 5.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A hasz no sí tó nak a kü lön jog sza bály sze rin ti,
2–4. koc ká za ti szint be so rolt te vé keny sé gé hez vész hely -
zet re, il let ve bal eset-el há rí tás ra vo nat ko zó ter vet (a továb -
biak ban: ké szen lé ti terv) kell ké szí te nie, ahol a zárt rend -
sze rû fel hasz ná lá sok ese té ben az el szi ge te lé si el já rá sok hi -
bá ja ko moly ve szélyt je lent het a lé te sít mé nyen kí vü li em -
be rek, il let ve a kör nye zet szá má ra. A ké szen lé ti terv tar tal -
maz za a fe le lõs sze mé lyek ne vét, a ri asz tás mód ját, va la -
mint az ér te sí ten dõ ha tó sá gok szük sé ges ada ta it is. Az en -
ge dély meg adá sát köve tõen a gén tech no ló gi ai ha tó ság az
en ge délyt, va la mint a ké szen lé ti terv má so la tát tá jé koz ta -
tá sul meg kül di a terv ben fel tün te tett ér te sí ten dõ ha tó sá gok 
ré szé re.”

2.  §

A gén tech no ló gi ai te vé keny ség re vo nat ko zó nyil ván -
tar tás és adat szol gál ta tás rend jé rõl, va la mint a gén tech no -
ló gi ai te vé keny ség hez szük sé ges en ge dély irán ti ké re lem -
hez csa to lan dó do ku men tá ci ó ról  szóló 82/2003. (VII. 16.)
FVM ren de let (a továb biak ban: R2.) 3.  §-ának (1) és
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Tör vény 19.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott in for má ci ó kat a gö döl lõi Me zõ gaz da sá gi Bio tech -
no ló gi ai Ku ta tó köz pont (a továb biak ban: nyil ván tar tó
szerv) tart ja nyil ván és te szi hoz zá fér he tõ vé hon lap ján.

(2) A ké rel me zõ, il let ve a hasz no sí tó a gén tech no ló gi ai
te vé keny ség vég zé sé hez szük sé ges en ge dély irán ti ké re -
lem ben kö zölt, va la mint az en ge dély ben sze rep lõ, és
a nyil ván tar tó szerv ál tal nyil ván tar tott ada tok ban be kö -
vet ke zett vál to zá sok ról a hasz no sí tó a gén tech no ló gi ai te -
vé keny ség en ge dé lye zé si el já rá si rend jé rõl, va la mint az el -
já rás so rán az Eu ró pai Bi zott ság gal  való kap cso lat tar tás ról 
 szóló 132/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let 1.  §-ának (5) be -
kez dé se sze rint tá jé koz tat ja a gén tech no ló gi ai ha tó sá got,
amely az adat vál to zás ról ér te sí ti a nyil ván tar tó szer vet, va -
la mint a szak ha tó sá go kat.”

3.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, egy ide jû leg az R2. 3.  §-ának (3)–(8) be kez dé sei ha tá -
lyu kat vesz tik.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R2.
a) 1. szá mú mel lék le te „A” ré szé nek „V. A

FELÜGYELETRE, SZABÁLYOZÁSRA, HULLADÉK -
KEZELÉSRE ÉS BALESET-ELHÁRÍTÁSI TERVEKRE
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VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK” al cí me he lyé be az „V. A
FELÜGYELETRE, SZABÁLYOZÁSRA, HULLADÉK -
KEZELÉSRE ÉS VÉSZHELYZETRE, ILLETVE
BALESET-ELHÁRÍTÁSRA VONATKOZÓ TERVEKRE
(A TOVÁBBIAKBAN: KÉSZENLÉTI TERV) VONAT -
KOZÓ INFORMÁCIÓK” al cím, to váb bá

b) 1. szá mú mel lék le te „A” ré sze V. al cí mé nek
„D) Bal eset-el há rí tá si ter vek” szö veg ré sze he lyé be
a „D) Ké szen lé ti ter vek”,

c) 1. szá mú mel lék le te „B” ré sze G) pont já nak 5. al -
pont já ban a „bal eset-el há rí tá si terv” szö veg rész he lyé be
a „ké szen lé ti terv”,

d) 4. szá mú mel lék le te „B” ré szé nek 10. pont já ban
a „bal eset-el há rí tá si ter vek” szö veg rész he lyé be a „vész -
hely zet re, il let ve bal eset-el há rí tás ra vo nat ko zó ter vek
(a továb biak ban: ké szen lé ti terv)”,

e) 4. szá mú mel lék le te „C” ré szé nek d) pont já ban
a „ka taszt ró fa el há rí tá si ter vek re” szö veg rész he lyé be
a „ké szen lé ti ter vek re”,

f) 4. szá mú mel lék le te „C” ré sze d) pont já nak 5. al pont -
já ban a „ka taszt ró fa el há rí tá si ter vek” szö veg rész he lyé be
a „ké szen lé ti ter vek”
szö veg rész lép.

(3) E ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti.

4.  §

E ren de let a 98/81/EK ta ná csi irány elv vel mó do sí tott,
gén tech no ló gi á val mó do sí tott mik ro or ga niz mu sok zárt
rend sze rû fel hasz ná lá sá ról  szóló, 1990. áp ri lis 23-i
90/219/EGK ta ná csi irány elv 14. cikk a) és b) pont já nak
át ül te té sét szol gál ja.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter

36/2009. (VII. 22.) KHEM
rendelete

a távhõszolgáltatás csatlakozási díjának és a lakossági 
távhõszolgáltatás díjának, valamint a hõenergia

távhõtermelõ és a távhõszolgáltató közötti
szerzõdésben alkalmazott árának meghatározása

során figye lembe veendõ szempontokról, és a Magyar
Energia Hivatal által lefolytatott eljárásban

kötelezõen benyújtandó adatok körérõl

A táv hõ szol gál ta tás ról  szóló 2005. évi XVIII. tör vény
60.  § (2) be kez dés d) és e) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás

alap ján – a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já -
ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz -
ter rel egyet ér tés ben – a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia -
ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 133/2008.
(V. 14.) Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

E ren de let ha tá lya ki ter jed
a) a táv hõ szol gál ta tó ra,
b) a táv hõ szol gál ta tó val hõ ener gia vá sár lá si szer zõ dé -

ses jog vi szony ban álló, a táv hõ szol gál ta tás ról  szóló
2005. évi XVIII. tör vény (a továb biak ban: Tszt.) sze rin ti
táv hõ ter mel õre.

2.  §

E ren de let al kal ma zá si köre
a) a táv hõ szol gál ta tás csat la ko zá si dí já nak,
b) a la kos sá gi táv hõ szol gál ta tás dí já nak, va la mint
c) a táv hõ ter me lõ és a táv hõ szol gál ta tó kö zöt ti la kos sá -

gi célú hõ ener gia vá sár lá si szer zõ dés ben elõ írt hõ ár nak
a meg ha tá ro zá sa so rán figye lembe ve en dõ szem pon tok ra
ter jed ki.

3.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban
kez de mé nye zés: a táv hõ szol gál ta tó olyan, a Tszt.

57/A.  § (1) be kez dé se sze rin ti ké rel me, amely ben a Ma -
gyar Ener gia Hi va tal tól (a továb biak ban: Hi va tal) a táv hõ -
szol gál ta tás csat la ko zá si dí já nak és a la kos sá gi táv hõ szol -
gál ta tás dí já nak meg vál toz ta tá sá ra irá nyu ló ja vas la ta el bí -
rá lá sát kéri.

(2) Az (1) be kez dés ben meg nem ha tá ro zott fo gal ma kat
a Tszt. és a Tszt. vég re haj tá sá ról  szóló 157/2005.
(VIII. 15.) Korm. ren de let sze rint kell ér tel mez ni.

4.  §

(1) A táv hõ szol gál ta tás csat la ko zá si dí já nak meg ha tá ro -
zá sa so rán – fi gye lem mel a Tszt. 34.  § (4) be kez dé sé re is –, 
csak az új vagy nö vek võ hõ igény el lá tá sá hoz szük sé ges
fej lesz té si össze ge ket le het figye lembe ven ni.

(2) A la kos sá gi táv hõ szol gál ta tás dí já nak meg ál la pí tá -
sá nál – an nak biz to sí tá sa ér de ké ben, hogy a la kos sá gi fel -
hasz ná lót ki zá ró lag a ha té kony mû kö dés hez szük sé ges és
in do kolt költ sé gek ter hel jék – a táv hõ szol gál ta tó gaz dál -

25012 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/100. szám



ko dá sá nak ha té kony sá gá ból adó dó költ ség csök ke nést is
figye lembe kell ven ni.

(3) A la kos sá gi táv hõ szol gál ta tás dí já ban ki zá ró lag az
e te vé keny ség hez kap cso ló dó an tény le ge sen fel me rü lõ és
a táv hõ szol gál ta tá si te vé keny ség foly ta tá sá hoz szük sé ges
költ sé gek, va la mint a ha té kony vál lal ko zás mû kö dé sé hez
szük sé ges nye re ség ve he tõ figye lembe. A költ sé gek be
a la kos sá gi táv hõ szol gál ta tás cél já ra tör té nõ táv hõ ter me lõi 
te vé keny ség költ sé ge it is be kell szá mí ta ni.

(4) A táv hõ szol gál ta tó tár sa ság ál ta lá nos mû kö dé sé hez
szük sé ges költ sé gek, amennyi ben a tár sa ság más (nem táv -
hõ szol gál ta tói és hõ ter me lõi) te vé keny sé get is foly tat,
csak a táv hõ szol gál ta tói (és táv hõ ter me lõi) te vé keny ség re
esõ ará nyos rész mér té ké ben ve he tõk figye lembe. Az ál ta -
lá nos mû kö dés hez szük sé ges költ sé gek fel osz tá sá nak sza -
bá lya it a vál lal ko zás szám vi te li po li ti ká já ban és/vagy ön -
költ ség-szá mí tá si sza bály za tá ban rög zí te ni kell.

(5) Nem ve he tõ figye lembe ár kép zõ elem ként
a) a be ru há zás,
b) azon esz köz ér ték csök ke né se, amely hez a szük sé ges 

be ru há zás for rá sát az ál lam ház tar tás va la mely al rend sze -
ré bõl, eu ró pai uni ós for rás ból vagy más ha son ló nem zet -
kö zi for rás ból biz to sí tot ták,

c) a nye re ség adó,
d) a ter ven fe lü li ér ték csök ke nés,
e) a bír ság, kár té rí tés, kár ese ménnyel kap cso la tos költ -

ség (pl. biz to sí tás ön ré sze),
f) a 2. Mel lék let ben meg ha tá ro zott biz to sí tá si költ sé ge -

ken kí vü li egyéb biz to sí tá sok díja,
g) a 2. Mel lék let ben meg ha tá ro zott sze mé lyi jel le gû rá -

for dí tá sok,
h) a gaz da sá gi rek lám te vé keny ség re vo nat ko zó kü lön

tör vény sze rin ti gaz da sá gi rek lám.

(6) Amennyi ben a táv hõ ter me lõ va la mely táv hõ szol gál -
ta tó ré szé re kap csolt hõ- és /vil la mos ener gia-ter me lés bõl
szár ma zó hõ ener gi át ad el, és a ter melt vil la mos ener gi át
rész ben vagy egész ben a kö te le zõ át vé te li rend szer ke re té -
ben ér té ke sí ti, a táv hõ szol gál ta tó ré szé re ér té ke sí tett hõ -
ener gia árá ban meg kell je len nie a kö te le zõ át vé te li rend -
szer ben  való rész vé tel bõl adó dó gaz da sá gi elõny nek.

(7) A táv hõ ter me lõ tü ze lõ anyag költ sé gé nek csök ke né -
se ese tén ezen ha tást a táv hõ szol gál ta tó ré szé re ér té ke sí tett 
hõ árá ban is ér vé nye sí te ni kell.

(8) A táv hõ szol gál ta tó tü ze lõ anyag költ sé gé nek vagy az 
ál ta la vá sá rolt hõ ener gia árá nak csök ke né se ese tén e ha tást 
a la kos sá gi táv hõ szol gál ta tás dí já ban is ér vé nye sí te ni kell.

(9) Az (1)–(8) be kez dé sek ben fog lalt szem pon tok al kal -
ma zá sát és az egyes ár kép zõ ele mek figye lembevételének
mód ját e ren de let 2. mel lék le te sze rin ti Mód szer ta ni út mu -
ta tó tar tal maz za.

(10) Az ár kép zés szem pont já ból az esz kö zök el szá mo -
lá sá nak és az al kal ma zott mód sze rek nek az in do kolt sá gát
a Hi va tal ön ál ló an is vizs gál hat ja.

5.  §

(1) A Tszt. 57/A.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott el -
já rás so rán a táv hõ szol gál ta tó ál tal a Hi va tal hoz kötele -
zõen be nyúj tan dó do ku men tu mok, ada tok kö rét e ren de let
1. mel lék le té nek 1. pont ja tar tal maz za.

(2) A Hi va tal a hatásköreinek gyakorlásához az (1) be -
kez dés ben fog lal ta kon túl - az üzleti titkot is ideértve - be -
kér het min den olyan do ku men tu mot, ada tot és in for má ci -
ót, amely a távhõtermeléssel és a távhõszolgáltatással
összefüggésben áll, ideértve táv hõ szol gál ta tás ha té kony
ár kép zé si rend sze ré nek hosszú tá vú fej lesz té se meg ala po -
zá sá hoz szük sé ges adatokat is.

(3) Ha a táv hõ szol gál ta tó a la kos sá gi táv hõ szol gál ta tás
cél já ból táv hõ ter me lõ tõl vá sá rol hõ ener gi át, ak kor kö te les
a táv hõ ter me lõ vel ár vál toz ta tá si kez de mé nye zés re irá nyu -
ló szán dé kát leg ké sõbb a kez de mé nye zés be nyúj tá sát
meg elõ zõ en 15 nap pal kö zöl ni, a táv hõ ter me lõ pe dig kö te -
les az 1. mel lék let 2. pont já ban meg je lölt ada to kat a táv hõ -
szol gál ta tó köz lé sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül, vagy leg -
ké sõbb a köz lés ben meg je lölt be nyúj tá si idõ pon tig a Hi va -
tal hoz be nyúj ta ni.

(4) A táv hõ ter me lõ és a táv hõ szol gál ta tó a Hi va tal ré -
szé re tel je sí ten dõ adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek a Hi -
va tal ál tal elõ írt tar ta lom mal és for má ban – el sõd le ge sen
elekt ro ni kus úton – kö te les ele get ten ni.

6.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba.

(2) A szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati
kiírás feltételeirõl, a pályázat minimális tartalmi
követelményeirõl, valamint a pályázati eljárás szabályairól
szóló 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet 4. § (6)
bekezdésében a „c)” szövegrész helyébe a „d)” szöveg lép.

Hó nig Pé ter s. k.,
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter

1. melléklet
a 36/2009. (VII. 22.) KHEM rendelethez

A Tszt. 57/A.  § (3) bekezdésében
és az 57/B.  § (1) bekezdésében meghatározott eljárás

során a Hivatalhoz benyújtandó dokumentumok
és adatok köre

1. A táv hõ szol gál ta tó nak a Tszt. 57/A.  § (3) be kez dé se
sze rin ti ár vál toz ta tá si kez de mé nye zés hez az aláb bi do ku -
men tu mo kat és ada to kat kell mel lé kel nie:
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a) a Tszt. 57/A.  § (2) be kez dé se sze rin ti rész le tes és tel -
jes körû alá tá masz tá sát an nak, hogy a táv hõ dí jak meg vál -
toz ta tá sát mi lyen kö rül mé nyek és mi lyen mér ték ben in do -
kol ják,

b) a tárgy évet meg elõ zõ évre vo nat ko zó mér leg és
ered mény-ki mu ta tást, to váb bá a la kos sá gi táv hõ szol gál ta -
tás ra vo nat ko zó ered mény-ki mu ta tást; sa ját elõ ál lí tá sú hõ
ese tén a hõ ter me lés re, il let ve kap csolt vil la mos ener -
gia-ter me lés ese tén a vil la mos ener gia-ter me lés re vo nat ko -
zó an kü lön is,

c) a ja va solt díj té te lek kel és ter ve zett éves mennyi sé -
gek kel szá mí tott éves ár be vé telt, össze vet ve az ér vé nyes
díj té te lek kel szá mí tott éves ár be vé tel lel (díj té te lek és
azok hoz tar to zó mennyi sé gek fel tün te té sé vel), kü lön ki -
mu ta tan dó az egyéb cél ra ér té ke sí tett hõ mennyi sé ge, ára
és ár be vé te le,

d) sa ját elõ ál lí tá sú hõ ener gia ese tén a tü ze lõ -
anyag-költ sé gek rész le tes be mu ta tá sát (díj té te lét/egy ség -
árát és mennyi sé gét) a szer zõ dés be nyúj tá sá val alá tá -
maszt va,

e) a vá sá rolt hõ éves költ sé gét (díj té te lét/egy ség árát és
mennyi sé gét) szer zõ dé sen ként a szer zõ dés be nyúj tá sá val
alá tá maszt va,

f) a kez de mé nye zés ben sze rep lõ ár szá mí tá sá hoz figye -
lembe vett, a szer zõ dés(ek)ben sze rep lõ díj té te lek bõl és
éves mennyi sé gek bõl le ve zet ve, össze vet ve a vál toz tat ni
kí vánt és az új la kos sá gi táv hõ szol gál ta tás díj alap ját ké pe -
zõ éves hõ ener gia-költ sé gek kel,

g) sa ját te vé keny ség ként vég zett kap csolt hõ- és vil la -
mos ener gia-ter me lés ese tén a kö te le zõ át vé te li rend szer -
ben  való rész vé tel bõl szár ma zó gaz da sá gi elõny nek a la -
kos sá gi táv hõ szol gál ta tá si te vé keny ség ben meg je le ní tett
össze gét,

h) a la kos sá gi táv hõ szol gál ta tás éves mennyi sé gek bõl
le ve ze tett át la gos (át lag la kás ra vo nat koz ta tott) éves költ -
sé gét, az ak tu á lis és az új on nan ja va solt díj té te lek kel szá -
mol va,

i) az ár/díj kal ku lá ció szá mí tá si el vét, a kal ku lá ci ó ban
figye lembe vett té te lek be mu ta tá sát,

j) a táv hõ szol gál ta tás ról  szóló 2005. évi XVIII. tör vény 
vég re haj tá sá ról  szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. ren de let 
4. mel lék le te sze rin ti ada to kat.

2. A táv hõ ter me lõ nek a kö vet ke zõ do ku men tu mo kat és 
ada to kat kell a Hi va tal ré szé re be nyúj ta nia a táv hõ szol gál -
ta tó kez de mé nye zé se ese tén az 5.  § (3) be kez dé sé ben fog -
lal tak sze rint, vagy a Tszt. 57/B.  § (1) be kez dé se sze rin ti
hi va tal ból in dí tott el já rás ese tén a Hi va tal fel szó lí tá sá ra:

a) a tárgy évet meg elõ zõ évre vo nat ko zó éves mér leg és
ered mény ki mu ta tást, to váb bá a táv hõ cél ra ér té ke sí tett
hõre és a kap csol tan ter melt vil la mos ener gi á ra vonatko -
zóan el ké szí tett ered mény ki mu ta tást (az ered mény ki mu ta -
tás adott so ra it – szük ség ese tén – kü lön la pon alá bont va is
rész le tez ni kell),

b) az ered mény ki mu ta tás ban fog lalt tü ze lõ anyag-költ -
sé gek rész le tes be mu ta tá sát (a szer zõ dés sze rin ti vagy

a tény le ge sen ki fi ze tett ár ból  való le ve ze té sét) a szer zõ dés
be nyúj tá sá val alá tá maszt va,

c) az ak tu á lis ára kon szá mí tott éves ár be vé telt a hõ- és
a vil la mos ener gia-ér té ke sí tés te kin te té ben kü lön-kü lön (a
hõ ér té ke sí tés ár be vé te lét táv hõ cél ra ér té ke sí tett és nem
táv hõ cél ra ér té ke sí tett, a vil la mos ener gia-ér té ke sí tés ár -
be vé te lét kö te le zõ át vé tel ke re té ben ér té ke sí tett és egyéb
mó don ér té ke sí tett bon tás ban kell meg ad ni),

d) az ár/díj kal ku lá ció szá mí tá si el vét, a kal ku lá ci ó ban
figye lembe vett té te lek be mu ta tá sát,

e) an nak be mu ta tá sát, hogy a la kos sá gi táv hõ szol gál ta -
tá si cél ra ér té ke sí tett hõ ener gia árá ban ho gyan je le nik meg 
a vil la mos ener gia kö te le zõ át vé te li rend szer ben tör té nõ
ér té ke sí té sé bõl szár ma zó elõny.

3. A táv hõ ter me lõ és a táv hõ szol gál ta tó ál tal az
1–2. pont sze rin ti kal ku lá ció be mu ta tá sá nál – az 1–2. pon -
tok ban fog lal ta kon be lül – kü lön is meg adan dó ada tok:

3.1. A sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sok.
3.2. Az esz kö zök re vo nat ko zó an
a) a vál lal ko zás nak a tárgy évet meg elõ zõ év rõl ké szült

mér le gé ben sze rep lõ, a te vé keny ség hez tar to zó im ma te ri á -
lis ja vak és tár gyi esz kö zök ér té ke után el szá molt ér ték -
csök ke nés,

b) a tárgy év ben vár ha tó an ak ti vá lás ra ke rü lõ esz kö zök
ér té ke.

3.3. Biz to sí tá si költ sé gek.
3.4. Az egyéb rá for dí tá sok kö zül
a) a jog sza bály ál tal elõ írt és be fi ze tett adók, il le té kek,
b) jog sza bály ban kö te le zõ en elõ nem írt szol gál ta tá sért

fi ze tett il le té kek és el já rá si dí jak.

2. melléklet
a 36/2009. (VII. 22.) KHEM rendelethez

Módszertani útmutató
a távhõszolgáltatás csatlakozási díjának és a távhõ
díjának (árának) megállapításánál alkalmazandó

szempontokról és az egyes árképzõ elemek
figye lembevételének módjáról

A Ma gyar Ener gia Hi va tal a táv hõ szol gál ta tás ról  szóló
2005. évi XVIII. tör vény (a továb biak ban: Tszt.) 57/A.  §
(3) be kez dé sé ben, va la mint 57/B.  § (1) be kez dé sé ben fog -
lalt – a la kos sá gi táv hõ szol gál ta tás díja, il let ve a táv hõ ter -
me lõ és a táv hõ szol gál ta tó kö zöt ti szer zõ dés ben meg ha tá -
ro zott ár (a továb biak ban együtt: táv hõ ár) el len õr zé sé vel
kap cso la tos – fel ada ta i nak el lá tá sa so rán az aláb bi mód -
szer tan ala pul vé te lé vel jár el.

Je len Mód szer ta ni út mu ta tó cél ja nem a konk rét árak
(díj té te lek) ki ala kí tá sa, il let ve függ vény sze rû le ve ze té se,
ha nem a Hi va tal ál tal az ár el len õr zés so rán al kal ma zott
szem pon tok be mu ta tá sa, va la mint egy sé ges el vek rög zí té -
se az in do kolt ár kép zõ ele mek meg ha tá ro zá sá hoz. Ezen
egy sé ges el vek sze rint kell
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– a táv hõ ter me lõ nek a (köz vet ve) la kos sá gi táv hõ szol -
gál ta tá si cél ra ér té ke sí tett hõ ener gia, il let ve

– a táv hõ szol gál ta tó nak a la kos sá gi táv hõ szol gál ta tás
költ sé ge it, va la mint az ezen költ sé gek re épü lõ táv hõ -
árat/dí jat be mu tat nia.

A Mód szer ta ni út mu ta tó ál tal figye lembe vett ál ta lá nos
alap el vek a Tszt. 57.  §-a alap ján az aláb bi ak:

– a táv hõ ára biz to sít son fe de ze tet a ha té ko nyan mû kö -
dõ vál lal ko zó szük sé ges és in do kol tan fel me rült rá for dí tá -
sa i ra, és a mû kö dés hez szük sé ges nye re ség hez,

– a táv hõ ára ösz tö nöz zön a biz ton sá gos és leg ki sebb
költ sé gû táv hõ ter me lés re és szol gál ta tás ra, a ka pa ci tá sok
ha té kony igény be vé te lé re, va la mint a táv hõ vel  való ta ka -
ré kos ság ra,

– a kap csol tan ter melt vil la mos ener gia kö te le zõ át vé -
te li rend sze ré ben tör té nõ rész vé tel bõl szár ma zó elõny jus -
son el a táv hõ fo gyasz tók hoz.

1. Az ár el len õr zés szem pont jai

A Hi va tal a táv hõ árak vizs gá la tát az aláb bi meg kö ze lí -
té sek alap ján, azok együt tes figye lembe véte lével vég zi el:

a) A táv hõ szol gál ta tó, il let ve a ter me lõ éves tény ada -
tok ból le ve zet ve mu tat ja be a la kos sá gi táv hõ szol gál ta tás
dí já nak kép zé sét.

En nek so rán a hõt táv hõ szol gál ta tá si cél ra sa ját maga is
ter me lõ táv hõ szol gál ta tó nak a sa ját ter me lé sû hõ ener gia
költ sé ge it, va la mint át la gos be ke rü lé si költ sé gét is kü lön
ki kell mu tat nia.

A költ sé gek figye lembevételének ál ta lá nos el ve it a
2. fe je zet tar tal maz za. Az egyes költ ség ne me ket a ki mu ta -
tás hoz a 3. fe je zet ben fog lal tak sze rint kell a ki mu ta tás hoz
figye lembe ven ni.

b) A táv hõ ter me lõ (ide ért ve a hõt sa ját maga is ter me lõ
táv hõ szol gál ta tót is) a 4. fe je zet ben sze rep lõ kép let sze rint
is ki mu tat ja a táv hõ tény ada to kon ala pu ló, a kap csolt ter -
me lés nye re sé gét is tar tal ma zó át lag árát.

c) Az egyes ár kép zõ ele mek re vo nat ko zó an a Hi va tal
az érin tett vál lal ko zá so kat jel lem zõ pa ra mé te re ik sze rint
cso por tok ba (ka te gó ri ák ba) so rol ja. Az egyes ka te gó ri á -
kon be lül a Hi va tal a jel lem zõ pa ra mé te rek alap ján
– a Tszt. 57.  §. (2)–(3) be kez dé sé ben meg fo gal ma zott
alap el ve ket szem elõtt tart va – re fe ren cia ér té ke ket ha tá roz
meg.

A re fe ren cia ér té kek kel kap cso la tos rész le te ket az 5. fe -
je zet tar tal maz za.

Az 1. a) pont sze rin ti (költ ség ala pon), il let ve az
1. b) pont sze rint (a vil la mos ener gia ér té ke sí té sé bõl szár -
ma zó elõnyt is ma gá ban fog la ló kép let alap ján) szá mí tott
ter me lõi hõ-át lag ár, il let ve át la gos be ke rü lé si költ ség kö -
zül a Hi va tal az ala cso nyabb ér té ket te kin ti tény ada tok
alap ján ki mu ta tott nak, és azt veti össze az 1. c) pont (re fe -
ren cia ér té kek) alap ján szá mí tott ér ték kel.

A Hi va tal a fen ti ek figye lembe véte lével dönt ar ról,
hogy a la kos sá gi cél ra szol gál ta tott táv hõ díja meg fe lel-e
a Tszt. 57.  § (2)–(3) be kez dé se i ben meg ha tá ro zott kö ve tel -
mé nyek nek.

2. A költ sé gek figye lembevételének ál ta lá nos el vei

2.1. In do kolt költ ség
a) a tárgy évet meg elõ zõ év ben tény le ge sen fel me rült és 

a tárgy év ben is fel me rü lõ, va la mint
b) a do ku men tu mok kal (pl. szer zõ dés) alátámasztha -

tóan az a) pont ban fog lal tak hoz ké pest a tárgy év ben új on -
nan fel me rü lõ (szük sé ges sé váló)
éves költ ség/rá for dí tás (a továb biak ban: költ ség[ek]) le -
het.

2.2. In do kolt éves ár be vé tel össze ge alatt az in do kolt
költ sé gek, és a Tszt. 57.  §. (3) be kez dé se alap ján a ha té ko -
nyan mû kö dõ vál lal ko zó mû kö dé sé hez szük sé ges nye re -
ség össze ge ér ten dõ.

2.3. A táv hõ dí ját a meg ál la pí tá sá nak alap ját ké pe zõ in -
do kolt éves ár be vé tel össze gé bõl és a tárgy év re elõ re jel -
zett, ér té ke sí tés re ke rü lõ éves hõ mennyi ség bõl le ve zet ve
kell ki mu tat ni.

2.4. A 2.1. pont sze rin ti költ sé gek kö zül a la kos sá gi
táv hõ szol gál ta tá si célú táv hõ ter me lõi és táv hõ szol gál ta tói
te vé keny ség hez (a továb biak ban: te vé keny ség) köz vet le -
nül hoz zá ren del he tõ költ sé gek ve he tõk figye lembe.

2.5. A te vé keny sé get vég zõ vál lal ko zás (a továb biak -
ban: vál lal ko zás) ál ta lá nos mû kö dé sé hez szük sé ges költ -
sé gek – amennyi ben a vál lal ko zás a 2.4. pont ban em lí tet -
ten kí vül más te vé keny sé get is foly tat – csak a 2.4. pont
sze rin ti te vé keny ség hez szük sé ges mér ték ben ve he tõk
figye lembe. Az ál ta lá nos mû kö dés hez szük sé ges költ sé -
gek fel osz tá sá nak sza bá lya it a vál lal ko zás szám vi te li po li -
ti ká já ban és/vagy ön költ ség-szá mí tá si sza bály za tá ban
rög zí te ni kell.

2.6. Kap csolt hõ- és vil la mos ener gia-ter me lés ese tén
a kap csolt ter me lés költ sé ge it meg kell osz ta ni a hõ- és vil -
la mos ener gia kö zött, és a táv hõ ter me lõ nek (ide ért ve a hõt
sa ját maga is ter me lõ táv hõ szol gál ta tót is) meg kell je löl -
nie a költ ség meg osz tás mód ját (ve tí té si alap ját).

2.7. A 2.1. pont a) al pont ja sze rin ti in do kolt költ sé gek
éves össze gét a vál lal ko zás tárgy évet meg elõ zõ évre vo -
nat ko zó, au di tált ered mény ki mu ta tá sá ban sze rep lõ ada tok
vizs gá la ta alap ján is meg le het ha tá roz ni a 2.1. pont b) al -
pont ja sze rin ti kor rek ci ók figye lembe véte lével.

2.8. Ha a vál lal ko zás ál tal ki mu ta tott (kal ku lált) ár nye -
re sé get is tar tal maz ár kép zõ elem ként, an nak mér té két és
éves össze gét a vál lal ko zás nak ki kell mu tat nia, to váb bá
rész le te sen (be le ért ve az al kal ma zott szá mí tá si mód szer -
tant is) in do kol nia kell.

2.9. A 2.1. pont a) al pont ja sze rin ti költ sé gek (az ér ték -
csök ke né si le írás ki vé te lé vel) leg fel jebb a tárgy év re vo -
nat ko zó inf lá ci ós elõ re jel zés kor ri gált ér té ké vel mó do sít va 
ve he tõk figye lembe. Inf lá ci ós elõ re jel zés ként a Ma gyar
Nem ze ti Bank ál tal köz zé tett ak tu á lis (leg utol só), a tárgy -
év re vo nat ko zó éves át la gos fo gyasz tói ár-in dex elõ re jel -
zést (a „Je len tés az inf lá ció ala ku lá sá ról” címû ki ad vány
sze rint) kell ala pul ven ni. Az inf lá ci ót a Hi va tal
(–1)–(–1,5%) inf lá ció kor rek ci ós (a ha té kony ság ja ví tá si
kö ve tel mé nye ket, il let ve az inf lá ci ós ha tás bi zony ta lan sá -
gát köz ve tí tõ) tag al kal ma zá sá val ve he ti figye lembe.
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3. Egyes ár kép zõ ele mek (költ ség ele mek) figye lembe -
vételének mód ja

3.1. Mû kö dé si költ sé gek
3.1.1. Anyag jel le gû költ sé gek
Az anyag jel le gû költ sé ge ken be lül a tü ze lõ anyag-költ -

sé get azon az ér té ken (a hoz zá tar to zó mennyi ség gel
együtt) kell ki mu tat ni, amellyel a tárgy évet meg elõ zõ évre
vo nat ko zó ered mény ki mu ta tás „Anyag költ ség” so rá ban
sze re pel.

A táv hõ szol gál ta tó nak a la kos sá gi táv hõ szol gál ta tá si
cél ra vá sá rolt hõ be szer zé si ér té két a mennyi ség és az ár
meg je lö lé sé vel együtt kell ki mu tat nia.

Az igény be vett szol gál ta tá sok nagy sá gá nak in do kolt -
sá gát – kü lö nös te kin tet tel pl. a ki szer ve zé sek re és a ta -
nács adá si dí jak ra – rész le te sen be kell mu tat ni és in do kol -
ni kell.

3.1.2. Sze mé lyi jel le gû költ sé gek
Sze mé lyi jel le gû költ sé gek kö zött alap ve tõ en a bé rek és

sze mé lyi jel le gû egyéb költ sé gek, va la mint azok köz ter hei 
ve he tõk figye lembe.

Nem ve he tõk figye lembe ár kép zõ elem ként (ezért kü lön 
is ki mu ta tan dók)

a) a me ne dzser biz to sí tá sok el szá molt költ sé gei,
b) a vég ki elé gí té sek,
c) jog sza bály ál tal kö te le zõ en elõ nem írt ju tal mak, ki -

tün te té sek,
d) la kás épí tés re nyúj tott tá mo ga tás,
e) nem ve szé lyes he lyen dol go zó mun ka vál la ló ré szé re

kö tött, de mun kál ta tó ál tal fi ze tett élet biz to sí tás díja,
f) egyéb, ha son ló jog cí mû ki fi ze té sek.
3.1.3. Biz to sí tá si költ sé gek
A biz to sí tá si költ sé ge ken be lül
a) a tûz- és ele mi ká rok ra,
b) a gép tö rés re,
c) a kör nye zet szennye zés sel kap cso la tos koc ká za tok ra,
d) az irá nyí tó köz pon tok szá mí tó gép köz pont já ban fel -

me rü lõ ká rok ra,
e) a mun kál ta tói fe le lõs ség biz to sí tás ra (kár té rí tés re),
f) a kö te le zõ gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tás ra (ki vé ve

a sze mé lyi hasz ná la tú jár mû ve ket),
g) a ve szé lyes mun ka he lye ken dol go zók élet- és bal -

eset biz to sí tá sá ra,
h) egyéb koc ká za tok ra

kö tött biz to sí tá sok dí ját kell ki mu tat ni.
Ár kép zõ té nye zõ ként csak az a)–g) pon tok ban fel so rolt

koc ká za tok ra kö tött biz to sí tá sok költ sé gét le het figye -
lembe ven ni.

3.1.4. Egyéb rá for dí tá sok
Az egyéb rá for dí tá sok kö zül a jog sza bály ál tal elõ írt és

be fi ze tett adók – a nye re ség adó ki vé te lé vel – és il le té kek
ve he tõk figye lembe a jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér té -
kig. A jog sza bály ban kö te le zõ en elõ nem írt szol gál ta tá -
sért fi ze tett il le té kek és el já rá si dí jak csak az in do kolt mér -
ték ben te kin ten dõk ár kép zõ elem nek.

3.1.5. Pénz ügyi rá for dí tá sok/be vé te lek

A hi tel ka ma tok és az egyéb pénz ügyi mû ve le tek rá for -
dí tá sai csak ala pos egye di vizs gá lat alap ján mi nõ sül het nek 
kü lön is el is me ren dõ in do kolt költ sé gek nek.

3.1.6. Rend kí vü li rá for dí tá sok/be vé te lek
Ezek a té te lek a fel me rü lés jog cí me sze rint ke rül nek

elem zés re. Azon té te lek in do kolt sá ga kü lön vizs gá lan dó,
ame lye ket a szám vi te li tör vény elõ írásai  miatt ezen a költ -
ség so ron kell ki mu tat ni, noha egyéb ként rend sze re sen fel -
me rül nek.

Nem in do kolt rend kí vü li rá for dí tá sok/be vé te lek kü lö -
nö sen:

– a fej lesz tés re át adott pénz esz kö zök,
– a té rí tés men tes esz köz át adá sok,
– a tá mo ga tá sok,
– az el en ge dett kö ve te lé sek,
– az át vál lalt kö te le zett sé gek.
3.1.7. Nem mi nõ sül ár kép zõ elem nek
a) a be ru há zás össze ge,
b) azon esz köz ér ték csök ke né se, amely hez a szük sé ges 

be ru há zás for rá sát az ál lam ház tar tás va la mely al rend sze -
ré bõl, eu ró pai uni ós for rás ból vagy más ha son ló nem zet -
kö zi for rás ból biz to sí tot ták,

c) a nye re ség adó,
d) a ter ven fe lü li ér ték csök ke nés,
e) a 3.1.3. pont a)–g) al pont ja i ban fel nem so rolt egyéb

biz to sí tá sok díja,
f) a bír ság, a kár té rí tés, a kár ese ménnyel kap cso la tos

költ ség (pl. biz to sí tás ön ré sze),
g) a gaz da sá gi rek lám te vé keny ség re vo nat ko zó kü lön

tör vény sze rin ti gaz da sá gi rek lám,
h) a sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sok kö zül a 3.1.2. pont -

ban ki emelt té tel.
3.2. Ér ték csök ke nés
Éves ér ték csök ke né si le írás ként a vál lal ko zás nak

a tárgy évet meg elõ zõ nap tá ri év rõl ké szült, a tárgy év végi
idõ pont ra vo nat ko zó au di tált mér le gé ben sze rep lõ, a te vé -
keny ség hez tar to zó im ma te ri á lis ja vak és tár gyi esz kö zök
ér té ke után el szá molt ér ték csök ke nés ve he tõ figye lembe.
Az ér ték csök ke nés alap já ul szol gá ló esz köz ér té ket csök -
ken te ni kell a tárgy év ben a vál lal ko zás nyil ván tar tá sá ból
ki ve ze tés re ke rü lõ esz kö zök ér té ké vel. A még nem ak ti vált 
esz kö zök ér té két csak a 2.1. pont b) al pont já ban fog lalt fel -
té te lek egy ér tel mû tel je sü lé se ese tén le het figye lembe
ven ni.

A vál lal ko zás nak be kell mu tat nia az ér ték csök ke nés
szá mí tá sá hoz al kal ma zott le írá si kul cso kat, il let ve a be ru -
há zá sok vár ha tó élet tar ta mát.

4. A kö te le zõ át vé te li rend szer bõl szár ma zó elõny ki -
mu ta tá sa

A kö te le zõ át vé te li rend szer bõl szár ma zó elõny hõ ár ban 
tör té nõ ki mu ta tá sá hoz az aláb bi kép le tet kell ala pul ven ni:

átl
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ahol:

átlH: la kos sá gi táv hõ szol gál ta tás cél já ból táv hõ ter -
me lõ ál tal ér té ke sí tett hõ ér té ke sí té si át la gá ra,
il let ve a táv hõ szol gál ta tó ese tén a sa ját ter me -
lé sû hõ át la gos be ke rü lé si költ sé ge (Ft/GJ),

KH+VE: a la kos sá gi táv hõ szol gál ta tá si cél ra ter melt hõ
és az eh hez tar to zó kap csol tan ter melt vil la mos 
ener gia együt tes in do kolt éves költ sé ge
a 2.7. pont ban fog lal tak sze rint szá mít va
(Ft/év),

NYH+VE: a la kos sá gi táv hõ szol gál ta tá si cél ra ter melt hõ
és az eh hez tar to zó kap csol tan ter melt vil la mos 
ener gia ter me lé sé re szá mí tott nye re ség (Ft/év),

ÁRBVE: a hõ vel kap csol tan ter melt vil la mos ener gia ér -
té ke sí té sé bõl szár ma zó ár be vé tel (Ft/év),

QH: a la kos sá gi táv hõ szol gál ta tá si cél ra ér té ke sí tett 
éves hõ mennyi ség, be le ért ve az el vé tel bõl táv -
hõ szol gál ta tás ra ki adott mennyi sé get is
(GJ/év),

A fen ti kép let szám sze rû sí té sé nél a táv hõ ter me lõ nek az
ada tok be nyúj tá sa kor a tény ada tok ból kell ki in dul nia, és
min den eh hez ké pest vég re haj tott mó do sí tást té te le sen in -
do kol nia kell.

A fen ti kép let nem vo nat ko zik a táv hõ ér té ke sí té sen kí -
vü li, a táv hõ ter me lõ ál tal a táv hõ szol gál ta tó ré szé re vég -
zett egyéb te vé keny sé gek és a ré szé re nyúj tott ki egé szí tõ
szol gál ta tá sok ár kép zé sé re.

5. A jel lem zõ pa ra mé te rek sze rin ti ka te gó ri ák, va la -
mint a hoz zá juk tar to zó re fe ren cia ér té kek figye lem be -
vétele

5.1. Ipar ági bench mark

A Hi va tal az érin tett vál lal ko zá sok ál tal (a Hi va tal erre
az el já rás ra rend sze re sí tett és elekt ro ni kus úton be nyújt ha -
tó adat la pok út ján nyúj tott) adat szol gál ta tá sa i ból szár ma -
zó, tárgy évet meg elõ zõ ada tok alap ján a vál lal ko zá so kat
jel lem zõ pa ra mé te re ik sze rint cso por tok ba (ka te gó ri ák ba)
so rol ja. Ilyen ka te gó ria kép zõ jel lem zõ pl. a táv hõ ter me lõk
ese tén a kap csolt ter me lés hez al kal ma zott be ren de zé sek tí -
pu sa.

Az egyes ka te gó ri á kon be lül a Hi va tal a jel lem zõ pa ra -
mé te rek alap ján – a Tszt. 57.  §. (2)–(3) be kez dé sé ben meg -
fo gal ma zott alap el ve ket szem elõtt tart va – re fe ren cia ér té -
ke ket ha tá roz meg. Irány adó pa ra mé ter ként a Hi va tal pl.
a táv hõ ter me lõk ese tén a kö vet ke zõ ket vizs gál ja: a tü ze lõ -
anyag faj la gos költ sé ge és az ér té ke sí tett hõ át la gos ára
(illet ve a ki adott hõ bel sõ el szá mo lá si át la gá ra) kö zöt ti
arány, a ka pa ci tá sok ki hasz nált sá ga, a ha tás fok, il let ve
a faj la gos ál lan dó költ sé gek.

Ezen kri té ri u mok alap ján ha tá roz za meg a Hi va tal – az
át la gos ér té kek és a szó rá sok figye lembe véte lével – az
adott ka te gó ria hõár re fe ren cia ér té két.

Amennyi ben egy ka te gó ria ala csony elem szá ma nem
en ge di meg sta tisz ti kai mu ta tók kép zé sét, ott a Hi va tal
nem ké pez re fe ren cia ér té ket (és csak az 1. a) illet ve
1. b) pont ban meg ha tá ro zott mód szer sze rint jár el).

5.2. Mû sza ki bench mark
Táv hõ ter me lõk ese tén az egyes tech no ló gi ák mû sza ki

jel lem zõi alap ján is le ve zet he tõ az át la gos hõ ár ra vo nat ko -
zó re fe ren cia ér ték. A be me nõ pa ra mé te rek ek kor: re ál ka -
mat láb, faj la gos be ru há zá si költ ség, ter ve zé si élet tar tam,
kar ban tar tá si té nye zõ, egyéb költ sé gek té nye zõ je, ha tás -
fok, ki hasz nált ság, tü ze lõ anyag-ár, vil la mos-ener gia át vé -
te li ár.

5.3. Nye re ség bench mark
A Hi va tal a ha té ko nyan mû kö dõ vál lal ko zó nye re sé gé -

nek re fe ren cia ér té két a koc ká zat men tes ho zam, az ipar ági
koc ká za tok és más ener gia ipa ri vál lal ko zá sok ra jel lem zõ
ér té kek figye lembe véte lével ha tá roz za meg. A re fe ren cia
nye re ség ér té ke el tér het a táv hõ szol gál ta tó és a táv hõ ter -
me lõ ese té ben. A Hi va tal a re fe ren cia nye re ség ér té ket dif -
fe ren ci ál hat ja – az 5.1. pont sze rin ti ka te gó ri ák ra is fi gye -
lem mel – a táv hõ ter me lõ, il let ve a táv hõ szol gál ta tó mé re te
és az al kal ma zott tech no ló gia sze rint.

5.4. Össze ve tés
5.4.1. Az ipar ági és a mû sza ki bench mark re fe ren cia ér -

té ke it a Hi va tal össze ve ti a tény ada tok ból szá mí tott táv hõ -
ár ral, il let ve (ter me lõk ese tén) a kö te le zõ át vé tel bõl szár -
ma zó elõnyt tar tal ma zó kép let ér té ké vel. A Hi va tal a re fe -
ren cia ér té ke ket is figye lembe ve szi, ami kor dönt ar ról,
hogy a táv hõ ára meg fe lel-e a Tszt. 57.  § (2)–(3) be kez dé -
se i ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek.

5.4.2. Amennyi ben a Hi va tal az 5.4.1. pont sze rin ti
össze ve tés so rán je len tõs mér té kû el té rést ta pasz tal, úgy
té te les költ ség-fe lül vizs gá la tot vé gez het.

6. A ta ri fa kép zés re és a ta ri fa szer ke zet ki ala kí tá sá ra
vo nat ko zó el vek

6.1. Ha a táv hõ szol gál ta tó nak tör té nõ táv hõ-ér té ke sí tés 
tel je sít mény-le kö tés mel lett tör té nik, a táv hõ ter me lõ az ér -
té ke sí tett hõ ára ként tel je sít mény dí jat, hõ dí jat és pót víz dí -
jat ál la pít hat meg.

6.2. A táv hõ ter me lõ nek a 6.1. pont sze rin ti ta ri fa struk -
tú ra al kal ma zá sa ese tén az ál lan dó költ sé ge ket, va la mint
a nye re ség fe de ze tet alap eset ben a tel je sít mény díj ban,
a vál to zó költ sé ge ket (de ide ért ve pl. a föld gáz tel je sít -
mény dí ját is) a hõ díj ban cél sze rû meg je le ní te nie. Et tõl
a táv hõ ter me lõ in do kolt eset ben el tér het, de ak kor azt rész -
le tez nie és in do kol nia kell.

6.3. Ha a táv hõ ter me lõ ál tal táv hõ szol gál ta tó nak tör té -
nõ táv hõ-ér té ke sí tés tel je sít mény-le kö tés nél kül tör té nik,
a köz vet ve la kos sá gi táv hõ szol gál ta tás ra ér té ke sí tett hõ
árát tisz ta hõ díj ban is meg le het ál la pí ta ni.

6.4. A táv hõ szol gál ta tó a la kos sá gi táv hõ szol gál ta tás
dí já nak ré sze ként alap dí jat és hõ dí jat szá mít hat fel (al kal -
maz hat).

2009/100. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 25017



6.5. A la kos sá gi táv hõ szol gál ta tás ál lan dó költ sé ge it az 
alap díj ban, a vál to zó költ sé ge ket (de ide ért ve a föld gáz tel -
je sít mény dí ját is) a hõ díj ban cél sze rû meg je le ní te ni. Et tõl
a táv hõ szol gál ta tó in do kolt eset ben el tér het, de ak kor azt
rész le tez nie és in do kol nia kell.

6.6. A la kos sá gi táv hõ szol gál ta tás dí ját a fû tés re és
a hasz ná la ti me le gí tett víz re vo nat ko zó an el té rõ en is meg
le het ál la pí ta ni.

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
17/2009. (VII. 22.) NFGM

rendelete

az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplõ
Regionális Fejlesztés Operatív Programokra

meghatározott elõirányzatok felhasználásának
állami támogatási szempontú szabályairól  szóló

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet
módosításáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
124.  § (9) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
a Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2008. évi CII. tör vény 51.  § (6) be kez dé sé ben, va la mint
a nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl  szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1.  §
h) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va –
a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel
egyet értésben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv ben sze rep lõ Re -
gionális Fej lesz tés Ope ra tív Prog ra mok ra meg ha tá ro zott
elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak ál la mi tá mo ga tá si szem -
pon tú sza bá lya i ról  szóló 19/2007. (VII. 30.) MeHVM ren -
de let (a továb biak ban: R.) 7.  §-a a kö vet ke zõ i) pont tal
egé szül ki:

[A 4. §-ban meg ha tá ro zott jog cí mek alap ján a kö vet ke -
zõ tí pu sú tá mo ga tás nyújt ha tó:]

„i) A 4.  § a)–zs) pont ja alap ján pénz ügyi vál ság kap -
csán nyúj tan dó át me ne ti tá mo ga tás (a továb biak ban: át me -
ne ti tá mo ga tás) nyújt ha tó, amely re  a 85/2004. (IV. 19.)
Korm. ren de let IV/A. Fe je ze té ben, va la mint  a
22/A–22/B. §-ban fog lalt ren del ke zé sek az irány adók.”

2.  §

Az R. a 22. §-t kö ve tõ en a kö vet ke zõ cím mel, va la mint
22/A–22/B.  §-sal egé szül ki:

„AZ ÁTMENETI TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ
SZABÁLYOK

22/A.  § (1) Az át me ne ti tá mo ga tás ként nyúj tott összes
tá mo ga tás tá mo ga tás tar tal ma vál lal ko zá son ként nem ha -
lad hat ja meg az 500 ezer eu ró nak meg fe le lõ fo rint össze -
get, fi gye lem mel a (2) be kez dés ben fog lal tak ra.

(2) A több rész let ben fi ze ten dõ tá mo ga tást az oda íté lé se 
idõ pont já ban ér vé nyes ér ték re kell disz kon tál ni.

(3) Egy vál lal ko zás nak 2008. ja nu ár 1-je és 2010. de -
cem ber 31-e kö zött oda ítélt át me ne ti tá mo ga tás, va la mint
cse kély össze gû tá mo ga tás tá mo ga tás tar tal ma együt te sen
nem ha lad hat ja meg az 500 ezer eu ró nak meg fe le lõ fo rint -
össze get.

(4) Azo nos el szá mol ha tó költ sé gek te kin te té ben az át -
me ne ti tá mo ga tás nem hal moz ha tó cse kély össze gû tá mo -
ga tás sal.

(5) Azo nos el szá mol ha tó költ sé gek te kin te té ben az át -
me ne ti tá mo ga tás nem hal moz ha tó ál la mi tá mo ga tás sal, ha 
az ilyen jel le gû tá mo ga tás-fel hal mo zás olyan tá mo ga tá si
in ten zi tást ered mé nyez ne, amely túl lé pi az adott ál la mi tá -
mo ga tás ra vo nat ko zó an rög zí tett tá mo ga tá si in ten zi tást.

22/B.  § (1) Át me ne ti tá mo ga tás nem nyújt ha tó
a) a ha lá sza ti és ak va kul tú ra ter mé kek pi a cá nak kö zös

szer ve zé sé rõl szó ló, 1999. de cem ber 17-i 104/2000/EK ta -
ná csi ren de let ha tá lya alá tar to zó, ha lá szat hoz vagy ak va -
kul tú rá hoz kap cso ló dó te vé keny sé get vég zõ vál lal ko zás -
nak,

b) az EK Szer zõ dés I. Mel lék le té ben fel so rolt me zõ -
gaz da sá gi ter mé kek el sõd le ges ter me lé sé vel fog lal ko zó
vál lal ko zá sok nak,

c) az EK Szer zõ dés I. Mel lék le té ben fel so rolt me zõ -
gaz da sá gi ter mé kek fel dol go zá sá ban és for gal ma zá sá ban
te vé keny vál lal ko zá sok nak:

ca) ha az át me ne ti tá mo ga tás össze ge az el sõd le ges ter -
me lõk tõl be szer zett vagy az érin tett vál lal ko zá sok ál tal
for gal ma zott ilyen ter mé kek ára vagy mennyi sé ge alap ján
ke rül rög zí tés re,

cb) ha az át me ne ti tá mo ga tás az el sõd le ges ter me lõk -
nek tör té nõ tel jes vagy rész le ges to váb bí tás tól függ,

d) har ma dik or szá gok ba vagy tag ál la mok ba irá nyu ló
ex port tal kap cso la tos te vé keny sé gek hez, ha az át me ne ti
tá mo ga tás mér té ke az ex por tált mennyi sé gek hez köz vet le -
nül kap cso ló dik, il let ve ér té ke sí té si há ló zat ki ala kí tá sá hoz
és mû köd te té sé hez vagy ex port te vé keny ség gel össze füg -
gés ben fel me rü lõ egyéb fo lyó ki adá sok hoz kap cso ló dik,

e) ha az át me ne ti tá mo ga tás az im port áruk he lyett ha zai 
áru hasz ná la tá tól függ.

(2) Át me ne ti tá mo ga tás sal csak olyan vál lal ko zás tá mo -
gat ha tó, amely 2008. jú li us 1-jén nem mi nõ sült ne héz
hely zet ben lévõ vál lal ko zás nak.

(3) Az át me ne ti tá mo ga tás nyúj tá sát meg elõ zõ en a vál -
lal ko zás írás ban tá jé koz tat ja a tá mo ga tást nyúj tót az át me -
ne ti tá mo ga tás, il let ve cse kély össze gû tá mo ga tás for má já -
ban 2008. ja nu ár 1-jét köve tõen neki oda ítélt tá mo ga tá sok -
ról és a még el nem bí rált tá mo ga tá si ké rel me i rõl.

(4) A tá mo ga tást nyúj tó kö te les sé ge, hogy fel hív ja
a ked vez mé nye zett fi gyel mét arra, hogy a ked vez mé nye -
zett át me ne ti tá mo ga tás ban ré sze sült, és egy vál lal ko zás -
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nak 2008. ja nu ár 1-je és 2010. de cem ber 31-e kö zött oda -
ítélt át me ne ti tá mo ga tás és cse kély össze gû tá mo ga tás tá -
mo ga tás tar tal ma együt te sen nem ha lad hat ja meg az
500 ezer eu ró nak meg fe le lõ fo rint össze get.

(5) A ked vez mé nye zett kö te les az át me ne ti tá mo ga tás -
hoz kap cso ló dó min den ira tot az oda íté lést kö ve tõ 10. évig 
meg õriz ni, és a tá mo ga tást nyúj tó ilyen irá nyú fel hí vá sa
ese tén kö te les azo kat be mu tat ni.”

3.  §

Az R. 26.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) E ren de let alap ján tá mo ga tá si dön tést át me ne ti tá mo -

ga tá sok te kin te té ben 2010. de cem ber 31-ig le het hoz ni.”

4.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály -
ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Var ga Ist ván s. k.,
nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter

IX. Ha tá ro za tok Tára

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1110/2009. (VII. 22.) Korm.

határozata

az egy magyar vezetésû afganisztáni tartományi
újjáépítési csoport létesítésérõl

és mûködésének elõkészítésérõl  szóló
2115/2006. (VI. 29.) Korm. határozat

módosításáról

1. Az egy ma gyar ve ze té sû af ga nisz tá ni tar to má nyi új -
já épí té si cso port lé te sí té sé rõl és mû kö dé sé nek elõ ké szí té -
sé rõl  szóló 2115/2006. (VI. 29.) Korm. ha tá ro zat (a továb -
biak ban: Ha tá ro zat) 1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

(A Kor mány)

„1. a Ma gyar Köz tár sa ság szö vet ség esi kötelezettsé -
geinek tel je sí té se, a NA TO-ve ze té sû af ga nisz tá ni Nem zet -
kö zi Biz ton sá gi Tá mo ga tó Erõ (In ter na ti o nal Se cu rity As -
sis tan ce For ce, a továb biak ban: ISAF) bé ke misszi ó já nak
elõ se gí té se ér de ké ben, fi gye lem mel az ENSZ Biz ton sá gi
Ta ná csá nak 1386., 1510. és 1623. szá mú ha tá ro za ta i ra,
 illetve az Észak-at lan ti Ta nács 2004. áp ri lis 21-i és 2005.

de cem ber 9-i dön té se i re – az Al kot mány 35.  § (1) be kez -
dés h) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va –
egyet ért az zal, hogy Ma gyar or szág 2010. ok tó ber 1-jé ig
vál lal ja el az ISAF-mû ve let vagy az azt fel vál tó, an nak fel -
ada ta it át ve võ NATO ál tal ve ze tett mû ve let irá nyí tá sa alatt 
az af ga nisz tá ni Bagh lan tar to mány ban, Pol-e Kum ri köz -
pont tal mû kö dõ tar to má nyi új já épí té si cso port (a továb -
biak ban: Cso port) ve ze té sét; a Cso port te vé keny sé gé nek
to váb bi biz to sí tá sa, il let ve az eset le ges határidõ-
 hosszabbítás ér de ké ben az érin tett mi nisz te rek éven te elõ -
ter jesz tést nyúj ta nak be a Kor mány hoz;”

2. A Ha tá ro zat 7. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

(A Kor mány)

„7. el ren de li, hogy az af ga nisz tá ni ci vil együtt mû kö dé si 
te vé keny ség, il let ve a Cso port kö zép tá vú fej lesz té si pro -
jekt je i nek fi nan szí ro zá sá hoz szük sé ges, a KB dön té se
alap ján fel hasz nál ha tó költ ség ve té si tá mo ga tást költ ség -
ve té si éven ként a Kül ügy mi nisz té ri um költ ség ve té sé ben
kell ter vez ni;”

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ 5. na pon lép ha -
tály ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
1111/2009. (VII. 22.) Korm.

határozata

az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági
Közremûködõ Erõk (ISAF) mûveleteiben történõ
további magyar katonai szerepvállalásról  szóló

2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat
módosításáról

1. Az af ga nisz tá ni Nem zet kö zi Biz ton sá gi Köz re mû -
kö dõ Erõk (ISAF) mû ve le te i ben tör té nõ to váb bi ma gyar
ka to nai sze rep vál la lás ról  szóló 2186/2008. (XII. 29.)
Korm. ha tá ro zat 2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

„2. hoz zá já rul ah hoz, hogy a Ma gyar Hon véd ség ál lo -
má nyá ból 30 fõ az ISAF ke re te in be lül mû kö dõ Mû ve le ti
Ta nács adó és Össze kö tõ Cso port (OMLT) fel adat kö ré be
tar to zó te vé keny ség ben 2010. au gusz tus 31-ig – amely be
a ki te le pü lés és a vissza te le pí tés idõ sza ka nem szá mít
bele – részt ve gyen.”

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ 5. na pon lép ha -
tály ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök
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Az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság ha tá ro za tai

Az Országos Választási Bizottság
319/2009. (VII. 22.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. jú li us 20-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va az L. K. ma -
gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de -
mé nye zés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. jú ni us 22-én az aláb bi kér dés ben
kez de mé nye zett or szá gos népszavazást:

„( Akar ja-e Ön, hogy a ma gyar ter mõ föld, ta nya és vé -
dett ter mé sze ti te rü le tek tu laj don jo gá nak, hasz ná la ti jo gá -
nak meg szer zé sé hez 2010 szep tem ber 01 után ki zá ró lag
olyan ter mé sze tes sze mély le gyen jo go sult to váb bi 15 év
idõ tar tam ra, aki ha tó sá gi lag iga zolt, mi ni mum 8 éve Ma -
gyar or szá gon, elsõ sor ban hely ben, életvitelszerûen,
állandó bejelentett la kos? )”

A kér dés nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás ról és
népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben elõ írt
egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek. Sem a vá lasz tó pol gá rok, 
sem a jog al ko tó szá má ra nem ér tel mez he tõ ugyan is, mit
ért a kez de mé nye zõ „Ma gyar or szá gon, elsõ sor ban hely -
ben, élet vi tel sze rû en, ál lan dó be je len tett la kos” alatt.
Nyelv ta ni ér tel me zé sé vel nem ál la pít ha tó meg egy ér tel -
mû en ugyan is, hogy a kér dés sze rint ele gen dõ-e Ma gyar -
or szág te rü le tén bár hol la kó hellyel ren del kez ni, vagy pe -
dig kifejezetten a termõföld közelében kell lakni
a tulajdonjog, használati jog megszerzéséhez?

Vé dett ter mé sze ti te rü le tek egy ré sze a ha tá lyos tör -
vényi sza bá lyo zás sze rint ki zá ró lag ál la mi tu laj don ban áll -
hat. Te kin tet tel arra, hogy en nek té nye nem de rül ki a kér -

dés ér tel me zé se so rán, a vá lasz tó pol gá rok szá má ra meg té -
vesz tõ lehet a kérdés megfogalmazása.

A fent le ír tak alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya hi te le sí té sé nek meg ta -
ga dá sá ról döntött.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án és 10.  §-ának c) pont ján és
13.  § (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás
a Ve. 130.  § (1) be kez dé sén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
320/2009. (VII. 22.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. jú li us 20-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va az L. K. ma -
gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de -
mé nye zés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. jú ni us 22-én az aláb bi kér dés ben
kez de mé nye zett or szá gos népszavazást:

„( Akar ja-e Ön, hogy a ma gyar ter mõ föld, vé dett ter mé -
sze ti te rü le tek tu laj don jo gá nak, hasz ná la ti jo gá nak meg -
szer zé sé hez 2010 szep tem ber 01 után ki zá ró lag olyan ter -
mé sze tes sze mély le gyen jo go sult to váb bi 15 év idõ tar tam -
ra, aki iga zolt anya nyel vi szintû magyar nyelvtudással
ren del ke zik? )”

A kér dés nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás ról és
népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben elõ írt
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egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek, hi szen sem a vá lasz tó -
pol gá rok, sem a jog al ko tó szá má ra nem egy ér tel mû en ér -
tel mez he tõ kri té ri um az „anya nyel vi szintû magyar
nyelvtudás” kritériuma.

Emel lett a kér dés e nyel vi kor lát fel ál lí tá sá val diszk ri -
mi na tív ren del ke zést fo gal maz meg, ami olyan mér ték ben
kor lá toz za az Al kot mány 13.  §-ának (1) be kez dé sé ben biz -
to sí tott tu laj don hoz  való jo got, hogy ered mé nyes nép sza -
va zás ese tén az Al kot mány mó do sí tá sa vál na szük sé ges sé.
A kor lá to zás ki zár ná pél dá ul a méh mag zat, il let ve a cse -
cse mõk, va la mint a ho no sí tás sal ma gyar ál lam pol gár sá got
szer zõk tu laj don szer zé sét. Az Al kot mány bí ró ság több ha -
tá ro za tá ban is [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) AB,
28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001.
(XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett
kö vet ke ze tes gya kor la tá ra te kin tet tel a Ma gyar Köz tár sa -
ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény (a továb -
biak ban: Al kot mány) nem mó do sít ha tó vá lasz tó pol gá ri
kez de mé nye zés re in du ló nép sza va zás sal. Az Or szá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság az Al kot mány bí ró ság vo nat ko zó gya -
kor la tá nak is me re té ben meg ál la pít ja, hogy az Alkotmány
módosítására irányuló kérdésben a választópolgárok által
kezdeményezett népszavazásnak nincs helye, így az
aláírásgyûjtõ ív hitelesítését megtagadja.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 13.  §-ának (1) be kez dé sén, az 
Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának b) és c) pont ján, 13.  § (1) be kez -
dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve.
130.  §-ának (1) be kez dé sén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
321/2009. (VII. 22.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. jú li us 20-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va az L. K. ma -
gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de -
mé nye zés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. jú ni us 22-én az aláb bi kér dés ben
kez de mé nye zett or szá gos népszavazást:

„( Akar ja e Ön, hogy a föld mé hé nek kin csei, ter mé sze ti
erõ for rá sa i nak összes sé ge a nép sza va zást köve tõen to -
vább ra is ál la mi tu laj don ban ma rad ja nak és így adás-vé -
tel tár gyát ne ké pez hes sék további 15 év idõ tar tam ra? )”

A kér dés nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás ról és
népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben elõ írt
egy ér tel mû sé gi követelménynek.

Az ál la mi tu laj don tár gya it a Pol gá ri Tör vény könyv rõl
 szóló 1959. évi IV. tör vény 172.  §-a ta xa tí ve fel so rol ja.
Esze rint a föld mé hé nek kin csei a ha tá lyos sza bá lyo zás
sze rint is ál la mi tu laj don ban van nak, azon ban sem a vá -
lasz tó pol gá rok, sem a jog al ko tó szá má ra nem egy ér tel mû,
mit ért a kez de mé nye zõ a föld természeti erõforrásainak
összességén.

A fent le ír tak alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya hi te le sí té sé nek meg ta -
ga dá sá ról döntött.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 44/A.  § (1) be kez dés b) pont -
ján, az Nsztv. 2.  §-án és 10.  §-ának c) pont ján és 13.  §
(1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve.
130.  § (1) be kez dé sén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
322/2009. (VII. 22.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. jú li us 20-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va az L. K. ma -
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gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de -
mé nye zés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. jú ni us 22-én az aláb bi kér dés ben
kez de mé nye zett or szá gos népszavazást:

„( Akar ja -e Ön, hogy a bir tok mé re te a nép sza va zást
köve tõen to vább ra is a ter mõ föld rõl  szóló 94. évi tör vény
sze rin ti mé re tû, ma xi mum 300 Hek tár le hes sen az el kö vet -
ke zõ 15 év idõ tar tam ra ? )”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy
a kez de mé nye zés nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak -
nak, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést
úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen
vá la szol ni.

A vá lasz tó pol gá rok és a jog al ko tó szá má ra is meg ne he zí ti
a kér dés ér tel me zé sét az, hogy nem egy ér tel mû, mit je lent
pon to san a kez de mé nye zés vo nat ko zá sá ban a „bir tok” ki té -
tel. Nem tisz tá zott, hogy azt a kez de mé nye zõ a ter mõ föld szi -
no nim sza va ként hasz nál ja-e vagy an nak bõ vebb tar tal mú je -
len tést tu laj do nít, eset le ge sen a ta nyá kat is e fo ga lom ba so -
rol ja. A ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény 5.  § (1) be -
kez dé se a ter mõ föld mé re tét vagy la go san ha tá roz za meg: az
300 hek tár nagy sá gú, vagy 6000 arany ko ro na ér té kû. A kér -
dés alap ve tõ en a fent idé zett tör vény to váb bi fenn tar tá sá ra
irá nyul, de ab ból egyet len mér ték egy sé get ki ra gad va, ami
ön ma gá ban is fél re ve ze tõ vé teszi a kérdést.

A fent le ír tak alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya hi te le sí té sé nek meg ta -
ga dá sá ról döntött.

II.

A ha tá ro zat a ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény
5.  § (1) be kez dé sén, az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont -
ján, a 13.  § (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  § (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
323/2009. (VII. 22.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. jú li us 20-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va az L. K. ma -
gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de -
mé nye zés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. jú ni us 22-én az aláb bi kér dés ben
kez de mé nye zett or szá gos népszavazást:

„( Akar ja- e Ön, hogy az ál la mi ke ze lés ben, tu laj don ban 
lévõ ma gyar ter mõ föld, vé dett ter mé sze ti te rü le tek a nép -
sza va zást köve tõen csa kis az élet hi va tás sze rû en me zõ gaz -
da sá gi te vé keny sé get vég zõk tu laj do ná ba, hasz ná la tá ba
le gye nek adhatóak, további 15 év idõ tar tam ra? )”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy
a kez de mé nye zés nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak -
nak, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést
úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen
vá la szol ni. A nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés
 valójában két kér dést von egy be, az két tel je sen el té rõ ren -
del te té sû föld te rü let vo nat ko zá sá ban kí ván azo nos sza bá -
lyo zást ki ala kí ta ni. Míg a kér dés egyik ré sze a ter mõ föld,
a má sik a vé dett ter mé sze ti te rü le tek tu laj don szer zé sé re
irá nyul. A vé dett ter mé sze ti te rü le tek tu laj do ni és hasz ná -
la ti vi szo nyai alap ve tõ en tér nek el a ter mõ föld re vo nat ko -
zó sza bá lyo zás tól (pél dá ul a vé dett ség áll hat a me zõ gaz da -
sá gi mû ve lés aló li ki vo nás ban is). A kez de mé nye zés alap -
ján a vá lasz tó pol gár nak nincs le he tõ sé ge meg kü lön böz te -
tést ten ni, és rész kér dé sen ként vé le ményt nyilvánítani
arról. A választópolgári egyértelmûség hiányán túl a fent
leírtak alapján a kezdeményezés a jogalkotó számára sem
határoz meg egyértelmû tör vényalkotási feladatot.

Te kin tet tel arra, hogy a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt
kér dés re nem le het egy ér tel mû en vá la szol ni, az Or szá gos
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Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya hi -
te le sí té sé nek megtagadásáról döntött.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján és
13.  § (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás
a Ve. 130.  § (1) be kez dé sén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
324/2009. (VII. 22.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. jú li us 20-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a J. Cs. ma -
gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de -
mé nye zés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. jú ni us 23-án az aláb bi kér dés ben
kez de mé nye zett or szá gos népszavazást:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a so ron kö vet ke zõ ál ta lá nos
or szág gyû lé si kép vi se lõ vá lasz tás kor 176 par la men ti kép -
vi se lõ ke rül jön meg vá lasz tás ra a jelenlegi 386 helyett?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy
a kér dés el len té tes a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról
 szóló 1949. évi XX. tör vény 28/C.  § (5) be kez dés d) pont -
já ban fog lal tak kal, mely sze rint nem le het or szá gos nép -
sza va zást tar ta ni az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó
szer ve zet ala kí tá si kér dés rõl. Amint arra az Al kot mány bí -
ró ság több ha tá ro za tá ban [ABH 2004, 381, 384–385.,
25/2004. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, 62/2007. (X. 17.) AB ha -
tá ro zat, 113/2008. (IX. 26.) AB ha tá ro zat, 162/2008.

(XII. 18.) AB ha tá ro zat] is rá mu ta tott, a kér dés ben tar tott
ered mé nyes nép sza va zás nem csak a vá lasz tó jo gi sza bá -
lyok mó do sí tá sá val jár na, ha nem olyan mér ték ben vál toz -
tat ná meg az Or szág gyû lés össze té te lét, hogy az
szükségképpen maga után vonná az Országgyûlés belsõ
szervezetének (frakciók, bizottságok stb.) átalakítását is.

A fent le ír tak alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
meg ta gad ja az alá írás gyûj tõ ív hitelesítését.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek
d) pont ján, az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé -
nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának
b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §
(1) bekezdésén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
325/2009. (VII. 22.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. jú li us 20-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a J. Cs. ma -
gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de -
mé nye zés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. jú ni us 23-án az aláb bi kér dés ben
kez de mé nye zett or szá gos népszavazást:

„Kez de mé nyez zük az Al kot mány és a vo nat ko zó jog sza -
bá lyok mó do sí tá sát úgy, hogy szûn jön meg a sztrájk hoz
 való jog, a mun ka vál la lók ér de ke i ket bí ró sá gi el já rás ban
érvényesíthessék.”
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Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy
al kot mány mó do sí tás csak a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot -
má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény ben elõ írt el já rá si
rend ben [Al kot mány 24.  § (3) be kez dés] tör tén het, to váb -
bá az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban is [2/1993.
(I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) AB, 28/1999. (VII. 7.) AB,
40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001. (XI. 22.) AB, 48/2003.
(X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett kö vet ke ze tes gya kor la -
tá ra te kin tet tel az Al kot mány nem módosítható népszava -
zás kitûzésére irányuló kezdeményezéssel.

A fent le ír tak alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
meg ta gad ja az alá írás gyûj tõ ív hitelesítését.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 24.  § (3) be kez dé sén, az or -
szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának b) pont ján, a jog -
or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  § (1) bekezdésén
alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
326/2009. (VII. 22.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. jú li us 20-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a J. Cs. ma -
gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de -
mé nye zés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. jú ni us 23-án az aláb bi kér dés ben
kez de mé nye zett or szá gos népszavazást:

„Kez de mé nyez zük az Al kot mány és a vo nat ko zó jog -
sza bá lyok mó do sí tá sát úgy, hogy nép sza va zás és vá lasz -
tás so rán a vá lasz tók sza va za ta i kat pa pír he lyett sms-ben 
ad ják le.”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy
al kot mány mó do sí tás csak a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot -
má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény ben elõ írt el já rá si
rend ben [Al kot mány 24.  § (3) be kez dés] tör tén het, to váb -
bá az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban is [2/1993.
(I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) AB, 28/1999. (VII. 7.) AB,
40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001. (XI. 22.) AB, 48/2003.
(X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett kö vet ke ze tes gya kor la -
tá ra te kin tet tel az Al kot mány nem mó do sít ha tó nép sza va -
zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez de mé nye zés sel.

A fent le ír tak alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
meg ta gad ja az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 24.  § (3) be kez dé sén, az or -
szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának b) pont ján, a jog -
or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  § (1) be kez dé sén
ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
327/2009. (VII. 22.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. jú li us 20-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a J. Cs. ma -
gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de -
mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).
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Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. jú ni us 23-án az aláb bi kér dés ben
kez de mé nye zett or szá gos népszavazást:

„Kez de mé nyez zük az Al kot mány és a kap cso ló dó tör -
vények mó do sí tá sát, úgy hogy or szá gos nép sza va zást le -
hes sen tar ta ni ar ról, hogy az ál lam költ ség ve té sé bõl a pár -
tok ne ré sze sül hes se nek semmilyen juttatásban.”

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/C.  § (5) be -
kez dé sé nek c) pont ja alap ján nem le het or szá gos nép sza -
va zást tar ta ni az Al kot mány nép sza va zás ról, népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló ren del ke zé se i rõl. Mi vel a kez de mé nye -
zés ki fe je zet ten az Al kot mány or szá gos nép sza va zás ra vo -
nat ko zó ren del ke zé se it kí ván ja mó do sí ta ni, az Országos
Választási Bizottság a kezdeményezés elutasításáról
döntött.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek
c) pont ján, az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé -
nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának
b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §
(1) bekezdésén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
328/2009. (VII. 22.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. jú li us 20-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a J. Cs. ma -
gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de -
mé nye zés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. jú ni us 23-án az aláb bi kér dés ben
kez de mé nye zett or szá gos népszavazást:

„Kez de mé nyez zük az Al kot mány és a kap cso ló dó tör -
vények mó do sí tá sát úgy, hogy or szá gos nép sza va zást le -
hes sen tar ta ni ar ról, hogy a nem zet kö zi szer zõ dé sek ben
vál lalt kö te le zett sé ge ink a vá lasz tók több sé gé nek akarata
esetén felmondhatók legyenek.”

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/C.  § (5) be -
kez dé sé nek c) pont ja alap ján nem le het or szá gos nép sza -
va zást tar ta ni az Al kot mány nép sza va zás ról, népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló ren del ke zé se i rõl. Mi vel a kez de mé nye -
zés ki fe je zet ten az Al kot mány or szá gos nép sza va zás ra vo -
nat ko zó ren del ke zé se it kí ván ja mó do sí ta ni, az Országos
Választási Bizottság a kezdeményezés elutasításáról dön -
tött.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek
c) pont ján, az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé -
nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának
b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §
(1) bekezdésén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
329/2009. (VII. 22.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. jú li us 20-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a J. Cs. ma -
gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de -
mé nye zés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).
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Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. jú ni us 23-án az aláb bi kér dés ben
kez de mé nye zett or szá gos népszavazást:

„Kez de mé nyez zük az Al kot mány és a vo nat ko zó jog sza -
bá lyok mó do sí tá sát úgy, hogy a továb biak ban ne le gye nek
ki sebb sé gi önkormányzatok.”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy
al kot mány mó do sí tás csak a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot -
má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény ben elõ írt el já rá si
rend ben [Al kot mány 24.  § (3) be kez dés] tör tén het, to váb -
bá az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban is [2/1993.
(I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) AB, 28/1999. (VII. 7.) AB,
40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001. (XI. 22.) AB, 48/2003.
(X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett kö vet ke ze tes gya kor la -
tá ra te kin tet tel az Al kot mány nem módosítható
népszavazás kitûzésére irányuló kezdeményezéssel.

A fent le ír tak alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
meg ta gad ja az alá írás gyûj tõ ív hitelesítését.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 24.  § (3) be kez dé sén, az or -
szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának b) pont ján, a jog -
or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  § (1) bekezdésén
alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
330/2009. (VII. 22.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. jú li us 20-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a J. Cs. ma -
gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de -
mé nye zés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si

Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. jú ni us 23-án az aláb bi kér dés ben
kez de mé nye zett or szá gos népszavazást:

„Kez de mé nyez zük az Al kot mány és a kap cso ló dó tör -
vények mó do sí tá sát úgy, hogy or szá gos nép sza va zást le -
hes sen tar ta ni ar ról, hogy az ál lam költ ség ve té sé bõl az
egy há zak ne ré sze sül hes se nek sem mi lyen jut ta tás ban, be -
le ért ve a sze mé lyi jövedelemadóból történõ felajánlásokat
is.”

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/C.  § (5) be -
kez dé sé nek c) pont ja alap ján nem le het or szá gos nép sza -
va zást tar ta ni az Al kot mány nép sza va zás ról, népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló ren del ke zé se i rõl. Mi vel a kez de mé nye -
zés ki fe je zet ten az Al kot mány or szá gos nép sza va zás ra vo -
nat ko zó ren del ke zé se it kí ván ja mó do sí ta ni, az Országos
Választási Bizottság a kezdeményezés elutasításáról
döntött.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek
c) pont ján, az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé -
nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának
b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §
(1) bekezdésén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
331/2009. (VII. 22.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. jú li us 20-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a J. Cs. ma -
gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de -
mé nye zés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét megtagadja.
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A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. jú ni us 23-án az aláb bi kér dés ben
kez de mé nye zett or szá gos népszavazást:

„Kez de mé nyez zük az Al kot mány és a kap cso ló dó tör -
vények mó do sí tá sát úgy, hogy or szá gos nép sza va zást le -
hes sen tar ta ni az Al kot mány módosításáról.”

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/C.  § (5) be -
kez dé sé nek c) pont ja alap ján nem le het or szá gos nép sza -
va zást tar ta ni az Al kot mány nép sza va zás ról, népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló ren del ke zé se i rõl. Mi vel a kez de mé nye -
zés ki fe je zet ten az Al kot mány or szá gos nép sza va zás ra vo -
nat ko zó ren del ke zé se it kí ván ja mó do sí ta ni, az Országos
Választási Bizottság a kezdeményezés elutasításáról
döntött.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek
c) pont ján, az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé -
nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának
b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §
(1) bekezdésén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
332/2009. (VII. 22.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a 2009. jú li us 20-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a J. Cs. ma -
gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de -
mé nye zés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hitelesíti.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. jú ni us 23-án alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ
kér dés sze re pelt:

„Kez de mé nyez zük a vo nat ko zó jog sza bá lyok mó do sí tá -
sát úgy, hogy az Al kot mány bí ró ság nak a hoz zá ér ke zõ be -
ad vá nyok ról 30 na pon be lül, so ron kí vü li el já rás ban 3 na -
pon be lül kö te le zõ le gyen ha tá ro za tot hoz ni.”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott for mai, va la -
mint a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés re vo nat ko zó
tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, ezért a hitelesí -
tésének aka dá lya nincs.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be -
kezdésén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
333/2009. (VII. 22.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. jú li us 20-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a Gy. I. ma -
gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de -
mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.
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A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. jú ni us 24-én az aláb bi kér dés ben
kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást:

„Egyet ért-e az zal, hogy az Or szág gyû lés sem mi sít se
meg a pár tok mû kö dé sé rõl és gaz dál ko dá sá ról  szóló
1989. évi XXXIII. tör vényt, hogy ezen túl a pár tok a töb bi
ci vil szer ve zet hez ha son ló fel té te lek sze rint ve gye nek részt
a tár sa da lom éle té ben?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy
a pár tok olyan tár sa dal mi szer ve ze tek, me lyek a Ma gyar
Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény
(a továb biak ban: Al kot mány) 3.  § (2) be kez dé se ér tel mé -
ben „köz re mû köd nek a nép aka rat ki ala kí tá sá ban és ki nyil -
vá ní tá sá ban”. A pár to kat el sõd le ge sen ez az al kot má nyos
funk ci ó juk kü lön böz te ti meg, és funk ci ó juk be töl té sé hez
nél kü löz he tet len a töb bi tár sa dal mi szer ve zet tõl el té rõ jogi 
hát tér. A nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés ben tar tott
ered mé nyes nép sza va zás ese tén a pár tok el ve szí te nék ké -
pes sé gü ket al kot má nyos funk ci ó juk be töl té sé re. A le ír tak
alap ján, az alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ kér dés ben az ered -
mé nyes nép sza va zás olyan tör vényalkotási kö te le zett sé get 
ke let kez tet ne az Or szág gyû lés szá má ra, mely el len té tes az
Al kot mány 3.  § (2) be kez dé sé ben rög zí tett ren del ke zés sel, 
így a tör vényi szin tû sza bá lyo zás bur kolt al kot mány mó do -
sí tást eredményezne.

Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban is [2/1993.
(I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) AB, 28/1999. (VII. 7.) AB,
40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001. (XI. 22.) AB, 48/2003.
(X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett kö vet ke ze tes gya kor la -
tá ra te kin tet tel az Al kot mány nem mó do sít ha tó nép sza va -
zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez de mé nye zés sel. Erre is te kin tet -
tel az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy al -
kot mány mó do sí tás csak a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má -
nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény ben elõ írt el já rá si rend -
ben [Al kot mány 24.  § (3) be kez dés] tör tén het.

Mind ezek alap ján az OVB a hi te le sí tés meg ta ga dá sá ról
dön tött.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 3.  § (2) be kez dé sén, az or szá -
gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény 2.  §-án és 10.  §-ának b) pont ján,

a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  § (1) be kez -
dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
334/2009. (VII. 22.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. jú li us 20-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a T. M. ma -
gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de -
mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. jú ni us 24-én az aláb bi kér dés ben
kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a köz te rü le ten ta lál ha tó
par ko ló he lye ket ki zá ró lag a he lyi Ön kor mány za tok üze -
mel tet hes sék, így az üze mel te tés bõl szár ma zó összes be vé -
tel õket il les se meg?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy
a kez de mé nye zés nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak -
nak, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést
úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen
vá la szol ni. A kér dés meg té vesz tõ a vá lasz tó pol gá rok szá -
má ra, mi vel azt su gall ja, hogy a köz te rü le tek ki zá ró lag ön -
kor mány za ti tu laj don ban van nak. Va ló já ban azon ban
a köz te rü le tek egy ré sze je len leg nem ön kor mány za ti, ha -
nem ál la mi tu laj don ban van. A kér dés bõl így nem ál la pít -
ha tó meg, hogy az ál la mi tu laj don ra is ki kell-e ter jesz te ni
az ön kor mány za ti üze mel te té si jogot?
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Nem egy ér tel mû to váb bá az üze mel te tés mi ben lé te, il -
let ve mód ja sem. Nem dönt he tõ el ugyan is, hogy ön kor -
mány za ti üze mel te tés nek csak az fe lel ne-e meg, ha az ön -
kor mány za tok igaz ga tá si szer ve ze te mû köd tet né a par ko -
ló kat, vagy az ön kor mány zat lét re hoz hat na-e erre a sa ját
tu laj do ná ban álló gaz dál ko dó szer vet is.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án és 10.  §-ának c) pont ján és
13.  § (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás
a Ve. 130.  § (1) be kez dé sén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
335/2009. (VII. 22.) OVB 

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. jú li us 20-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben az Is te ni Ma gyar
Ala pít vány (8654 Ság vár, Új te lep I. u. 20.) kép vi se le té ben
el já ró Finsz ter Gá bor ál tal be nyúj tott kezdeményezése
tárgyában meghozta a következõ 

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. jú ni us 26-án alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a következõ
kérdés szerepelt:

„Akar ja-e Ön, hogy a Ma gyar or szág ál lam for má ja Ki -
rály ság legyen?”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
 szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 2.  §-a
alap ján az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél -
já ból be kell nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye -
zés so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve.
118.  § (3)–(5) be kez dé sei, min tá ját a Ve. 153.  § e) pont já -
ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a 11/2008. (III. 1.) ÖTM
ren de let mel lék le te ha tá roz za meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be -
nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban
meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe lel meg a Ve.-ben meg ha tá -
ro zott adat tar ta lom nak, va la mint a 11/2008. (III. 1.) ÖTM
ren de let mel lék le té ben lévõ min tá nak. Az alá írás gyûj tõ
íven nem ke rült meg ha tá ro zás ra az alá írás gyûj tés cél ja,
azaz hogy az in dít vá nyo zó or szá gos nép sza va zás hoz vagy
or szá gos népi kez de mé nye zés hez kí ván alá írást gyûj te ni.
Az alá írás gyûj tõ ív rõl hi ány zik az a fel hí vás, mely sze rint
egy vá lasz tó pol gár a kez de mé nye zést csak egy alá írás sal
tá mo gat hat ja to váb bá az íven sze rep lõ Is te ni Ma gyar Ala -
pít vány pe csét le nyo ma ta, a jobb fel sõ sa rok ban lévõ nem -
ze ti jel ké pek va la mint az ív jobb alsó sar ká ban fel tün te tett
alá írás plusz adat tar tal mak nak mi nõ sül nek. Az Al kot -
mány bí ró ság 25/2004. (VII. 7.) ha tá ro za ta sze rint „a Ve.
118.  §-a, ami kor meg ha tá roz za az alá írás gyûj tõ ív kö te le -
zõ adat tar tal mát, egy út tal ki zár ja azt, hogy az alá írás gyûj tõ 
íven más adat is szerepeljen”.

Mind ezek alap ján az OVB az alá írás gyûj tõ ív min ta pél -
dá nya hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sá ról dön tött.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv 2.  §-án, a Ve. 118.  § (3)–(5) be kez -
dé se in, a 11/2008. (III. 1.) ÖTM ren de let mel lék le tén,
a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának
(1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
336/2009. (VII. 22.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. jú li us 20-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a Ben ke Gá -
bor (2321 Szi get be cse, Nap su gár utca 36.), az Új Szo ci ál -
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de mok ra ta Nép párt el nö ke ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. jú li us 1-jén az aláb bi kér dés ben
kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást:

„( Tá mo gat ja-e, az ÚSZNP Új Szo ci ál de mok ra ta Nép -
párt ál tal kez de mé nye zett kér dést, mi sze rint az es küt tett,
or szág gyû lé si kép vi se lõk, a „ Btk. Ka to nai Bûn cse lek mé -
nyek” ha tá lya/ha tás kö re alá tar toz za nak, és a Ka to nai
Ügyész ség vizs gál ja bûn cse lek mé nye i ket!? )”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
 szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 2.  §-a
alap ján az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél -
já ból be kell nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye -
zés so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve.
118.  § (3)–(5) be kez dé sei, min tá ját a Ve. 153.  § e) pont já -
ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a 11/2008. (III. 1.) ÖTM
ren de let mel lék le te ha tá roz za meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be -
nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban
meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe lel meg a Ve.-ben meg ha tá -
ro zott adat tar ta lom nak, va la mint a 11/2008. (III. 1.) ÖTM
ren de let mel lék le té ben lévõ min tá nak. Az Or szá gos
 Választási Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy az alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nyá nak bal fel sõ sar ká ban fel tün te tett
 pártszimbólum, a párt neve és an nak rö vi dí té se va la mint
el ér he tõ sé gei a plusz adat tar ta lom nak mi nõ sül nek, ez ál tal
az ív nem fe lel meg a Ve. vo nat ko zó ren del ke zé se i nek
és az ÖTM ren de let mel lék le té ben meg ha tá ro zott mintá -
nak.

Az Al kot mány bí ró ság 25/2004. (VII. 7.) ha tá ro za tá -
ban rög zí tet te, hogy „a Ve. 118.  §-a, ami kor meg ha tá roz za
az alá írás gyûj tõ ív kö te le zõ adat tar tal mát, egy út tal ki zár ja
azt, hogy az alá írás gyûj tõ íven más adat is sze re pel jen”.

Mind ezek alap ján az OVB az alá írás gyûj tõ ív min ta pél -
dá nya hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sá ról dön tött.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv 2.  §-án, a Ve. 118.  § (3)–(5) be kez -
dé se in, a 11/2008. (III. 1.) ÖTM ren de let mel lék le tén,
a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának
(1) be kez dé sén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
337/2009. (VII. 22.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. jú li us 20-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a Ben ke Gá -
bor (2321 Szi get be cse, Nap su gár utca 36.), az Új Szo ci ál -
de mok ra ta Nép párt el nö ke ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kezdeményezés tárgyában meghozta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Budapest, Pf. 314; fax: 0-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. jú li us 1-jén az aláb bi kér dés ben
kez de mé nye zett or szá gos népszavazást:

„( Egyet ért-e, az ÚSZNP Új Szo ci ál de mok ra ta Nép párt
ál tal kez de mé nye zett kér dés sel, mi sze rint ál lít sák vissza
a ha lál bün te tést, a ha za áru lás vád já val jog erõ sen el ítél tek 
számára/meg bün te té sé re!? )”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
 szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 2.  §-a
alap ján az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél -
já ból be kell nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye -
zés so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve.
118.  § (3)–(5) be kez dé sei, min tá ját a Ve. 153.  § e) pont já -
ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a 11/2008. (III. 1.) ÖTM
rendelet melléklete határozza meg.
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Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be -
nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban
meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe lel meg a Ve.-ben meg ha tá -
ro zott adat tar ta lom nak, va la mint a 11/2008. (III. 1.) ÖTM
ren de let mel lék le té ben lévõ min tá nak. Az Or szá gos Vá -
lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak bal fel sõ sar ká ban fel tün te tett párt szim -
bó lum, a párt neve és an nak rö vi dí té se, va la mint el ér he tõ -
sé gei a plusz adat tar ta lom nak mi nõ sül nek, ez ál tal az ív
nem fe lel meg a Ve. vo nat ko zó ren del ke zé se i nek és az
ÖTM ren de let mel lék le té ben meg ha tá ro zott mintának.

Az Al kot mány bí ró ság 25/2004. (VII. 7.) ha tá ro za tá ban
rög zí tet te, hogy „a Ve. 118.  §-a, ami kor meg ha tá roz za az
alá írás gyûj tõ ív kö te le zõ adat tar tal mát, egy út tal ki zár ja
azt, hogy az alá írás gyûj tõ íven más adat is sze re pel jen”.

Mind ezek alap ján az OVB az alá írás gyûj tõ ív min ta pél -
dá nya hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sá ról dön tött.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, a Ve. 118.  § (3)–(5) be -
kez dé se in, a 11/2008. (III. 1.) ÖTM ren de let mel lék le tén,
a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának
(1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
338/2009. (VII. 22.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. jú li us 20-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a Ben ke Gá -
bor (2321 Szi get be cse, Nap su gár utca 36.), az Új Szo ci ál -
de mok ra ta Nép párt el nö ke ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. jú li us 1-jén az aláb bi kér dés ben
kez de mé nye zett or szá gos népszavazást:

„( Tá mo gat ja-e, az ÚSZNP Új Szo ci ál de mok ra ta Nép -
párt, ál tal kez de mé nye zett elõ re ho zott or szág gyû lé si vá -
lasz tá so kat, és an nak ki írá sát? )”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
 szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 2.  §-a
alap ján az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél -
já ból be kell nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye -
zés so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve.
118.  § (3)–(5) be kez dé sei, min tá ját a Ve. 153.  § e) pont já -
ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a 11/2008. (III. 1.) ÖTM
rendelet melléklete határozza meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be -
nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban
meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe lel meg a Ve.-ben meg ha tá -
ro zott adat tar ta lom nak, va la mint a 11/2008. (III. 1.) ÖTM
ren de let mel lék le té ben lévõ min tá nak. Az Or szá gos Vá -
lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak bal fel sõ sar ká ban fel tün te tett párt szim -
bó lum, a párt neve és an nak rö vi dí té se, va la mint el ér he tõ -
sé gei a plusz adat tar ta lom nak mi nõ sül nek, ez ál tal az ív
nem fe lel meg a Ve. vonatkozó rendelkezéseinek és az
ÖTM rendelet mellékletében meghatározott mintának.

Az Al kot mány bí ró ság 25/2004. (VII. 7.) ha tá ro za tá ban
rög zí tet te, hogy „a Ve. 118.  §-a, ami kor meg ha tá roz za az
alá írás gyûj tõ ív kö te le zõ adat tar tal mát, egy út tal ki zár ja
azt, hogy az alá írás gyûj tõ íven más adat is szerepeljen”.

Mind ezek alap ján az OVB az alá írás gyûj tõ ív min ta pél -
dá nya hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sá ról döntött.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, a Ve. 118.  § (3)–(5) be -
kez dé se in, a 11/2008. (III. 1.) ÖTM ren de let mel lék le tén,
a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának
(1) be kez dé sén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
339/2009. (VII. 22.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. jú li us 20-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
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C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va az N. L. ma -
gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de -
mé nye zés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. jú li us 7-én az aláb bi kér dés ben
kez de mé nye zett or szá gos népszavazást:

„Egyet ért-e az zal, hogy az Or szág gyû lé si vá lasz tá so -
kon a pár tok kép vi se lõ nek csak füg get len je löl tet
ajánlhassanak?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy
a kez de mé nye zés nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak -
nak, mely sze rint a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dést
úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen
vá la szol ni. A kér dés ér tel me zé sét a vá lasz tó pol gá rok és
a jog al ko tó szá má ra is je len tõ sen meg ne he zí ti, hogy a Ve.
46.  § (2) be kez dé se sze rint je löl tet vá lasz tó pol gár ajánl hat, 
míg az 51.  § (1) be kez dés ér tel mé ben a je lö lõ szer ve zet je -
löl tet vagy lis tát ál lít. Nem egy ér tel mû to váb bá, hogy
a kér dés te kin te té ben pon to san mit ta kar a „füg get len je -
lölt” ki té tel, ha azt po li ti kai pár tok „ajánl ják”. A fent
leírtak alapján az Országos Választási Bizottság az
aláírásgyûjtõ ív mintapéldánya hitelesítésének megtaga -
dásáról döntött.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja to váb bá, 
hogy a kér dés el len té tes a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má -
nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény (a továb biak ban: Al -
kot mány) 3.  § (2) be kez dé sé vel, mely sze rint „a pár tok
köz re mû köd nek a nép aka rat ki ala kí tá sá ban és ki nyil vá ní -
tá sá ban”. A nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés ben tar -
tott ered mé nyes nép sza va zás ese tén a pár tok el ve szí te nék
ké pes sé gü ket al kot má nyos funk ci ó juk be töl té sé re. A le ír -
tak alap ján, az alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ kér dés ben az
ered mé nyes nép sza va zás olyan tör vényalkotási kö te le zett -
sé get ke let kez tet ne az Or szág gyû lés szá má ra, mely el len -
té tes az Al kot mány 3.  § (2) bekezdésében rögzített
rendelkezéssel, így a tör vényi szintû szabályozás burkolt
alkotmánymódosítást eredményezne.

Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban is [2/1993.
(I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) AB, 28/1999. (VII. 7.) AB,
40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001. (XI. 22.) AB, 48/2003.
(X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett kö vet ke ze tes gya kor la -
tá ra te kin tet tel az Al kot mány nem mó do sít ha tó nép sza va -
zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez de mé nye zés sel. Erre is te kin tet -
tel az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy al -
kot mány mó do sí tás csak a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má -
nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény ben elõírt eljárási
rendben [Alkotmány 24.  § (3) bekezdés] történhet.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 3.  § (2) be kez dé sén, az
Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján és a 13.  § (1) be kez dé -
sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  § (1) be -
kez dé sén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
340/2009. (VII. 22.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. jú li us 20-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va az F. L. ma -
gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de -
mé nye zés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. jú li us 8-án az aláb bi kér dés ben
kez de mé nye zett or szá gos népszavazást:

„Egyet ért-e az zal, hogy az or szág gyû lés mó do sít sa
a pár tok mû kö dé sé rõl és gaz dál ko dá sá ról  szóló tör vényt,
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hogy pár tok or szág gyû lé si kép vi se lõ nek csak füg get len
jelöltet állíthassanak?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy
a kez de mé nye zés nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak -
nak, mely sze rint a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dést
úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen
vá la szol ni.

A Ve. alap ján az or szág gyû lé si kép vi se lõ-vá lasz tá son
az egyé ni vá lasz tó ke rü le tek ben van le he tõ ség je lö lõ szer -
ve ze tek ál tal ál lí tott je löl tek re, va la mint füg get len je löl -
tek re sza vaz ni. Utób bi ak jel lem zõ je, hogy nem je lö lõ szer -
ve zet kép vi se le té ben, ha nem ön ál ló an in dul nak. A kez de -
mé nye zés ér tel me zé se ezért a vá lasz tó pol gá rok és a jog al -
ko tó szá má ra is ne héz kes mi vel nem egy ér tel mû, hogy mit
ta kar a „füg get len je lölt” ki té tel, ha azt po li ti kai pár tok ál -
lít ják. A kér dés nem ér tel mez he tõ to váb bá a te rü le ti lis ták
és az or szá gos lis ta te kin te té ben.

A fent le ír tak alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya hi te le sí té sé nek meg ta -
ga dá sá ról dön tött.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja to váb bá, 
hogy a kér dés el len té tes a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má -
nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény (a továb biak ban: Al -
kot mány) 3.  § (2) be kez dé sé vel, mely sze rint „a pár tok
köz re mû köd nek a nép aka rat ki ala kí tá sá ban és ki nyil vá ní -
tá sá ban”. A le ír tak alap ján az alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ
kér dés ben az ered mé nyes nép sza va zás olyan tör -
vényalkotási kö te le zett sé get ke let kez tet ne az Or szág gyû -
lés szá má ra, mely el len té tes az Al kot mány 3.  § (2) be kez -
dé sé ben rög zí tett ren del ke zés sel, így a tör vényi szin tû sza -
bá lyo zás bur kolt al kot mány mó do sí tást ered mé nyez ne.

Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban is [2/1993.
(I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) AB, 28/1999. (VII. 7.) AB,
40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001. (XI. 22.) AB, 48/2003.
(X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett kö vet ke ze tes gya kor la -
tá ra te kin tet tel az Al kot mány nem mó do sít ha tó nép sza va -
zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez de mé nye zés sel. Erre is te kin tet -
tel az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy al -
kot mány mó do sí tás csak a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má -
nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény ben elõ írt el já rá si rend -
ben [Al kot mány 24.  § (3) be kez dés] tör tén het.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 3.  § (2) be kez dé sén, az
Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján és a 13.  § (1) be kez dé -
sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  § (1) be -
kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
341/2009. (VII. 22.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. jú li us 20-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a H. M. ma -
gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de -
mé nye zés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. jú li us 14-én az aláb bi kér dés ben
kez de mé nye zett or szá gos népszavazást:

„Egyet ért e Ön az zal, hogy az egész or szág ban szün tes -
sék meg az ut cai par ko lá si dí jak sze dé sét, mert sem mi lyen
szol gál ta tást nem nyújt az em be rek pénzéért?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy
a kez de mé nye zés nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak -
nak, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést
úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egyértelmûen lehessen
válaszolni.

A kér dés vá lasz tó pol gá rok dön té sét be fo lyá so ló, egye di 
vé le ményt tar tal ma zó vé le mény nyil vá ní tást, ér té ke lést
tar tal maz. Emel lett az sem egy ér tel mû, mi lyen tör -
vényalkotási kö te le zett ség há rul a jog al ko tó ra egy a kér -
dés ben tartott eredményes népszavazás esetén.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án és 10.  §-ának c) pont ján és
13.  § (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás
a Ve. 130.  § (1) be kez dé sén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
342/2009. (VII. 22.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. jú li us 20-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 131/A.  § b) pont já ban
fog lalt ha tás kö ré ben el jár va az U. R. ma gán sze mély és az
If jú ság szak mai Tár sa ság Ala pít vány ne vé ben el já ró
dr. Nagy Ádám (1158 Bu da pest, Ad ria u. 69.) el nök ál tal
be nyúj tott or szá gos népi kezdeményezés tárgyában
meghozta a következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2009. jú li us 15-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ták be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven
a következõ kérdés szerepelt:

„A Ma gyar Or szág gyû lés tûz ze na pi rend jé re és tár gyal -
ja meg a www.if ju sa gi tor veny.hu ol da lon ol vas ha tó if jú sá -
gi köz fel ada tok ról  szóló tör vényjavaslatot!”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
 szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 2.  §-a
alap ján az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél -
já ból be kell nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye -
zés so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve.
118.  § (3)–(5) be kez dé sei, min tá ját a Ve. 153.  § e) pont já -
ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a 11/2008. (III. 1.) ÖTM
rendelet melléklete határozza meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be -
nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban
meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe lel meg a Ve.-ben meg ha tá -
ro zott adat tar ta lom nak, va la mint a 11/2008. (III. 1.) ÖTM
ren de let mel lék le té ben lévõ min tá nak. Az Or szá gos Vá -
lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak jobb alsó sar ká ban fel tün te tett alá írás
plusz adat tar ta lom nak mi nõ sül, ez ál tal az ív nem fe lel meg
a Ve. vo nat ko zó ren del ke zé se i nek és az ÖTM ren de let
mel lék le té ben meg ha tá ro zott min tá nak. Az Al kot mány bí -
ró ság 25/2004. (VII. 7.) ha tá ro za tá ban rög zí tet te, hogy „a
Ve. 118.  §-a, ami kor meg ha tá roz za az aláírásgyûjtõ ív

kötelezõ adattartalmát, egyúttal kizárja azt, hogy az
aláírásgyûjtõ íven más adat is szerepeljen”.

Mind ezek alap ján az OVB az alá írás gyûj tõ ív min ta pél -
dá nya hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sá ról döntött.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, a Ve. 118.  § (3)–(5) be -
kez dé se in, a 11/2008. (III. 1.) ÖTM ren de let mel lék le tén,
a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának
(1) be kez dé sén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
343/2009. (VII. 22.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – a 2009. jú li us 20-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a T. E. ma -
gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de -
mé nye zés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. ja nu ár 9-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a következõ
kérdés szerepelt:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy Ma gyar or szá gon je len nép -
sza va zást kö ve tõ év ja nu ár 1-jé tõl a gáz szol gál ta tás ház -
tar tá si (la kos sá gi) fo gyasz tói szá má ra a szol gál ta tás
igény be vé te lé nek szü ne tel te té sé hez ne kelljen a mérõórát
leszereltetni?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a 38/2009. OVB szá -
mú ha tá ro za tá val hi te le sí tet te az alá írás gyûj tõ ív min ta pél -
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dá nyát. Az Al kot mány bí ró ság ugyan ak kor a 75/2009.
(VII. 10.) AB szá mú ha tá ro za tá val meg sem mi sí tet te az
OVB ha tá ro za tát, és a bizottságot új eljárásra utasította.

Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá ban meg ál la pí tot ta,
hogy a kér dés nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás ról
és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt
egyértelmûség követelményének.

Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint a kér dés ben az 
az ál lí tás ke rült meg fo gal ma zás ra, hogy a föld gáz el lá tás
bár mi lyen szü ne tel ete té se ese tén – tör tén jen az a fo gyasz tó 
írás be li ké ré sé re vagy le gyen szó a szol gál ta tó ál ta li szü ne -
tel te tés rõl – le sze re lés re ke rül a gáz mé rõ óra. A föld gáz el -
lá tás ról  szóló 2008. évi XL. tör vény és az e tör vény vég re -
haj tá sá ról  szóló 19/2009. (I. 30.) Kor mány ren de let ren del -
ke zé sei ér tel mé ben azon ban a mérõ órát ki zá ró lag
a fogyasztó írásbeli kérelme alapján történõ szüneteltetés
esetén szerelik le.

A kér dés az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za ta sze rint fél re -
ve ze tõ is a vá lasz tó pol gá rok szá má ra, mert azt su gall ja,
hogy a mé rõ óra le sze re lé sé nek el ma ra dá sá val a gáz szol -
gál ta tás szü ne tel te té se költ ség kí mé lõb bé vá lik. Azon ban
a gáz mé rõ le sze re lé sét he lyet te sí tõ egyéb mû sza ki meg ol -
dá sok a la kos sá gi fo gyasz tók ra több let ter he ket há rí ta ná -
nak, me lyek a le sze re lés költ sé ge i tõl ma ga sabb vagy leg -
alább ugyan olyan mér té kû ek le het né nek. Mind ezek alap -

ján a választópolgárok elõre nem tudhatják és nem is
mérhetik fel döntésük várható következményeit.

Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá ban to váb bá vizs gál ta
azt is, hogy a kez de mé nye zés ben sze rep lõ kér dés össze -
egyez tet he tõ-e a nép sza va zás al kot má nyos funk ci ó já val.
A nép sza va zás al kot má nyos funk ci ó já val  való össze -
egyez tet he tõ sé get a bí ró ság a nép sza va zá si kér dés egy ér -
tel mû sé ge ré szé nek te kin ti. E vizs gá lat ke re té ben meg ál la -
pí tás ra ke rült, hogy a kér dés tar tal ma nem te kint he tõ az or -
szág sor sát érin tõ, kulcs fon tos sá gú ügy nek, az alap ve tõ en
nem össze egyez tet he tõ a nép sza va zá si kezdeményezések
fent hivatkozott és az Nsztv. preambulumában is
megfogalmazott alkotmányos szerepével.

Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá ban fog lal tak ra te kin -
tet tel az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hitelesítését megtagadja.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé sén, a jog or vos -
lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén
alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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