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II. Törvények

2013. évi LXXXIII. törvény
a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről*

1. Általános rendelkezések

1. §  Ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, e  törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a  pénzügyi 
konglomerátumhoz tartozó szabályozott vállalkozások és a  vegyes pénzügyi holding társaságok kiegészítő 
felügyeletére.

2. § (1) E törvény alkalmazásában
 1. ÁÉKBV: a  befektetési alapkezelőkről és a  kollektív befektetési formákról szóló törvényben meghatározott 

fogalom;
 2. ÁÉKBV-alapkezelő: ÁÉKBV kezelésére engedéllyel rendelkező befektetési alapkezelő;
 3. alternatív befektetési alapkezelő: ÁÉKBV-alapkezelőn kívüli befektetési alapkezelő, kockázati tőkealap-kezelő, 

valamint olyan vállalkozás, amelynek alapító okirat szerinti székhelye harmadik országban van, és 
amelynek az alternatív befektetésialap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá 
az  1060/2009/EK és az  1095/2010/EU rendelet módosításáról szóló 2011. június 8-i 2011/61/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv értelmében engedélyre lenne szüksége, ha alapító okirat szerinti székhelye 
valamely EGT-államban lenne;

 4. anyavállalat: minden olyan vállalkozás, amely egy másik vállalkozás működésére ellenőrző befolyást gyakorol;
 5. banki ágazat: hitelintézet, pénzügyi vállalkozás és járulékos vállalkozás;
 6. befektetési alapkezelő: befektetési alapkezelési tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel rendelkező 

vállalkozás;
 7. befektetési szolgáltatási ágazat: befektetési vállalkozás;
 8. befektetési vállalkozás: a  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk 

végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvényben meghatározott fogalom;
 9. biztosítási szolgáltatási ágazat: biztosító, viszontbiztosító és biztosítói holding társaság;
10. biztosító: a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló törvényben meghatározott fogalom;
11. csoport: vállalkozások olyan összessége, amelyet egy anyavállalat, annak leányvállalatai és mindazon 

vállalkozások alkotnak, amelyekben az anyavállalat vagy leányvállalata ellenőrző befolyással vagy részesedési 
viszonnyal rendelkezik, ideértve az alcsoportot is;

12. csoporton belüli ügylet: minden olyan ügylet, amely esetében a  pénzügyi konglomerátumon belüli 
szabályozott vállalkozás egy kötelezettség teljesítése során közvetlenül vagy közvetve támaszkodhat 
ugyanazon csoportba tartozó egyéb vállalkozásra vagy a csoporton belüli vállalkozással szoros kapcsolatban 
álló természetes vagy jogi személyre, függetlenül attól, hogy a  kötelezettség szerződéses vagy azon kívüli, 
illetve pénzbeli ellenszolgáltatással járó vagy anélküli;

13. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más 
állam;

14. ellenőrző befolyás: a  számvitelről szóló törvény (a  továbbiakban: Szmt.) szerinti anyavállalat fogalmánál 
használt meghatározó befolyás vagy egy vállalkozás és egy természetes vagy jogi személy között fennálló 
olyan kapcsolat, amelynek alapján
a) a  befolyással rendelkező személy dönthet a  vállalkozás nyereségének felosztásáról, nyereségének 

vagy veszteségének más vállalkozáshoz történő átcsoportosításáról, stratégiájáról, üzletpolitikájáról 
vagy értékesítési politikájáról,

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 3-i ülésnapján fogadta el.
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b) lehetővé válik – függetlenül attól, hogy a  megállapodást alapszabályban (alapító okiratban) vagy 
más írásos szerződésben rögzítették – a vállalkozás irányításának más vállalkozás irányításával való 
összehangolása valamely közös cél érdekében,

c) a  közös irányítás a  vállalkozások ügyvezetésének, felügyelőbizottságának részben (de 
a  döntésekhez szükséges többséget kitevő) vagy teljesen azonos összetételén keresztül valósul 
meg, vagy

d) a  befolyással rendelkező személy tőkekapcsolat nélkül gyakorol jelentős befolyást egy másik 
vállalkozás működésére;

15. érintett felügyeleti hatóság:
a) a  pénzügyi konglomerátum szabályozott vállalkozásának felügyeletét ellátó illetékes hatóság 

az EGT-államban,
b) a koordinátor vagy
c) az a) és b) alpontban megjelölt hatóságok által kijelölt érdekelt hatóság;

16. harmadik ország: az az ország, amely nem EGT-állam;
17.  hitelintézet: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott fogalom;
18. illetékes hatóság: EGT-állam azon nemzeti hatósága, amely felhatalmazással rendelkezik hitelintézetek, 

biztosítók, viszontbiztosítók, befektetési vállalkozások, vagyonkezelő társaságok vagy alternatív befektetési 
alapkezelők egyedi vagy csoportszintű felügyeletére;

19. járulékos vállalkozás: a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott 
fogalom;

20. kockázati koncentráció: minden potenciálisan veszteséggel járó kockázati kitettség, amely elég nagy ahhoz, 
hogy veszélyeztesse a  pénzügyi konglomerátumon belüli szabályozott vállalkozások fizetőképességét 
vagy általában a  pénzügyi helyzetét, függetlenül attól, hogy a  kitettség partnerkockázat, hitelezési 
kockázat, befektetési kockázat, biztosítási kockázat, piaci kockázat, egyéb kockázat vagy ezen kockázatok 
kombinációjának vagy kölcsönhatásának eredménye;

21. kockázati tőkealap-kezelő: a tőkepiacról szóló törvényben meghatározott fogalom;
22. koordinátor: a kiegészítő felügyelet ellátásáért felelős illetékes hatóság;
23. leányvállalat: minden olyan vállalkozás, amelynek működésére egy másik vállalkozás ellenőrző befolyást 

gyakorol, továbbá e leányvállalat valamennyi leányvállalata;
24. pénzügyi ágazat: a banki ágazat, a befektetési szolgáltatási ágazat és a biztosítási szolgáltatási ágazat közül 

legalább egyet magában foglaló ágazat;
25. pénzügyi vállalkozás: a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott 

fogalom;
26. részesedési viszony: egy személy és egy vállalkozás között létrejött olyan – ellenőrző befolyásnak nem 

minősülő – kapcsolat, amely alapján a személy – közvetlenül vagy közvetett módon – a szavazati jogok vagy 
a tulajdoni hányad legalább húsz százalékát birtokolja;

27. stresszteszt: olyan szimulációs módszer, amely kedvezőtlen gazdasági és piaci folyamatokat feltételezve méri 
a pénzügyi konglomerátum teljesítményét;

28. szabályozott vállalkozás: hitelintézet, befektetési vállalkozás, biztosító, viszontbiztosító, vagyonkezelő társaság 
vagy alternatív befektetési alapkezelő;

29. szoros kapcsolat: két vagy több természetes vagy jogi személy között fennálló ellenőrző befolyásnak vagy 
részesedési viszonynak minősülő kapcsolat;

30. vagyonkezelő társaság: ÁÉKBV-alapkezelő, valamint olyan vállalkozás, amelynek alapító okirat szerinti 
székhelye harmadik országban van, és amelynek az  átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív 
befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések 
összehangolásáról szóló 2009. július 13-i 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében 
engedélyre lenne szüksége, ha az alapító okirat szerinti székhelye valamely EGT-államban van;

31. vegyes pénzügyi holding társaság: olyan anyavállalat, amely nem szabályozott vállalkozás, és leányvállalataival 
– amelyek között van legalább egy EGT-államban székhellyel rendelkező szabályozott vállalkozás –, valamint 
más vállalkozásaival együtt pénzügyi konglomerátumot alkot;

32. viszontbiztosító: a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló törvényben meghatározott fogalom.
 (2) A  szavazati jogok (1)  bekezdés 26.  pontjában meghatározottak szerinti figyelembevételénél az  Szmt. vonatkozó 

előírásai szerint kell eljárni, függetlenül attól, hogy a személy az Szmt. hatálya alá tartozik-e.
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 (3) Ha egy személy olyan személlyel áll ellenőrző befolyásnak minősülő kapcsolatban, amely maga is ellenőrző 
befolyást gyakorol egy harmadik személyre, akkor az (1) bekezdés 29. pontja alkalmazásában e harmadik személyt 
is a csoport élén állóval szoros kapcsolatban állónak kell tekinteni. Szoros kapcsolat jön létre két vagy több személy 
között akkor is, ha ugyanazon személyek ellenőrző befolyása alatt állnak.

2. Pénzügyi konglomerátum meghatározása

3. § (1) A pénzügyi konglomerátum olyan csoport, amely esetében
a) a csoport élén

aa) egy szabályozott vállalkozás áll, amely egy pénzügyi ágazatbeli vállalkozás anyavállalata, pénzügyi 
ágazatbeli vállalkozásban részesedési viszonnyal rendelkező vállalkozás vagy olyan pénzügyi 
ágazatbeli vállalkozás, amelyben a  pénzügyi konglomerátumhoz tartozó vállalkozások egyike sem 
rendelkezik ellenőrző befolyással vagy részesedési viszonnyal; vagy

ab) egy nem szabályozott vállalkozás áll, és a  csoport tevékenysége a  4.  § (1)  bekezdésében 
meghatározottak alapján elsősorban a pénzügyi ágazatban folyik;

b) a  csoporthoz tartozó vállalkozásoknak legalább egyike a  biztosítási szolgáltatási ágazathoz és legalább 
egyike a banki vagy a befektetési szolgáltatási ágazathoz tartozik, és

c) a  csoport vállalkozásaiban összevontan (konszolidáltan) vagy aggregáltan mért tevékenység mind 
a  biztosítási szolgáltatási, mind a  banki vagy befektetési szolgáltatási ágazatban a  4.  § (2) vagy 4.  § 
(5) bekezdése alapján meghatározott feltételeknek megfelelően jelentős.

 (2) A  Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a  továbbiakban: Felügyelet) a  többi érintett felügyeleti hatósággal 
egyetértésben hivatalból dönt arról, hogy a csoport pénzügyi konglomerátumnak minősül.

4. § (1) A csoport tevékenysége elsősorban a pénzügyi ágazatban folyik, ha a csoporton belül a pénzügyi ágazathoz tartozó 
szabályozott és nem szabályozott vállalkozások mérlegfőösszegeinek összege meghaladja a  csoport összesített 
mérlegfőösszegének negyven százalékát.

 (2) Az adott pénzügyi ágazatbeli tevékenység jelentősnek minősül, ha
a) a  csoport adott pénzügyi ágazaton belüli vállalkozásainak a  mérlegfőösszege és a  csoport valamennyi 

pénzügyi ágazatba tartozó vállalkozásainak összesített mérlegfőösszege arányának és
b) a  csoport adott pénzügyi ágazaton belüli vállalkozásainak a  tőkekövetelménye és a  csoport valamennyi 

pénzügyi ágazatba tartozó vállalkozásainak összesített tőkekövetelménye arányának
számtani átlaga meghaladja a  tíz százalékot, mind a  biztosítási szolgáltatási, mind a  banki és befektetési 
szolgáltatási ágazatban.

 (3) A  számítások során a  banki és a  befektetési szolgáltatási ágazat egy ágazatnak tekintendő. A  vagyonkezelő 
társaságokat és az  alternatív befektetési alapkezelőket a  csoporton belül ahhoz az  ágazathoz kell számítani, 
amelyikhez a  csoporton belül tartoznak. Ha a  vagyonkezelő társaságok és az  alternatív befektetési alapkezelők 
a csoporton belül nem kizárólag egy ágazathoz tartoznak, akkor a legkisebb pénzügyi ágazathoz adódnak hozzá.

 (4) Legkisebb pénzügyi ágazatnak az  számít a  pénzügyi konglomerátumon belül, amelynek a  (2)  bekezdés szerint 
számolt átlaga a  legalacsonyabb. Legjelentősebb pénzügyi ágazatnak az  számít, amelynek (2)  bekezdés szerint 
számolt átlaga a legmagasabb.

 (5) A pénzügyi ágazaton belüli ágazatok közötti tevékenység jelentősnek minősül, ha a (2) bekezdésben meghatározott 
számítások alapján a legkisebb ágazat mérlegfőösszege is meghaladja az egyezerhatszázmilliárd forintot.

 (6) Ha valamely mutató értéke az  (1)–(2)  bekezdésben megadott érték alá csökken, de az  (1)  bekezdésben 
meghatározott érték a  harmincöt százalékot, a  (2)  bekezdésben meghatározott érték a  nyolc százalékot, vagy 
az (5) bekezdésben meghatározott érték az egyezerháromszáz milliárd forintot eléri, akkor a csoportot ezt követően 
még három évig pénzügyi konglomerátumnak kell tekinteni.

 (7) A tőkekövetelmény meghatározásakor az adott pénzügyi ágazatra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

5. § (1) A Felügyelet a többi érintett felügyeleti hatósággal egyetértésben, többoldalú eljárás keretében dönthet úgy, hogy 
egy csoportot nem tekint pénzügyi konglomerátumnak, ha a csoport eléri a 4. § (2) bekezdésében meghatározott 
küszöbértéket, de a legkisebb ágazat nem haladja meg a 4. § (5) bekezdésében meghatározott küszöbértéket.

 (2) A  Felügyelet a  többi érintett felügyeleti hatósággal egyetértésben dönthet úgy, hogy nem alkalmazza 
a kockázatkezelési eljárásra és belső ellenőrzési mechanizmusra, valamint a csoporton belüli ügyletekre vonatkozó 
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rendelkezéseket, ha úgy ítéli meg, hogy a  csoport tekintetében ezen rendelkezések alkalmazása a  kiegészítő 
felügyelet vonatkozásában nem szükséges vagy félrevezető, így különösen ha
a) a  4.  § (2)  bekezdésben meghatározott számtani átlag legalább egy pénzügyi ágazatban nem haladja meg 

a tizenöt százalékot,
b) a csoporton belüli egyetlen ügylet sem éri el a 9. § (8) bekezdésben meghatározott mértéket vagy
c) a csoporton belüli ügyletek összesített értéke nem éri el a pénzügyi ágazaton belüli vállalkozások összesített 

mérlegfőösszegének öt százalékát.
 (3) A Felügyelet az érintett felügyeleti hatóságokkal egyetértésben

a) a 9. § (9) bekezdésében meghatározott esetekben kizárhat egyes vállalkozásokat a 4. § (1)–(2) bekezdésében 
meghatározott küszöbértékek kiszámítása alól, kivéve, ha a vállalkozás bizonyítottan a szabályozás elkerülése 
miatt telepedett le harmadik országban,

b) eltekinthet a 4. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott küszöbérték teljesítésétől, ha három egymást követő 
év során jelentős változás – így különösen egyesülés, szétválás – következik be a csoport szerkezetében,

c) kizárhat egy vagy több kisebb ágazatban fennálló részesedési viszonyt, ha a kiegészítő felügyelet célkitűzése 
tekintetében jelentőségük elhanyagolható, azaz a  4.  § (2)  bekezdése alapján az  adott részesedési viszony 
nem minősül jelentősnek,

d) helyettesíthet vagy kiegészíthet a  4.  § (1)–(2)  bekezdése alkalmazása során a  mérlegfőösszegen alapuló 
mutatószámot a bevételi szerkezeten, a mérlegen kívüli tevékenységeken, és kezelt vagyon összegén alapuló 
mutatószámmal.

 (4) A  mérlegfőösszegre vonatkozó számításokat a  csoport vállalkozásainak számviteli összesített mérlegfőösszege 
alapján kell elvégezni. A  csoport azon vállalkozásait, amelyekben részesedési viszonya van a  csoport egy másik 
vállalkozásának, az  Szmt. szerinti tőkearányos mértékben kell figyelembe venni az  összesített mérlegfőösszeg 
megállapításakor. Ellenőrző befolyás fennálltakor az  összevont (konszolidált) mérlegbeli adatokat kell figyelembe 
venni.

 (5) A  Felügyelet az  érintett felügyeleti hatóságokkal együttműködve évente újraértékeli a  kiegészítő felügyelet 
alkalmazása alóli mentesítést, a mennyiségi mutatókat és a kockázatalapú értékeléseket.

6. § (1) Ha a  Felügyelet az  általa engedélyezett szabályozott vállalkozást pénzügyi konglomerátumhoz tartozó 
vállalkozásnak minősít, akkor a  kiegészítő felügyelet e  vállalkozásra, valamint arra a  csoportra terjed ki, amelyhez 
ezen vállalkozás tartozik.

 (2) Az (1) bekezdés szerint pénzügyi konglomerátumhoz tartozó vállalkozásnak minősítés érdekében a Felügyelet
a) folyamatosan vizsgálja, hogy az  általa engedélyezett szabályozott vállalkozás pénzügyi konglomerátumhoz 

tartozik-e,
b) szorosan együttműködik a csoporton belüli szabályozott vállalkozás felügyeleti hatóságával,
c) értesíti az  érintett felügyeleti hatóságokat és az  Európai Felügyeleti Hatóságok vegyes bizottságát 

(a továbbiakban: vegyes bizottság), ha egy magyarországi székhellyel rendelkező szabályozott vállalkozásról 
megállapítja, hogy az pénzügyi konglomerátumhoz tartozik.

 (3) A kiegészítő felügyeletet ellátó Felügyelet értesíti a csoport élén álló anyavállalatot vagy anyavállalat hiányában azt 
a szabályozott vállalkozást, amely a csoport legjelentősebb pénzügyi ágazatában a legnagyobb mérlegfőösszeggel 
rendelkezik, ha a csoport pénzügyi konglomerátumnak minősül.

3. Kiegészítő felügyelet

7. § (1) A  kiegészítő felügyelet célja a  pénzügyi konglomerátum csoport szintű prudens működésének felügyelete. 
Ennek érdekében a  Felügyelet a  pénzügyi konglomerátum kockázati koncentrációját, csoporton belüli ügyleteit, 
tőkemegfelelését, belső kontroll rendszerét és kockázatkezelését a csoport szintjén felügyeli.

 (2) Kiegészítő felügyelet alá tartozik valamennyi szabályozott vállalkozás,
a) amely a pénzügyi konglomerátum élén áll,
b) amelynek anyavállalata valamely EGT-államban székhellyel rendelkező vegyes pénzügyi holding társaság, 

vagy
c) amely ellenőrző befolyással rendelkezik egy másik pénzügyi ágazatbeli vállalkozásban.

 (3) A kiegészítő felügyelet kiterjed valamennyi pénzügyi konglomerátumhoz tartozó szabályozott vállalkozásra,
a) amelynek anyavállalata harmadik országban székhellyel rendelkező szabályozott vállalkozás, vagy
b) amelynek anyavállalata harmadik országban székhellyel rendelkező vegyes pénzügyi holding társaság.
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 (4) A kiegészítő felügyelet nem terjed ki a vegyes pénzügyi holding társaság, a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó 
harmadik országbeli és a  pénzügyi ágazathoz nem tartozó nem szabályozott vállalkozás egyedi vizsgálatára, 
elemzésére, értékelésére.

8. § (1) A kiegészítő felügyelet alá tartozó szabályozott vállalkozás köteles gondoskodni a pénzügyi konglomerátum szintű 
belső kontroll rendszer és kockázatkezelés megfelelő működéséről.

 (2) A kockázatkezelés kiterjed:
a) a  pénzügyi konglomerátumra vonatkozó kockázatkezelési elvek és stratégiák alapján megvalósuló 

vállalatirányításra,
b) az  üzleti stratégia kockázatra és tőkemegfelelésre gyakorolt hatásának figyelembevételét biztosító 

tőkemegfelelési elvekre,
c) a  kockázatok pénzügyi konglomerátum szintű mérésére, ellenőrzésére alkalmas összehangolt kockázat-

ellenőrző rendszerre,
d) a  helyreállítási terv és szanálási intézkedés végrehajtásának kidolgozására és jóváhagyására vonatkozó 

szabályokra.
 (3) A (2) bekezdés d) pontjában meghatározott szabályokat évente felül kell vizsgálni.
 (4) A belső kontrollrendszer kiterjed:

a) a  jelentős kockázatok azonosítására és mérésére, valamint a  szavatolótőkének a  kockázatokhoz való 
hozzárendelésére,

b) a csoporton belüli ügyletek és a kockázati koncentráció azonosítására, mérésére és ellenőrzésére.
 (5) A kiegészítő felügyelet alá tartozó szabályozott vállalkozásnak rendelkeznie kell a kiegészítő felügyelet érdekében 

szükséges adatok és információk szolgáltatására alkalmas információs rendszerrel, és azok megbízhatóságát 
biztosító informatikai és belső kontrollrendszerrel.

 (6) A kiegészítő felügyeletet ellátó Felügyelet felügyeli az (1)–(5) bekezdésben szereplő eljárásokat és rendszereket.
 (7) A kiegészítő felügyelet alá tartozó vállalkozás rendszeresen köteles tájékoztatni a Felügyeletet a  jogi felépítéséről, 

az irányításáról és a szervezeti struktúrájáról, valamint köteles ezen információkat évente nyilvánosságra hozni.

9. § (1) A  kiegészítő felügyelet alá tartozó vállalkozások a  pénzügyi konglomerátum szintjén is kötelesek megfelelni 
a tőkemegfelelési előírásoknak és ennek érdekében megállapítani a pénzügyi konglomerátum szintjére vonatkozó 
tőkemegfelelési elveket.

 (2) A  kiegészítő felügyelet alá tartozó vállalkozások tőkemegfelelésére és a  kockázati koncentrációra vonatkozó 
kiegészítő felügyeletet a  8.  §-ban és a  pénzügyi konglomerátum szintű tőkemegfelelés számításáról szóló 
rendeletben meghatározott szabályokkal összhangban kell gyakorolni.

 (3) A  tőkemegfelelési követelmények kiszámítása során a  következő vállalkozások tartoznak a  kiegészítő felügyelet 
hatálya alá:
a) hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, járulékos vállalkozás;
b) biztosító, viszontbiztosító vagy biztosítói holdingtársaság;
c) befektetési vállalkozás;
d) vegyes pénzügyi holding társaság.

 (4) A kiegészítő felügyelet alá tartozó szabályozott vállalkozás és a vegyes pénzügyi holding társaság évente legalább 
egy alkalommal a  kockázati koncentrációra és a  csoporton belüli ügyletekre vonatkozó, a  (7)  bekezdésben 
meghatározott adatokról és információkról beszámol a  koordinátornak, valamint meghatározza a  tőkemegfelelési 
előírásoknak való kiegészítő felügyeleti szintű megfelelést. Ezek eredményét és a meghatározásuk alapjául szolgáló 
lényeges adatokat a  pénzügyi konglomerátum élén álló szabályozott vállalkozás vagy a  vegyes pénzügyi holding 
társaság jelenti a koordinátor részére.

 (5) Ha a  pénzügyi konglomerátum élén nem szabályozott vállalkozás és nem vegyes pénzügyi holding társaság áll, 
akkor a  kiegészítő felügyeletet ellátó Felügyelet által kijelölt, a  pénzügyi konglomerátumhoz tartozó szabályozott 
vállalkozás nyújtja be a  koordinátor részére a  (4)  bekezdésben említett csoporton belüli ügyletekre vonatkozó 
információkat és a  tőkemegfelelési számításokat, valamint annak meghatározását szolgáló lényeges adatokat. 
A Felügyelet az adatszolgáltatásért felelős szabályozott vállalkozás kijelölésével kapcsolatban előzetesen konzultál 
az érintett felügyeleti hatósággal és a pénzügyi konglomerátummal.

 (6) A vegyes pénzügyi holding társaság köteles a számításokat átadni a kiegészítő felügyelet alá tartozó szabályozott 
vállalkozásnak. A  vegyes pénzügyi holding társaság kiegészítő felügyelet alá tartozó szabályozott vállalkozása 
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a  kiegészítő felügyeleti szintű számításokhoz szükséges egyedi adatokat köteles elkülönítetten kezelni, és azokat 
nem használhatja fel más célra.

 (7) A  kiegészítő felügyeletet ellátó Felügyelet az  érintett felügyeleti hatóságokkal lefolytatott egyeztetés alapján 
határozza meg, mely csoporton belüli ügyletet és mely kockázatot kell figyelembe venni a  (4)  bekezdésben 
meghatározott számítások során. A döntéskor figyelembe kell venni a pénzügyi konglomerátum csoportszerkezetét 
és a pénzügyi konglomerátum egészének kockázatkezelését. A csoporton belüli ügylet és a kockázati koncentráció 
jelentős mértékének meghatározása érdekében a kiegészítő felügyeletet ellátó Felügyelet – az érintett felügyeleti 
hatóságokkal és a  pénzügyi konglomerátummal folytatott egyeztetés alapján – megállapítja a  tőkemegfelelési 
követelményekre vonatkozó küszöbértéket.

 (8) A pénzügyi konglomerátum összesített tőkekövetelményének öt százalékát meghaladó ügylet jelentősnek minősül, 
ha a kockázati koncentrációra és a csoporton belüli ügyletekre vonatkozó küszöbérték a (7) bekezdés szerint nem 
került meghatározásra.

 (9) A kiegészítő felügyeletet ellátó Felügyelet a kiegészítő felügyelet szerinti tőkemegfelelési számításba való bevonás 
alól mentesíthet egy vállalkozást, ha
a) székhelye olyan harmadik országban van, amelynek jogrendszere nem teszi lehetővé a  szükséges adatok, 

információk átadását, vagy
b) bevonása a kiegészítő felügyelet célját tekintve elhanyagolható vagy félrevezető eredményre vezet.

 (10) Ha több vállalkozás külön-külön mentesíthető lenne a  (9)  bekezdés b)  pontja alapján, de együttesen nem 
tekinthetőek elhanyagolható jelentőségűeknek, akkor a  kiegészítő felügyelet szerinti tőkemegfelelési számításba 
való bevonás alól nem mentesíthetőek.

 (11) A  (9)  bekezdés b)  pontjában meghatározott mentesítési döntés meghozatala előtt a  kiegészítő felügyeletet 
ellátó Felügyelet egyeztet az  érintett felügyeleti hatóságokkal. A  Felügyeletnek a  mentesítésről utólagosan és 
haladéktalanul tájékoztatnia kell az illetékes hatóságokat.

 (12) Ha egy magyarországi székhellyel rendelkező szabályozott vállalkozás a (9) bekezdés b) pontja alapján mentesítésre 
kerül, akkor a Felügyelet az adott vállalkozás tekintetében felügyeleti célból adatot és információt kérhet a pénzügyi 
konglomerátum élén álló vállalkozástól.

4. A koordinátor

10. § (1) A koordinátor kijelölése során a Felügyelet együttműködik a többi érintett felügyeleti hatósággal.
 (2) A  Felügyelet látja el a  koordinátori feladatokat, ha a  pénzügyi konglomerátum élén álló szabályozott vállalkozás 

tevékenységének megkezdését a Felügyelet engedélyezte.
 (3) A Felügyelet látja el a koordinátori feladatokat, ha a pénzügyi konglomerátum élén nem szabályozott vállalkozás áll 

és
a) a Felügyelet által engedélyezett szabályozott vállalkozás anyavállalata vegyes pénzügyi holding társaság,
b) több, az  EGT-államban székhellyel rendelkező szabályozott vállalkozás anyavállalata Magyarországon 

székhellyel rendelkező vegyes pénzügyi holding társaság és a  pénzügyi konglomerátum valamely 
szabályozott vállalkozása magyarországi székhellyel rendelkezik, vagy

c) a  pénzügyi konglomerátumban nem található a  vegyes pénzügyi holding társaság székhelyének 
EGT-államában engedélyezett szabályozott vállalkozás, és a  pénzügyi konglomerátum legjelentősebb 
pénzügyi ágazatában a  legnagyobb mérlegfőösszege a  magyarországi székhellyel rendelkező szabályozott 
vállalkozásnak van.

 (4) A Felügyelet látja el a koordinátori feladatokat, ha
a) a  pénzügyi konglomerátum élén több, az  EGT-államban székhellyel rendelkező vegyes pénzügyi holding 

társaság áll és ezen EGT-államok mindegyikében rendelkezik a  pénzügyi konglomerátum szabályozott 
vállalkozással, vagy

b) a pénzügyi konglomerátum élén nem áll anyavállalat,
valamint a  pénzügyi konglomerátum legjelentősebb pénzügyi ágazatában a  legnagyobb mérlegfőösszege egy 
magyarországi székhellyel rendelkező szabályozott vállalkozásnak van.

 (5) A  (2)–(4)  bekezdéstől eltérően, az  érintett felügyeleti hatóságokkal történt megállapodás alapján a  Felügyelet 
elláthatja a koordinátori feladatokat, valamint felkérhet más érintett felügyeleti hatóságot a koordinátori feladatok 
ellátására, ha az  a  pénzügyi konglomerátum csoportszerkezete vagy a  különböző országokbeli tevékenységének 
aránya alapján indokolt. A döntés meghozatala előtt ki kell kérni az érintett pénzügyi konglomerátum véleményét.
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11. § (1) A Felügyelet koordinátorként
a) összegyűjti és továbbítja az érintett felügyeleti hatóságok részére a pénzügyi konglomerátum vállalkozásaira 

vonatkozó adatokat és információkat,
b) ellátja a pénzügyi konglomerátum pénzügyi helyzetének áttekintését és értékelését,
c) ellenőrzi a 9. §-ban foglalt, a pénzügyi konglomerátum szintű kockázati koncentrációra, tőkekövetelményre 

és csoporton belüli ügyletekre vonatkozó rendelkezések betartását,
d) értékeli a  8.  §-ban foglaltaknak megfelelően a  pénzügyi konglomerátum összetételét, szervezetét és belső 

kontrollrendszerét,
e) az  érintett felügyeleti hatóságokkal együttműködve megtervezi és összehangolja a  felügyeleti feladatok 

ellátását,
f ) biztosítja a pénzügyi konglomerátum megfelelő és rendszeres stresszteszteknek való alávetését,
g) ellátja a  kiegészítő felügyelet céljának elérése érdekében felmerülő egyéb feladatokat, a  szükséges 

intézkedéseket megteszi, és a döntéseket meghozza,
h) értesíti a  pénzügyi konglomerátum élén álló vállalkozást, az  érintett felügyeleti hatóságokat, a  vegyes 

pénzügyi holding társaság székhelye szerinti EGT-állam felügyeleti hatóságát és a  vegyes bizottságot 
valamely csoportnak pénzügyi konglomerátummá történő minősítéséről és a koordinátor kijelöléséről,

i) értesíti az illetékes hatóságokat az 5. § (1) és (2) bekezdés alapján hozott döntésekről, és nyilvánosságra hozza 
azokat,

j) tájékoztatja a vegyes bizottságot a 8. § (5) bekezdés és a 12. § (2) bekezdés a) pontja alapján rendelkezésére 
álló információkról.

 (2) A kiegészítő felügyelet elősegítése és megvalósítása érdekében a kiegészítő felügyeletet ellátó Felügyelet az érintett 
felügyeleti hatóságokkal együttműködési megállapodást köthet.

5. Együttműködés, információcsere és ellenőrzés

12. § (1) A  Felügyelet szorosan együttműködik az  érintett felügyeleti hatóságokkal a  pénzügyi konglomerátum kiegészítő 
felügyeletének ellátása érdekében. A  Felügyelet a  kiegészítő felügyeleti feladatok ellátásához szükséges 
jelentéseket, adatokat és információkat az érintett felügyeleti hatóságok részére átadja.

 (2) Az érintett felügyeleti hatóságokkal történő együttműködés a következőkre terjed ki:
a) a pénzügyi konglomerátum jogi, irányítási és szervezeti felépítésének azonosítására (ideértve a szabályozott 

és nem szabályozott vállalkozást és a  csoport élén álló vállalkozás minősített befolyással rendelkező 
tulajdonosát is), valamint a  csoport szabályozott vállalkozásainak felügyeletét ellátó felügyeleti hatóság 
azonosítására,

b) a pénzügyi konglomerátum stratégiai elvének és céljának figyelemmel kísérésére,
c) a  pénzügyi konglomerátum pénzügyi helyzetének, tőkemegfelelésének, a  csoporton belüli ügyleteinek, 

kockázati koncentrációjának és jövedelmezőségének figyelemmel kísérésére,
d) a  pénzügyi konglomerátumbeli vállalkozások minősített befolyással rendelkező tulajdonosának és vezető 

állású személyének azonosítására,
e) a pénzügyi konglomerátum szervezetének, valamint a pénzügyi konglomerátum szintű kockázatkezelésnek 

és belső kontrollrendszernek a figyelemmel kísérésére,
f ) a pénzügyi konglomerátum vállalkozásaitól származó információk gyűjtésére és az összegyűjtött információk 

ellenőrzésére,
g) a  pénzügyi konglomerátum szabályozott vagy nem szabályozott vállalkozásának működését kedvezőtlenül 

befolyásoló változás figyelemmel kísérésére,
h) az érintett felügyeleti hatóság által hozott szankciókról és kivételes intézkedésekről történő tájékoztatásra.

 (3) Ha a Felügyeletnek koordinátorként olyan információra van szüksége, amelyet az ágazati szabályokkal összhangban 
egy másik illetékes hatóságnak már megküldtek, a Felügyeletnek lehetőség szerint fel kell vennie a kapcsolatot ezzel 
a  hatósággal, hogy megelőzze a  felügyelet ellátásába bevont különböző hatóságoknak párhuzamosan küldendő 
jelentések készítését.

 (4) A  Felügyelet együttműködik a  vegyes bizottsággal, és haladéktalanul a  vegyes bizottság rendelkezésére bocsátja 
a kiegészítő felügyeleti feladatok elvégzéséhez szükséges valamennyi információt.

 (5) A  Felügyelet a  kiegészítő felügyeleti feladata ellátása érdekében az  EGT-állam jegybankjával, az  Európai Központi 
Bankkal, a  Központi Bankok Európai Rendszerével és az  Európai Rendszerkockázati Testülettel is folytathat 
információcserét.
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 (6) A  Felügyeletnek – a  határozata meghozatalát megelőzően – egyeztetnie kell azon érintett felügyeleti hatósággal, 
amely felügyeleti feladatának ellátását a döntés érintheti
a) a  pénzügyi konglomerátumhoz tartozó szabályozott vállalkozás engedélyhez kötött tulajdonosának 

személyében, vezető állású személyében bekövetkezett változás,
b) a szankciók és kivételes intézkedések
tekintetében.

 (7) A  (6)  bekezdéstől eltérően nem áll fenn az  előzetes egyeztetési kötelezettség, ha az  a  döntés hatékonyságát 
kedvezőtlenül befolyásolja. Ilyenkor a  Felügyeletnek az  érintett hatóságokat a  határozatról utólagosan és 
haladéktalanul tájékoztatnia kell.

13. § (1) A kiegészítő felügyeletet ellátó Felügyelet a feladata ellátása érdekében megkeresheti a pénzügyi konglomerátum 
élén álló vállalkozás székhelye szerinti, kiegészítő felügyeleti feladattal nem rendelkező illetékes hatóságot, és 
kérheti a  pénzügyi konglomerátum élén álló vállalkozástól származó szükséges adatok és információk Felügyelet 
részére történő megküldését.

 (2) A pénzügyi konglomerátumon belüli szabályozott és nem szabályozott vállalkozás, valamint az érintett természetes 
személy köteles a  pénzügyi konglomerátum élén álló vállalkozás részére minden adatot és információt megadni 
a  kiegészítő felügyelet érdekében elvégzendő számításokhoz. Ezen egyedi adatot és információt a  pénzügyi 
konglomerátum élén álló vállalkozás köteles elkülönítetten – az adatvédelmi előírások betartásával – kezelni.

 (3) A  Felügyelet a  kiegészítő felügyeleti feladata ellátása érdekében szükséges adatért és információért az  érintett 
felügyeleti hatósághoz is fordulhat.

14. § (1) A  Felügyelet a  kiegészítő felügyeleti feladata ellátása érdekében a  pénzügyi konglomerátum vállalkozásai által 
átadott adatok és információk helyességét jogosult – helyszínen és helyszínen kívül – ellenőrizni.

 (2) A  Felügyelet fordulhat más EGT-állam érintett felügyeleti hatóságához is az  adott államban működő szabályozott 
vagy nem szabályozott vállalkozás tekintetében szükséges ellenőrzés lefolytatása érdekében.

 (3) Ha ellenőrzést kérve a  Felügyelethez fordul valamely EGT-állam érintett felügyeleti hatósága, akkor a  Felügyelet 
köteles az ellenőrzést saját hatáskörben elvégezni.

15. § (1) Ha a  pénzügyi konglomerátum élén álló vállalkozás székhelye harmadik országban található, akkor a  koordinátor 
a 10. § (2)–(4) bekezdésében meghatározottak alapján kerül kijelölésre az illetékes hatóságok közül.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerint a  Felügyelet a  koordinátor, akkor megvizsgálja, hogy a  harmadik ország jogrendje 
megfelel-e a  pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítók és befektetési vállalkozások 
kiegészítő felügyeletéről, valamint a  73/239/EGK, a  79/267/EGK, a  92/96/EGK, a  93/6/EGK és a  93/22/EGK tanácsi, 
továbbá a  98/78/EK és a  2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2002. december 
16-ai 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (a  továbbiakban: az  Európai Parlament és a  Tanács  
2002/87/EK irányelv) foglalt szabályoknak. A vizsgálat során az érintett felügyeleti hatóságokkal egyeztet a vegyes 
bizottság által kiadott iránymutatásokat is figyelembe véve.

 (3) Ha a  harmadik ország jogrendje megfelel az  Európai Parlament és a  Tanács 2002/87/EK irányelvében foglalt 
szabályoknak, akkor a pénzügyi konglomerátum kiegészítő felügyeletét nem a Felügyelet látja el.

 (4) Ha a harmadik ország jogrendje nem felel meg az Európai Parlament és a Tanács 2002/87/EK irányelvében foglalt 
szabályoknak, akkor a  Felügyelet, mint koordinátor látja el a  kiegészítő felügyeleti feladatokat és köteles ennek 
érdekében minden lehetséges intézkedést megtenni.

 (5) A  (4)  bekezdésben meghatározott esetben a  Felügyelet az  érintett felügyeleti hatóságokkal konzultálva dönthet 
úgy, hogy előírja egy, az  EGT-államban székhellyel rendelkező vegyes pénzügyi holding társaság felállítását, 
és a  kiegészítő felügyeletet ezen holdingtársaság vezetésével működő pénzügyi konglomerátumhoz tartozó 
szabályozott vállalkozások tekintetében értelmezi. Ezen döntésről a  Felügyelet tájékoztatja az  érintett felügyeleti 
hatóságokat és az Európai Bizottságot.

6. Végrehajtási intézkedések

16. §  A Felügyeletnek meg kell tennie a  szabályozott vállalkozás működésére és tevékenységére vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekben meghatározott intézkedéseket, ha
a) a  pénzügyi konglomerátumhoz tartozó szabályozott vállalkozás nem tesz eleget a  8–9.  §-ban foglalt 

követelményeknek,
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b) a  pénzügyi konglomerátumhoz tartozó szabályozott vállalkozás eleget tesz a  8–9.  §-ban foglalt 
követelményeknek, de egy szabályozott vállalkozás fizetőképessége veszélyben forog, vagy

c) a csoporton belüli ügyletek és a kockázati koncentrációk veszélyeztetik a szabályozott vállalkozások pénzügyi 
helyzetét.

7. Záró rendelkezések

17. §  Felhatalmazást kap a  pénz- tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa 
meg a  pénzügyi konglomerátumra vonatkozó kiegészítő felügyeleti szintű számítások módjára, tartalmára, 
szerkezetére és gyakoriságára vonatkozó részletes szabályokat.

18. §  E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

19. §  E törvény
a) a  pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítók és befektetési vállalkozások kiegészítő 

felügyeletéről, valamint a  73/239/EGK, a  79/267/EGK, a  92/96/EGK, a  93/6/EGK és a  93/22/EGK tanácsi, 
továbbá a  98/78/EK és a  2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 
2002. december 16-ai 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és

b) a 98/78/EK, a 2002/87/EK, a 2006/48/EK és a 2009/138/EK irányelvnek a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó 
pénzügyi vállalkozások kiegészítő felügyelete tekintetében történő módosításáról szóló, 2011. november 
16-ai 2011/89/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

20. §  A 26. § (1) bekezdése az Alaptörvény 23. és 42. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

21. § (1) A  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a  továbbiakban: Hpt.) 14/A.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha egy EU-szintű hitelintézeti anyavállalat és annak leányvállalatai vagy egy EU-szintű pénzügyi holding 
társaság anyavállalat és annak leányvállalatai vagy egy EU-szintű vegyes pénzügyi holding társaság anyavállalat és 
annak leányvállalatai együttesen kérelmezik
a) a kockázattal súlyozott kitettség érték belső minősítésen alapuló módszerrel történő számításának,
b) a 76/C. § (6) bekezdés d) pontja szerinti saját nemteljesítéskori veszteségráta és hitel-egyenértékesítési tényező 
becslés alkalmazásának,
c) a működési kockázat tőkekövetelményének fejlett mérési módszerrel történő számításának,
d) a  hitelintézet partnerkockázatának kezeléséről szóló kormányrendelet alapján a  partnerkockázati kitettség 
tőkekövetelményének belső modell módszer szerinti számításának
engedélyezését, a kérelmet az EU-szintű hitelintézeti anyavállalatnak vagy az EU-szintű pénzügyi holding társaság 
anyavállalatnak, vagy az  EU-szintű vegyes pénzügyi holding társaság anyavállalatnak kell benyújtania a  székhelye 
szerinti tagállam illetékes felügyeleti hatóságának.”

 (2) A Hpt. 14/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  Felügyelet látja el az  EU-szintű hitelintézeti anyavállalat, az  EU-szintű pénzügyi holding társaság 
anyavállalat vagy az EU-szintű vegyes pénzügyi holding társaság anyavállalat leányvállalati hitelintézet felügyeletét, 
akkor a 14/A. § (1) bekezdésében meghatározott engedélykérelem hiánytalan beérkezését követően a Felügyelet
a) a kérelmet haladéktalanul továbbítja azon tagállam illetékes felügyeleti hatósága részére, amelyben székhellyel 
rendelkező vállalkozásokra kiterjed az  EU-szintű hitelintézeti anyavállalat, az  EU-szintű pénzügyi holding társaság 
anyavállalat vagy az EU-szintű vegyes pénzügyi holding társaság anyavállalat összevont alapú felügyelete, és
b) ezzel egyidejűleg tájékoztatja az a) pontban meghatározott tagállami felügyeleti hatóságot a kérelemre vonatkozó 
vélemény, fenntartás Felügyelet részére történő megküldésének határidejéről (a továbbiakban: többoldalú eljárás).”

 (3) A Hpt. 14/B. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha az  eljárás lefolytatására másik tagállam illetékes felügyeleti hatósága jogosult, és az  EU-szintű hitelintézeti 
anyavállalat, EU-szintű pénzügyi holding társaság anyavállalat vagy EU-szintű vegyes pénzügyi holding 
társaság anyavállalat leányvállalati hitelintézetét a  Felügyelet felügyeli, akkor a  Felügyelet a  hiánytalan kérelem 
rendelkezésére állását követően, az  eljárásra jogosult tagállami felügyeleti hatóság által meghatározott időszakon 
belül megküldi a 14/A. § (1) bekezdés szerinti kérelemre vonatkozó véleményét, fenntartását.
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(6) Ha az EU-szintű hitelintézeti anyavállalat, EU-szintű pénzügyi holding társaság anyavállalat vagy EU-szintű vegyes 
pénzügyi holding társaság anyavállalat székhelye szerinti illetékes tagállami felügyeleti hatóság a kérelemről döntést 
hozott, határozata Magyarországon közvetlenül alkalmazandó és végrehajtható. A Felügyelet a tagállami felügyeleti 
hatóság határozatának tényét magyar nyelven a honlapján közzéteszi. A Felügyelet hatáskörébe tartozó szervezet 
tekintetében a más tagállami felügyeleti hatóság által hozott határozatban foglaltak végrehajtására, teljesítésének 
ellenőrzésére, az ellenőrzés alapján hozható intézkedésre a Felügyelet által hozott határozatokra vonatkozó magyar 
jogszabályok alkalmazandóak.”

 (4) A Hpt. 17. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénzügyi intézmény alapítási engedély iránti kérelméhez mellékelni kell)
„h) az  összevont alapú vagy a  pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló törvényben 
meghatározott kiegészítő felügyelet alá tartozó hitelintézet esetében a  hitelintézettel szoros kapcsolatban álló 
természetes személy nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a  hitelintézet részére átadott személyes adatainak 
az összevont alapú és a kiegészítő felügyelet ellátása céljából történő kezeléséhez, valamint továbbításához.”

 (5) A Hpt. 44. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Pénzügyi intézménynél, pénzforgalmi intézménynél, elektronikuspénz-kibocsátó intézménynél és vegyes 
pénzügyi holding társaságnál nem lehet vezető állású személy az, aki
a) minősített befolyással rendelkezik (vagy rendelkezett), vagy vezető állású személy (vagy az volt) egy olyan pénzügyi 
intézményben, pénzforgalmi intézményben,
aa) amely esetében a fizetésképtelenséget csak a Felügyelet által alkalmazott kivételes intézkedésekkel lehet elkerülni, 
vagy
ab) amelyet a tevékenységi engedély visszavonása miatt fel kellett számolni,
és akinek személyes felelősségét e helyzet kialakulásáért jogerős határozat megállapította;
b) súlyosan vagy rendszeresen megsértette e törvény vagy más, a banküzemre, a pénzforgalmi szolgáltatásra vagy 
a pénzügyi intézmény gazdálkodására vonatkozó jogszabály előírásait, és ezt a Felügyelet, más hatóság vagy bíróság 
öt évnél nem régebben kelt jogerős határozatban megállapította;
c) büntetett előéletű;
d) nem rendelkezik jó üzleti hírnévvel.”

 (6) A Hpt. 76/A. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nulla százalékos kockázati súly hozzárendelését a hitelintézet anyavállalatával, leányvállalatával és anyavállalatának 
leányvállalatával szembeni – a  szavatoló tőke számításánál figyelembe vehető kötelezettséget nem eredményező – 
kitettséghez a Felügyelet jóváhagyja, ha az említett anyavállalat, leányvállalat vagy vállalkozás)
„a) hitelintézet, befektetési vállalkozás, vegyes pénzügyi holding társaság, pénzügyi vállalkozás, befektetési 
alapkezelő, vagyonkezelő társaság vagy járulékos vállalkozás,”

 (7) A Hpt. 76/D. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A belső minősítésen alapuló módszert alkalmazó hitelintézet a kockázattal súlyozott kitettség érték meghatározásakor 
a sztenderd módszert alkalmazhatja:)
„f ) a  hitelintézet anyavállalatával, leányvállalatával és anyavállalatának leányvállalatával – ha az  hitelintézet, 
befektetési vállalkozás, pénzügyi vállalkozás, vegyes pénzügyi holding társaság, befektetési alapkezelő vagy 
járulékos vállalkozás – szembeni kitettség esetén, ha a kitettség megfelel a 76/A. § (7) bekezdésében foglaltaknak, 
valamint a  hitelintézet részvételével működő intézményvédelmi rendszer tagjával szembeni kitettség esetén, ha 
az intézményvédelmi rendszer megfelel a 76/A. § (8) bekezdésében foglaltaknak,”

 (8) A Hpt. 76/J. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Ha az EU-szintű hitelintézeti anyavállalat és leányvállalatai, az EU-szintű pénzügyi holding társaság anyavállalat 
vagy az  EU-szintű vegyes pénzügyi holding társaság anyavállalat leányvállalatai együttesen kérelmezik 
–  a  működési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló kormányrendeletben meghatározott – egységes 
rendszerre alapított fejlett mérési módszer alkalmazását, akkor a  Felügyelet a  működési kockázat kezeléséről és 
tőkekövetelményéről szóló kormányrendeletben meghatározott feltételek egyedi alapon történő teljesítésétől 
eltekinthet, ha ezáltal nem sérül az  átláthatóság és a  kockázatok kezelése, valamint megfelelő a  kockázatok 
megoszlása (diverzifikálása).”

 (9) A Hpt. 90. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Összevont alapú felügyelet alá tartozik az a hitelintézet, amelynek)
„b) anyavállalata pénzügyi holding társaság vagy vegyes pénzügyi holding társaság.”

 (10) A Hpt. 90. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az összevont alapú felügyelet kiterjed az összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetre, és)
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„b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott pénzügyi holding társaságra, vegyes pénzügyi holding társaságra 
és annak olyan hitelintézetére, pénzügyi vállalkozására, befektetési vállalkozására, befektetési alapkezelő 
társaságára, alternatív befektetési alapkezelőjére és járulékos vállalkozására, amelyben ellenőrző befolyással vagy 
részesedési viszonnyal rendelkezik.”

 (11) A Hpt. 96/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  hitelintézet anyavállalata harmadik országbeli hitelintézet, pénzügyi holding társaság vagy vegyes 
pénzügyi holding társaság, akkor az  összevont alapú felügyelet ellátása érdekében a  Felügyelet megvizsgálja, 
hogy a  harmadik ország jogrendje megfelel-e az  Európai Parlament és a Tanács 2006/48/EK irányelvében foglalt, 
az  összevont alapú felügyeletre vonatkozó szabályoknak. A  vizsgálat során egyeztet az  Európai Bankhatósággal. 
Az egyeztetést követően a Felügyelet dönt a jogrend megfelelőségéről.”

 (12) A Hpt. 96/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  (4) bekezdésben meghatározott esetben a Felügyelet egyeztet a harmadik országbeli hitelintézet, pénzügyi 
holding társaság vagy vegyes pénzügyi holding társaság székhelye szerinti illetékes felügyeleti hatóságával.”

 (13) A Hpt. 137/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  hitelintézet egyedi alapon, a  tagállami hitelintézeti anyavállalat, a  tagállami pénzügyi holding társaság 
anyavállalat összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézet leányvállalata, az EU-szintű hitelintézeti anyavállalat, 
EU-szintű pénzügyi holding társaság anyavállalat és EU-szintű vegyes pénzügyi holding társaság anyavállalat 
összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézet leányvállalata a  90.  § (2)  bekezdésében meghatározott 
vállalkozások vonatkozásában összevont alapon is nyilvánosságra hozza a  hitelintézetek nyilvánosságra hozatali 
követelményének teljesítéséről szóló kormányrendeletben meghatározott információkat.”

 (14) A Hpt. 146. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  Felügyelet a  határozatot megküldi a  tagállami hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságoknak és 
az EU-szintű hitelintézeti anyavállalatnak, az EU-szintű pénzügyi holding társaság anyavállalatnak vagy az EU-szintű 
vegyes pénzügyi holding társaság anyavállalatnak.”

 (15) A Hpt. a következő 234/N. §-sal egészül ki:
„234/N. § A pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló 2013. évi LXXXIII. törvénnyel megállapított 
44. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek a hatálybalépésekor már működő vagy engedélyezési eljárás alatt 
lévő vegyes pénzügyi holding társaságnak legkésőbb 2014. január 1-től kell megfelelnie.”

 (16) A Hpt. 2. és 6. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

22. § (1) A  tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a  továbbiakban: Tpt.) 5.  § (1)  bekezdés 38. és 39.  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„38. EU-szintű befektetési vállalkozás anyavállalat: olyan tagállami befektetési vállalkozás anyavállalat, amelyben 
az Európai Unió tagállamában székhellyel rendelkező hitelintézet, befektetési vállalkozás, pénzügyi holding társaság 
vagy vegyes pénzügyi holding társaság ellenőrző befolyással nem rendelkezik,
39. EU-szintű pénzügyi holding társaság anyavállalat: olyan tagállami pénzügyi holding társaság anyavállalat, 
amelyben az  Európai Unió tagállamában székhellyel rendelkező hitelintézet, befektetési vállalkozás, pénzügyi 
holding társaság vagy vegyes pénzügyi holding társaság ellenőrző befolyással nem rendelkezik,”

 (2) A Tpt. 5. § (1) bekezdése a következő 39a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„39a. EU-szintű vegyes pénzügyi holding társaság anyavállalat: olyan tagállami vegyes pénzügyi holding társaság 
anyavállalat, amelyben az  Európai Unió tagállamában székhellyel rendelkező hitelintézet, befektetési vállalkozás, 
pénzügyi holding társaság vagy vegyes pénzügyi holding társaság ellenőrző befolyással nem rendelkezik,”

 (3) A Tpt. 5. § (1) bekezdése a következő 118a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„118a. tagállami vegyes pénzügyi holding társaság anyavállalat: olyan vegyes pénzügyi holding társaság, amelyben 
a  székhelye szerinti tagállamban székhellyel rendelkező hitelintézet, befektetési vállalkozás, pénzügyi holding 
társaság vagy vegyes pénzügyi holding társaság ellenőrző befolyással vagy részesedési viszonnyal nem rendelkezik,”

 (4) A Tpt. 5. § (1) bekezdés 132. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„132. vegyes pénzügyi holding társaság: a  pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló törvényben 
meghatározott fogalom,”
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 (5) A Tpt. 5. § (1) bekezdés 138. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„138. konszolidáló felügyeleti hatóság: EU-szintű pénzügyi holding társaság anyavállalat és az  EU-szintű vegyes 
pénzügyi holding társaság anyavállalat ellenőrző befolyása alá tartozó befektetési vállalkozás és EU-szintű 
befektetési vállalkozási anyavállalat összevont alapú felügyeletének gyakorlásáért felelős hatóság,”

 (6) A Tpt. 43. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha a  kérelmező olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt kíván szabályozott piacra bevezetni, illetve 
multilaterális kereskedési rendszerbe regisztrálni, amelynek névértéke legalább százezer euró vagy a  forgalomba 
hozatal napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon számítva ennek megfelelő összeg, a  tájékoztatót 
vagy egy, minden érintett tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága által elfogadott nyelven, vagy 
egy, a  nemzetközi pénzügyi piacokon általában használt nyelven kell elkészíteni. Ha a  kérelmező az  értékpapírt 
Magyarországon szabályozott piacra be kívánja vezetni, illetve multilaterális kereskedési rendszerbe regisztrálni 
kívánja és a tájékoztatót nem készíti el magyar nyelven, akkor az összefoglalót magyar nyelven is el kell készíteni, és 
közzé kell tenni.”

 (7) A Tpt. 181/A. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Összevont alapú felügyelet alá tartozik az a befektetési vállalkozás, amelynek)
„b) anyavállalata pénzügyi holding társaság vagy vegyes pénzügyi holding társaság.”

 (8) A Tpt. 181/A. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az összevont alapú felügyelet kiterjed az összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozásra, és)
„b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott pénzügyi holding társaságra, vegyes pénzügyi holding társaságra 
és annak olyan hitelintézetére, pénzügyi vállalkozására, befektetési vállalkozására, befektetési alapkezelőjére, 
alternatív befektetési alapkezelőjére és járulékos vállalkozására, amelyben ellenőrző befolyással vagy részesedési 
viszonnyal rendelkezik.”

 (9) A Tpt. 181/I. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a befektetési vállalkozás anyavállalata harmadik országbeli befektetési vállalkozás, pénzügyi holding társaság 
vagy vegyes pénzügyi holding társaság, akkor az  összevont alapú felügyelet ellátása érdekében a  Felügyelet 
megvizsgálja, hogy a  harmadik ország jogrendje megfelel-e az  Európai Parlament és a  Tanács 2006/48/EK 
irányelvében foglalt, az összevont alapú felügyeletre vonatkozó szabályoknak. A vizsgálat során egyeztet az Európai 
Bankbizottsággal. Az egyeztetést követően a Felügyelet dönt a jogrend megfelelőségéről.
(4) Ha a harmadik ország jogrendje nem felel meg az Európai Parlament és a Tanács 2006/48/EK irányelvében foglalt, 
az összevont alapú felügyeletre vonatkozó szabályoknak, akkor a Felügyelet látja el az összevont alapú felügyeleti 
feladatokat, és köteles ennek érdekében minden lehetséges intézkedést megtenni.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott esetben a Felügyelet egyeztet a harmadik országbeli befektetési vállalkozás, 
pénzügyi holding társaság vagy vegyes pénzügyi holding társaság székhelye szerinti illetékes felügyeleti hatóságával.”

 (10) A Tpt. 25. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

23. § (1) A  biztosítókról és a  biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a  továbbiakban: Bit.) 3.  § (1)  bekezdés 
80. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„80. vegyes pénzügyi holding társaság: a  pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló törvényben 
meghatározott fogalom;”

 (2) 178. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Összevont alapú felügyelet alá tartozik az a biztosító,)
„b) amelynek anyavállalata biztosítói holding társaság, vegyes pénzügyi holding társaság, viszontbiztosító, harmadik 
országbeli biztosító vagy harmadik országbeli viszontbiztosító,”

 (3) A Bit. 179. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Felügyelet feladata a 178. § (1) bekezdésében meghatározott, magyarországi székhelyű biztosítónak e fejezet 
szerinti összevont alapú felügyelete.”

 (4) A Bit. 182. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha magyarországi székhelyű biztosító(k) és más tagállamban vagy tagállamokban székhellyel rendelkező 
biztosító(k), viszontbiztosító(k) ugyanazon biztosítói holding társaság, viszontbiztosító, harmadik országbeli 
biztosító, harmadik országbeli viszontbiztosító, vegyes tevékenységű biztosítói holding társaság vagy vegyes 
pénzügyi holding társaság leányvállalatai, akkor a  Felügyelet az  adott tagállamok felügyeleti hatóságaival kötött 
felügyeleti megállapodásban rögzíti, hogy a biztosító összevont alapú felügyeletét melyikük látja el.”
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 (5) A Bit. 184. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Ha több biztosító ugyanazon biztosítói holding társaság, viszontbiztosító, harmadik országbeli biztosító, 
harmadik országbeli viszontbiztosító vagy vegyes pénzügyi holding társaság leányvállalata, akkor a  korrigált 
szavatoló tőke megfelelés számítását a  biztosítói holding társaság, a  viszontbiztosító, a  harmadik országbeli 
biztosító, a  harmadik országbeli viszontbiztosító vagy a  vegyes pénzügyi holding társaság végzi el és adja át 
az összevont alapú felügyelet alá tartozó biztosító részére.
(4) Ha a  biztosítói holding társaság, viszontbiztosító, harmadik országbeli biztosító, harmadik országbeli 
viszontbiztosító vagy vegyes pénzügyi holding társaság maga is biztosítói holding társaság, vegyes pénzügyi holding 
társaság, viszontbiztosító, harmadik országbeli biztosító vagy harmadik országbeli viszontbiztosító leányvállalata, 
akkor a Felügyelet engedélyezheti, hogy a korrigált szavatoló tőke megfelelés számítását kizárólag a legfelső szinten 
levő anyavállalati biztosítói holding társaság, viszontbiztosító, harmadik országbeli biztosító, harmadik országbeli 
viszontbiztosító vagy vegyes pénzügyi holding társaság végezze el.
(5) A Felügyelet a biztosítót a korrigált szavatoló tőke megfelelés számítása alól abban az esetben mentesítheti, ha
a) a biztosító egy másik magyarországi székhelyű biztosító leányvállalata vagy egy másik magyarországi székhelyű 
biztosító részesedési viszonnyal rendelkezik a biztosítóban és az anyavállalat vagy részesedési viszonnyal rendelkező 
biztosító a korrigált szavatoló tőke megfelelésének számításába bevonja,
b) a  biztosító egy magyarországi székhelyű biztosítói holding társaság, vegyes pénzügyi holding társaság, vagy 
viszontbiztosító leányvállalata, és a korrigált szavatoló tőke megfelelés számításába a biztosító és a biztosítói holding 
társaság, vegyes pénzügyi holding társaság vagy viszontbiztosító egyaránt bevonásra kerül,
c) egy másik tagállamban bejegyzett biztosító, biztosítói holding társaság, vegyes pénzügyi holding társaság vagy 
viszontbiztosító a  biztosítónak anyavállalata vagy a  biztosítóban részesedési viszonnyal rendelkezik, és a  182.  § 
(1) bekezdésében meghatározott felügyeleti megállapodás alapján a másik tagállam felügyeleti hatósága a biztosító 
összevont alapú felügyeletét ellátja,
d) a  biztosító egy harmadik országbeli biztosító, harmadik országbeli viszontbiztosító leányvállalata, vagy 
a  biztosítóban egy harmadik országbeli biztosító, harmadik országbeli viszontbiztosító részesedési viszonnyal 
rendelkezik és az  anyavállalat vagy részesedési viszonnyal rendelkező harmadik országbeli biztosító, harmadik 
országbeli viszontbiztosító a korrigált szavatoló tőke megfelelésének számításába bevonja,
e) a biztosító és más magyarországi székhelyű biztosító(k) ugyanazon biztosítói holding társaság, vegyes pénzügyi 
holding társaság, viszontbiztosító, harmadik országbeli biztosító vagy harmadik országbeli viszontbiztosító 
leányvállalatai és a biztosítói holding társaság, a vegyes pénzügyi holding társaság, a viszontbiztosító, a harmadik 
országbeli biztosító vagy a  harmadik országbeli viszontbiztosító korrigált szavatoló tőke számításába a  biztosítót 
bevonja,
f ) a  biztosító és más tagállamban bejegyzett biztosító(k) ugyanazon biztosítói holding társaság, viszontbiztosító, 
vegyes pénzügyi holding társaság, harmadik országbeli biztosító vagy harmadik országbeli viszontbiztosító 
leányvállalatai és a 182. § (1) bekezdésében meghatározott felügyeleti megállapodás alapján a tagállam felügyeleti 
hatósága a biztosító(k) összevont alapú felügyeletét ellátja.”

 (6) A Bit. 187. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  biztosító biztosítói holding társaságon vagy vegyes pénzügyi holding társaságon keresztül rendelkezik 
részesedési viszonnyal más biztosítóban, viszontbiztosítóban, harmadik országbeli biztosítóban vagy harmadik 
országbeli viszontbiztosítóban, a  közbenső biztosítói holding társaság vagy vegyes pénzügyi holding társaság 
szavatoló tőke szükségletét a  biztosító korrigált szavatoló tőke szükségletének számítása során nullának 
kell tekinteni, a  szavatoló tőke elemei pedig megegyeznek a  (3)  bekezdésben megjelölt tőkekövetelmények 
számításánál figyelembe vehető tőkeelemekkel.”

 (7) A Bit. 188. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő szöveg lép:
„Biztosítói holding társaság, vegyes pénzügyi holding társaság, viszontbiztosító, harmadik országbeli 
biztosító vagy harmadik országbeli viszontbiztosító leányvállalataként működő biztosító korrigált 
szavatoló tőke megfelelése”

 (8) A Bit. 188. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  178.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott biztosító korrigált szavatoló tőke megfelelésének 
számításába be kell vonni a  biztosítói holdingtársaság, vegyes pénzügyi holding társaság, harmadik országbeli 
biztosító, viszontbiztosító, harmadik országbeli viszontbiztosító valamennyi leányvállalatát vagy valamennyi 
vállalkozását, amelyben a biztosító részesedési viszonnyal rendelkezik.
(2) A  korrigált szavatoló tőke megfelelés számítása során az  anyavállalatot úgy kell tekinteni, mintha biztosító 
lenne. A  biztosítói holding társaság vagy vegyes pénzügyi holding társaság szavatoló tőke szükséglete nulla, 
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a  viszontbiztosító, a  harmadik országbeli biztosító, a  harmadik országbeli viszontbiztosító esetében pedig  
a 187. § (2)–(7) bekezdésében foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.”

 (9) A Bit. 12. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

24. § (1) A  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a  továbbiakban: Bszt.) 28.  § (1)  bekezdés u)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A kérelmező a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésre jogosító engedély iránti kérelemhez mellékeli)
„u) a  befektetési vállalkozással szoros kapcsolatban álló természetes személy nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul 
a befektetési vállalkozás részére átadott személyes adatainak az összevont alapú és a kiegészítő felügyelet ellátása 
céljából történő kezeléséhez, valamint továbbításához,”

 (2) A Bszt. 102. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az EU-szintű befektetési vállalkozás anyavállalat és annak leányvállalatai vagy egy EU-szintű pénzügyi holding 
társaság anyavállalat és annak leányvállalatai vagy egy EU-szintű vegyes pénzügyi holding társaság anyavállalat és 
annak leányvállalatai
a) az eszköz vagy mérlegen kívüli tételek kockázattal súlyozott értékének e törvény felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletben meghatározott belső minősítésen alapuló módszerrel történő számítását,
b) a  központi kormányokkal, központi bankokkal, hitelintézetekkel, befektetési vállalkozásokkal és vállalatokkal 
szemben fennálló követelések vagy függő követelések esetén a  saját nemteljesítéskori veszteségráta és 
hitel-egyenértékesítési tényező becslések alkalmazását,
c) a működési kockázat tőkekövetelményének e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott 
fejlett mérési módszerrel történő számítását, vagy
d) a  partnerkockázat tőkekövetelményének e  törvény felhatalmazása alapján kiadott, a  befektetési vállalkozás 
hitelkockázatáról szóló rendeletben meghatározott belső modell módszer szerinti számítását
együttesen is alkalmazhatják.
(2) Az (1) bekezdés szerinti együttes alkalmazáshoz az EU-szintű befektetési vállalkozás anyavállalat vagy az EU-szintű 
pénzügyi holding társaság anyavállalat vagy az EU-szintű vegyes pénzügyi holding társaság anyavállalat székhelye 
szerinti EGT-állam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságának engedélye szükséges.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott engedély iránti kérelmet a EU-szintű befektetési vállalkozás anyavállalat vagy 
az EU-szintű pénzügyi holding társaság anyavállalat vagy az EU-szintű vegyes pénzügyi holding társaság anyavállalat 
nyújtja be a székhelye szerinti EGT-állam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságához.”

 (3) A Bszt. 106. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az EGT-állambeli befektetési vállalkozás anyavállalat, az EGT-állambeli pénzügyi holding társaság anyavállalat, 
az  EU-szintű befektetési vállalkozás anyavállalat, az  EU-szintű pénzügyi holding társaság anyavállalat és 
az EU-szintű vegyes pénzügyi holding társaság anyavállalat az  (1) és (2) bekezdésben foglaltaknak a Tpt. 181/A. § 
(2) bekezdésében meghatározott vállalkozások vonatkozásában összevont alapon is köteles megfelelni.”

 (4) A Bszt. 174. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Felügyelet a 102. § (3) bekezdése szerinti kérelem beérkezését követően
a) haladéktalanul továbbítja azt azon EGT-állam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága részére, amely területén 
székhellyel rendelkező vállalkozásokra kiterjed az EU-szintű befektetési vállalkozás anyavállalat, az EU-szintű pénzügyi 
holding társaság anyavállalat vagy az  EU-szintű vegyes pénzügyi holding társaság anyavállalat összevont alapú 
felügyelete, és
b) ezzel egyidejűleg tájékoztatja az  a)  pontban meghatározott EGT-állam hatáskörrel rendelkező felügyeleti 
hatóságát a  kérelemre vonatkozó vélemény, fenntartás Felügyelet részére történő megküldésének határidejéről 
(a továbbiakban: többoldalú eljárás).”

 (5) A Bszt. 175. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha a  174.  § (1)  bekezdése szerinti eljárás lefolytatására más EGT-állam hatáskörrel rendelkező felügyeleti 
hatósága jogosult, és az  EU-szintű befektetési vállalkozás anyavállalat, az  EU-szintű pénzügyi holding társaság 
anyavállalat vagy az  EU-szintű vegyes pénzügyi holding társaság anyavállalat befektetési vállalkozásnak 
minősülő leányvállalatának prudenciális felügyeletét a  Felügyelet látja el, akkor a  Felügyelet a  hiánytalan kérelem 
kézhezvételét követően, az  eljárásra jogosult más EGT-állam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága által 
meghatározott időszakon belül megküldi a  102.  § (3)  bekezdése szerinti kérelemre vonatkozó véleményét, 
fenntartását.
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(2) Ha az  EU-szintű befektetési vállalkozás anyavállalat, az  EU-szintű pénzügyi holding társaság anyavállalat vagy 
az  EU-szintű vegyes pénzügyi holding társaság anyavállalat székhelye szerinti EGT-állam hatáskörrel rendelkező 
felügyeleti hatósága a  kérelemről döntést hozott, határozata Magyarországon közvetlenül alkalmazandó és 
végrehajtható.”

 (6) A Bszt. 183. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„g) az  Európai Parlament és a  Tanács 2011. november 16-i 2011/89/EU irányelve a  98/78/EK, a  2002/87/EK, 
a  2006/48/EK és a  2009/138/EK irányelvnek a  pénzügyi konglomerátumhoz tartozó pénzügyi vállalkozások 
kiegészítő felügyelete tekintetében történő módosításáról.”

25. § (1) A  viszontbiztosítókról szóló 2007. évi CLIX. törvény (a  továbbiakban: Vbit.) 101. § (1)  bekezdés b)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Összevont alapú felügyelet alá tartozik az a viszontbiztosító,)
„b) amelynek anyavállalata biztosítói holding társaság, vegyes pénzügyi holding társaság, viszontbiztosító, harmadik 
országbeli biztosító vagy harmadik országbeli viszontbiztosító,”

 (2) A Vbit. 102. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Felügyelet feladata a  101.  § (1)  bekezdésében meghatározott, magyarországi székhelyű viszontbiztosítónak 
e fejezet szerinti összevont alapú felügyelete.”

 (3) A Vbit. 105. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha magyarországi székhelyű viszontbiztosító(k) és más tagállamban vagy tagállamokban székhellyel rendelkező 
biztosító(k), viszontbiztosító(k) ugyanazon biztosítói holding társaság, viszontbiztosító, harmadik országbeli 
biztosító, harmadik országbeli viszontbiztosító vegyes tevékenységű biztosítói holding társaság vagy vegyes 
pénzügyi holding társaság leányvállalatai, akkor a  Felügyelet az  adott tagállamok felügyeleti hatóságaival kötött 
felügyeleti megállapodásban rögzíti, hogy a viszontbiztosító összevont alapú felügyeletét melyikük látja el.”

 (4) A Vbit. 107. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Ha több viszontbiztosító ugyanazon biztosítói holding társaság, viszontbiztosító, harmadik országbeli biztosító, 
harmadik országbeli viszontbiztosító vagy vegyes pénzügyi holding társaság leányvállalata, akkor a  korrigált 
szavatoló tőke megfelelés számítását a  biztosítói holding társaság, a  viszontbiztosító, a  harmadik országbeli 
biztosító, a  harmadik országbeli viszontbiztosító vagy a  vegyes pénzügyi holding társaság végzi el és adja át 
az összevont alapú felügyelet alá tartozó viszontbiztosító részére.
(4) Ha a  biztosítói holding társaság, viszontbiztosító, harmadik országbeli biztosító, harmadik országbeli 
viszontbiztosító vagy vegyes pénzügyi holding társaság maga is biztosítói holding társaság, viszontbiztosító, harmadik 
országbeli biztosító, harmadik országbeli viszontbiztosító vagy vegyes pénzügyi holding társaság leányvállalata, 
akkor a Felügyelet engedélyezheti, hogy a korrigált szavatoló tőke megfelelés számítását kizárólag a legfelső szinten 
levő anyavállalati biztosítói holding társaság, viszontbiztosító, harmadik országbeli biztosító, harmadik országbeli 
viszontbiztosító vagy vegyes pénzügyi holding társaság végezze el.
(5) A Felügyelet a viszontbiztosítót a korrigált szavatoló tőke megfelelés számítása alól abban az esetben mentesítheti, ha
a) a  viszontbiztosító egy másik magyarországi székhelyű biztosító leányvállalata vagy egy másik magyarországi 
székhelyű biztosító részesedési viszonnyal rendelkezik a  viszontbiztosítóban és az  anyavállalat vagy részesedési 
viszonnyal rendelkező biztosító a korrigált szavatoló tőke megfelelésének számításába bevonja,
b) a  viszontbiztosító egy magyarországi székhelyű biztosítói holding társaság, vegyes pénzügyi holding társaság, 
vagy viszontbiztosító leányvállalata, és a korrigált szavatoló tőke megfelelés számításába a biztosító és a biztosítói 
holding társaság, vegyes pénzügyi holding társaság vagy viszontbiztosító egyaránt bevonásra kerül,
c) egy másik tagállamban bejegyzett biztosító, biztosítói holding társaság, vegyes pénzügyi holding társaság vagy 
viszontbiztosító a viszontbiztosítónak anyavállalata vagy a viszontbiztosítóban részesedési viszonnyal rendelkezik és 
a 105. § (1) bekezdésében meghatározott felügyeleti megállapodás alapján a másik tagállam felügyeleti hatósága 
a viszontbiztosító összevont alapú felügyeletét ellátja,
d) a  viszontbiztosító egy harmadik országbeli biztosító vagy harmadik országbeli viszontbiztosító leányvállalata, 
vagy a viszontbiztosítóban egy harmadik országbeli biztosító vagy harmadik országbeli viszontbiztosító részesedési 
viszonnyal rendelkezik, és az  anyavállalat vagy részesedési viszonnyal rendelkező harmadik országbeli biztosító, 
harmadik országbeli viszontbiztosító a korrigált szavatoló tőke megfelelésének számításába bevonja,
e) a  viszontbiztosító és más magyarországi székhelyű biztosító(k) vagy viszontbiztosító(k) ugyanazon biztosítói 
holding társaság, vegyes pénzügyi holding társaság, viszontbiztosító, harmadik országbeli biztosító vagy harmadik 
országbeli viszontbiztosító leányvállalatai, és a  biztosítói holding társaság, a  vegyes pénzügyi holding társaság, 
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a viszontbiztosító, a harmadik országbeli biztosító vagy harmadik országbeli viszontbiztosító korrigált szavatoló tőke 
számításába a viszontbiztosítót bevonja,
f ) a viszontbiztosító és más tagállamban bejegyzett biztosító(k) vagy viszontbiztosító(k) ugyanazon biztosítói holding 
társaság, vegyes pénzügyi holding társaság, viszontbiztosító, harmadik országbeli biztosító vagy harmadik országbeli 
viszontbiztosító leányvállalatai és a  105.  § (1)  bekezdésében meghatározott felügyeleti megállapodás alapján 
a tagállam felügyeleti hatósága az összevont alapú felügyeletüket ellátja.”

 (5) A Vbit. 110. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  viszontbiztosító biztosítói holding társaságon vagy vegyes pénzügyi holding társaságon keresztül 
rendelkezik részesedési viszonnyal más biztosítóban, viszontbiztosítóban, harmadik országbeli biztosítóban, 
harmadik országbeli viszontbiztosítóban, a  közbenső biztosítói holding társaság vagy vegyes pénzügyi holding 
társaság szavatoló tőke szükségletét a  viszontbiztosító korrigált szavatoló tőke szükségletének számítása 
során nullának kell tekinteni, a  szavatoló tőke elemei pedig megegyeznek a  (3)  bekezdésben megjelölt 
tőkekövetelmények számításánál figyelembe vehető tőkeelemekkel.”

 (6) A Vbit. 111. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő szöveg lép:
„Biztosítói holding társaság, vegyes pénzügyi holding társaság, viszontbiztosító, harmadik országbeli 
biztosító vagy harmadik országbeli viszontbiztosító leányvállalataként működő viszontbiztosító 
korrigált szavatoló tőke megfelelése”

 (7) A Vbit. 111. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  101.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott viszontbiztosító korrigált szavatoló tőke megfelelésének 
számításába be kell vonni a  biztosítói holdingtársaság, vegyes pénzügyi holding társaság, a  viszontbiztosító, 
a harmadik országbeli biztosító, a harmadik országbeli viszontbiztosító valamennyi leányvállalatát vagy valamennyi 
vállalkozását, amelyben a viszontbiztosító részesedési viszonnyal rendelkezik.
(2) A korrigált szavatoló tőke megfelelés számítása során az anyavállalatot úgy kell tekinteni, mintha viszontbiztosító 
lenne. A  biztosítói holding társaság vagy vegyes pénzügyi holding társaság szavatoló tőke szükséglete nulla, 
a  viszontbiztosító, a  harmadik országbeli biztosító, harmadik országbeli viszontbiztosító esetében pedig a  109.  §  
(2)–(7) bekezdéseiben foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.”

 (8) A Vbit.156. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„d) Az  Európai Parlament és a  Tanács 2011. november 16-i 2011/89/EU irányelve a  98/78/EK, a  2002/87/EK, 
a  2006/48/EK és a  2009/138/EK irányelvnek a  pénzügyi konglomerátumhoz tartozó pénzügyi vállalkozások 
kiegészítő felügyelete tekintetében történő módosításáról.”

26. § (1) A  Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény (a  továbbiakban: Psztv.) 7.  §-a 
a következő q) ponttal egészül ki:
(A Felügyelet feladata)
„q) a  pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló törvényben foglaltaknak megfelelő kiegészítő 
felügyelet ellátása.”

 (2) A Psztv. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  felügyeleti kollégium a  Felügyelet és a  többi érintett tagállam hatáskörrel rendelkező pénzügyi felügyeleti 
hatóságainak konzultációját követően, a  Felügyelet által kidolgozott írásbeli megállapodás alapján jön létre és 
működik. A  Felügyelet a  felügyeleti kollégiumban való részvételre az  érintett EU-szintű hitelintézeti anyavállalat, 
EU-szintű befektetési vállalkozás anyavállalat, EU-szintű biztosítói anyavállalat, EU-szintű pénzügyi holding társaság 
anyavállalat vagy EU-szintű vegyes pénzügyi holding társaság anyavállalat leányvállalatát felügyelő hatóságokat, 
az  érintett – külön törvényben meghatározott – rendszerszinten jelentős fióktelepeket felügyelő hatáskörrel 
rendelkező hatóságokat, szükség szerint az  érintett központi bankokat és az  összevont alapú vagy pénzügyi 
konglomerátum szintű kiegészítő felügyeléshez kapcsolódóan adott esetben a harmadik érintett ország hatáskörrel 
rendelkező hatóságait kérheti fel.”

 (3) A Psztv. 120. §-a a következő o) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„o) az  Európai Parlament és a  Tanács 2011. november 16-i 2011/89/EU irányelve a  98/78/EK, a  2002/87/EK, 
a  2006/48/EK és a  2009/138/EK irányelvnek a  pénzügyi konglomerátumhoz tartozó pénzügyi vállalkozások 
kiegészítő felügyelete tekintetében történő módosításáról.”
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27. §  Hatályát veszti
a) a Hpt. 1. § (1) bekezdés e) pontja, XIV/A. Fejezete, 235. § (2) bekezdés r) pontja, 2. számú melléklet II. Fejezet 

7–11., 14. és 15. pontja,
b) a Tpt. 1.  § l)  pontja, 5.  § (1)  bekezdés 8., 17., 24., 40. és 102.  pontja, XIX/B. Fejezete és 451.  § (2)  bekezdés 

o) pontja,
c) a Bit. 3. § (1) bekezdés 75–79. és 82. pontja, III/A. Fejezete és 235. § r) pontja.

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

1. melléklet a 2013. évi LXXXIII. törvényhez

 1. A Hpt. 2. számú melléklet II. Fejezet címe helyébe a következő szöveg lép:
„II. Az összevont alapú felügyelethez kapcsolódó fogalommeghatározások”

 2. A Hpt. 2. számú melléklet II. Fejezet 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. Vegyes pénzügyi holding társaság: a  pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló törvényben 
meghatározott fogalom.”

 3. A Hpt. 2. számú melléklet II. Fejezete a következő 12a. ponttal egészül ki:
„12a. Tagállami vegyes pénzügyi holding társaság anyavállalat: olyan vegyes pénzügyi holding társaság, amelyben 
a  székhelye szerinti tagállamban székhellyel rendelkező hitelintézet, befektetési vállalkozás, pénzügyi holding 
társaság vagy vegyes pénzügyi holding társaság ellenőrző befolyással vagy részesedési viszonnyal nem rendelkezik.”

 4. A Hpt. 2. számú melléklet II. Fejezet 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. Konszolidáló felügyeleti hatóság: EU-szintű pénzügyi holding társaság anyavállalat és az  EU-szintű vegyes 
pénzügyi holding társaság anyavállalat ellenőrző befolyása alá tartozó hitelintézet, valamint az  EU-szintű 
hitelintézeti anyavállalat összevont alapú felügyeletének gyakorlásáért felelős hatóság.”

 5. A Hpt. 2. számú melléklet II. Fejezet 16. és 17. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„16. EU-szintű hitelintézeti anyavállalat: olyan tagállami hitelintézeti anyavállalat, amelyben az  Európai Unió 
tagállamában székhellyel rendelkező hitelintézet, befektetési vállalkozás, pénzügyi holding társaság vagy vegyes 
pénzügyi holding társaság ellenőrző befolyással nem rendelkezik.
17. EU-szintű pénzügyi holding társaság anyavállalat: olyan tagállami pénzügyi holding társaság anyavállalat, 
amelyben az  Európai Unió tagállamában székhellyel rendelkező hitelintézet, befektetési vállalkozás, pénzügyi 
holding társaság vagy vegyes pénzügyi holding társaság ellenőrző befolyással nem rendelkezik.”

 6. A Hpt. 2. számú melléklet II. Fejezete a következő 17a. ponttal egészül ki:
„17a. EU-szintű vegyes pénzügyi holding társaság anyavállalat: olyan tagállami vegyes pénzügyi holding társaság 
anyavállalat, amelyben az  Európai Unió tagállamában székhellyel rendelkező hitelintézet, befektetési vállalkozás, 
pénzügyi holding társaság vagy vegyes pénzügyi holding társaság ellenőrző befolyással nem rendelkezik.”

 7. A Hpt. 2. számú melléklet III. Fejezet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Jó üzleti hírnév: a  pénzügyi intézmény, a  pénzforgalmi intézmény, az  elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és 
a  vegyes pénzügyi holding társaság vezetőinek, minősített befolyással rendelkező tulajdonosainak a  pénzügyi 
intézmény, a  pénzforgalmi intézmény, az  elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és a  vegyes pénzügyi holding 
társaság irányítására és tulajdonlására való alkalmasságát igazoló feltételek megléte.”

 8. A Hpt. 2. számú melléklet III/A. Fejezet 18. és 19. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„18. Tagállami hitelintézeti anyavállalat: olyan hitelintézet, amely hitelintézetben, pénzügyi vállalkozásban vagy 
befektetési vállalkozásban ellenőrző befolyással vagy részesedési viszonnyal rendelkezik, és a  székhelye szerinti 
tagállamban székhellyel rendelkező hitelintézet, befektetési vállalkozás, pénzügyi holding társaság vagy vegyes 
pénzügyi holding társaság ellenőrző befolyással vagy részesedési viszonnyal nem rendelkezik benne.
19. Tagállami pénzügyi holding társaság anyavállalat: olyan pénzügyi holding társaság, amelyben a székhelye szerinti 
tagállamban székhellyel rendelkező hitelintézet, befektetési vállalkozás, pénzügyi holding társaság vagy vegyes 
pénzügyi holding társaság ellenőrző befolyással vagy részesedési viszonnyal nem rendelkezik.”
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 9. A Hpt. 6. számú melléklet I. pontja a következő 18. alponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„18. Az  Európai Parlament és a  Tanács 2011. november 16-án kelt 2011/89/EU irányelve a  98/78/EK,  
a  2002/87/EK, a  2006/48/EK és a  2009/138/EK irányelvnek a  pénzügyi konglomerátumhoz tartozó pénzügyi 
vállalkozások kiegészítő felügyelete tekintetében történő módosításáról.”

2. melléklet a 2013. évi LXXXIII. törvényhez

A Tpt. 25. számú melléklete a következő 27. ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„27. Az  Európai Parlament és a  Tanács 2011. november 16-i 2011/89/EU irányelve a  98/78/EK, a  2002/87/EK, 
a  2006/48/EK és a  2009/138/EK irányelvnek a  pénzügyi konglomerátumhoz tartozó pénzügyi vállalkozások 
kiegészítő felügyelete tekintetében történő módosításáról.”

3. melléklet a 2013. évi LXXXIII. törvényhez

A Bit. 12. számú melléklete a következő 37. ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„37. Az  Európai Parlament és a  Tanács 2011. november 16-i 2011/89/EU irányelve a  98/78/EK, a  2002/87/EK, 
a  2006/48/EK és a  2009/138/EK irányelvnek a  pénzügyi konglomerátumhoz tartozó pénzügyi vállalkozások 
kiegészítő felügyelete tekintetében történő módosításáról.”

2013. évi LXXXIV. törvény
egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal 
összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról*

A közigazgatási hatósági eljárások racionalizálása és fejlesztése, a  hatósági nyilvántartások közhitelességének 
megteremtése, valamint a szolgáltató közigazgatás kiterjesztése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt 
alkotja.

1. A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének 
(felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény kihirdetéséről 
szóló 1973. évi 11. törvényerejű rendelet módosítása

1. §  A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) 
mellőzéséről Hágában, az  1961. október 5. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1973. évi 11. törvényerejű 
rendelet 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az egyezmény 7. cikke szerinti nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

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

2. § (1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 16/B. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (5) bekezdés szerinti nyilvántartás – a természetes személyazonosító adatok kivételével – közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak minősül.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 3-i ülésnapján fogadta el.
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 (2) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  közúti járművezetők és a  közúti közlekedési szakemberek tanfolyami, illetve szaktanfolyami képzése, 
továbbképzése és utánképzése a  közlekedési hatóság engedélye alapján végezhető. A  közúti járművezetők 
és a  közúti közlekedési szakemberek képzésére, továbbképzésére, utánképzésére engedéllyel rendelkező 
szervezetekről a  közlekedési hatóság jogosult a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól szóló törvényben meghatározott, valamint a  közlekedési hatóság tevékenységével 
összefüggésben adatokat nyilvántartani, amely nyilvántartás a  képzésre engedéllyel rendelkező szerv neve, 
fantázianeve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, a tárgyi feltételek biztosításának helyére, valamint a személyi 
feltételekre vonatkozó adatok vonatkozásában közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. Az  iskolavezetői, 
a szakoktatói és a vizsgabiztosi tevékenység folytatásához a közlekedési hatóság engedélye szükséges. A tanfolyami 
és szaktanfolyami képzést, továbbképzést és utánképzést a  közlekedési hatóság ellenőrzi, valamint ellátja annak 
szakfelügyeletét.”

 (3) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 18. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a 18. § 
a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  közlekedési hatóság a  (2)  bekezdés szerinti iskolavezetői, a  szakoktatói és a  vizsgabiztosi tevékenység 
folytatásához engedéllyel rendelkezőkről névjegyzéket vezet. A  névjegyzék – a  szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl – tartalmazza 
a következő adatokat:
a) természetes személyazonosító adatok,
b) engedélyes lakcíme és elérhetőségei (értesítési cím, telefonszám, e-mail cím),
c) továbbképzésen történt részvétel időpontja,
d) képesítő okmány száma, a kiadás dátuma,
e) a névjegyzéket vezető közlekedési hatóság megnevezése,
f ) a névjegyzékbe vétel száma, időpontja,
g) a névjegyzékbe vételt igazoló okmány száma, kiadás dátuma.
(9a) A (9) bekezdés szerinti névjegyzék a (9) bekezdés c)–g) pontjában szereplő adatok vonatkozásában közhiteles 
hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (4) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20/A. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közlekedési hatóság a közúti ellenőrökről névjegyzéket vezet, amely tartalmazza a közúti ellenőr
a) természetes személyazonosító adatait,
b) azonosítóját,
c) foglalkoztató szervezetének megnevezését, székhelyét, telephelyét,
d) lakcímét, értesítési címét,
e) telefonszámát,
f ) elektronikus elérhetőségét, valamint
g) képzésének, továbbképzésének időpontjait.
(3) A  (2)  bekezdés szerinti névjegyzék a  közúti ellenőr vezeték- és utóneve, valamint a  (2)  bekezdés b) és 
c)  pontjában meghatározott adatai tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. A  közlekedési 
hatóság a közúti ellenőr közhiteles hatósági nyilvántartásában szereplő adatait a honlapján közzéteszi.”

 (5) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 21/D. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  közigazgatási bírságnyilvántartás az  (1)  bekezdésben foglalt adatok tekintetében – az  (1)  bekezdés a) és 
b)  pontjában, valamint a  j)  pont ja)  alpontjában foglalt adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak 
minősül.”

 (6) A  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 24/A.  § (6)  bekezdésében az „a személyről nyilvántartást vezet,” 
szövegrész helyébe az „a személyről közhiteles hatósági nyilvántartást vezet,” szöveg lép.

3. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló  
1991. évi IV. törvény módosítása

3. §  A foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 57/A.  §-a a  következő 
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  állami foglalkoztatási szerv által vezetett nyilvántartás az  álláskeresők nyilvántartásba vételéhez, 
az  álláskeresési ellátás megállapításához és igénybevételéhez szükséges, e  törvényben meghatározott adatok 
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tekintetében – a  természetes személyazonosító és a  lakcím-azonosító adatok kivételével – közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak minősül.”

4. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

4. § (1) A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Szerencsejáték-szervező tevékenység folytatásához – az  e  törvényben meghatározott kivétellel – az  állami 
adóhatóság engedélye szükséges. Az  állami adóhatóság az  engedélyesekről – azon adat kivételével, amelyet 
jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít – közhiteles hatósági nyilvántartást vezet.”

 (2) A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 29/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az  állami adóhatóság a  (3)  bekezdés alapján bejelentett játékautomatákról – azon adat kivételével, amelyet 
jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít – közhiteles hatósági nyilvántartást vezet.”

5. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosítása

5. § (1) A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 49/A. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  (2) és a  (4) bekezdés szerinti névjegyzék – a  (2) bekezdés a), d) és e) pontjában foglalt adatok kivételével –, 
valamint az  (5) bekezdés szerinti nyilvántartás – az  (5) bekezdés a)–c) és e) pontjában foglalt adatok kivételével – 
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (2) A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (5) bekezdés f) pont fc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ellenőrzés céljából a közjegyző a nyilvántartásokból a fél alábbi adatait ellenőrizheti:
az igazolványának, valamint a személyazonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványának okmányazonosítóját és 
az okmányazonosító alapján nyilvántartott következő tényeket:)
„fc) a  közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 8.  § (1)  bekezdés b)  pontjának  
ba)−bb) alpontja szerinti tények,”

6. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

6. § (1) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/C. § (4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(4) A felszámolói névjegyzék közhiteles hatósági nyilvántartás. A névjegyzékben fel kell tüntetni:
a) a felszámoló nevét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét (működési terület),
b) a felszámoló ügyvezetőjének, felügyelőbizottsági elnökének, könyvvizsgálójának nevét, lakóhelyét,
c) a  felszámoló főtevékenységét és a  létesítő okiratában meghatározott további tevékenységi köreit a  Központi 
Statisztikai Hivatal által kiadott nómenklatúra szerint,
d) a  felszámoló minden közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkező tagjának (részvényesének) nevét 
(cégnevét) és lakóhelyét (székhelyét), amennyiben a  felszámoló külföldi székhelyű felszámoló magyarországi 
fióktelepe, akkor a  külföldi székhelyű felszámoló nevét (cégnevét) székhelyét, nyilvántartási számát, a  felszámolói 
tevékenység végzésére jogosító okirat számát és az okirat kibocsátóját, az okirat érvényességének időtartamát,
e) annak a  jogi személynek vagy jogi személyiség nélküli szervezetnek a  nevét, székhelyét, nyilvántartási számát, 
amelyben a felszámoló gazdasági társaság közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik,
f ) a  felszámoló gazdasági társaságnál foglalkoztatott szakirányú szakképzettséggel rendelkezők, ezenkívül 
a  közgazdászok, jogi szakvizsgát tett jogászok, a  Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett és könyvvizsgálói 
igazolvánnyal rendelkező könyvvizsgálók nevét, lakcímét.”

 (2) A  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 66.  § (6)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(6) A  (2)  bekezdés szerinti állami felszámolót, továbbá azt a  felszámolót, amelyet külön törvények pénzügyi 
szervezetek felszámolására vagy végelszámolására kijelölnek, nem kell felvenni a  felszámolói névjegyzékbe, de 
a felszámolónak, a felszámolóbiztosnak, továbbá a 27/C. §-ban meghatározott személyeknek az ott meghatározott 
adatait és azok változását a  felszámolók névjegyzékét vezető közigazgatási szerv nyilvántartja. Ezek az  adatok 
közérdekből nyilvánosak. A nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartás. Az állami felszámolónak az e törvényben 
és végrehajtási rendeleteiben meghatározott tevékenységére vonatkozóan a  felszámolók névjegyzékét vezető 
közigazgatási szerv hatósági ellenőrzést végez, súlyos vagy ismétlődő jogszabálysértés vagy mulasztás esetén 
az  állami felszámolónál kezdeményezi a  felszámolóbiztos vagy az  állami felszámoló foglalkoztatottjai, vezető 
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tisztségviselői felelősségre vonását, felmentését, továbbá a  felszámolóbiztost 300 000 Ft-ig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújthatja. A bírság kiszabása során a hatóság figyelembe veszi a mulasztás vagy jogszabálysértés jellegét, 
súlyosságát, egyszeri vagy ismétlődő jellegét.”

7. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

7. § (1) A  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 19.  §-a a  következő (1a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) A  18.  §-ban szabályozott nyilvántartás a  18.  § f )  pont szerinti adatkör tekintetében, a  18/A.  § szerinti 
nyilvántartás a 18/A. § f ) pont szerinti adatkör tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50/C. § (3) bekezdése a következő h) és 
i) ponttal egészül ki:
(A nyilvántartás tartalmazza)
„h) a támogatás jogcímét (alanyi, normatív, méltányossági),
i) a közgyógyellátásra jogosult által a közgyógyellátás terhére igénybe vett gyógyszert és gyógyászati segédeszközt.”

 (3) A  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50/C.  §-a a  következő (3a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(3a) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás a (3) bekezdés c)–i) pontja szerinti adatok tekintetében közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak minősül.”

8. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

8. § (1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 26/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a 26/B. § 
a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A bányatelek megállapítására vagy módosítására (bővítésére, csökkentésére, egyesítésére vagy megosztására) 
irányuló kérelem elbírálási eljárásában a  bányafelügyelet a  kutatási (készletszámítási) adatok alapján megállapítja 
a  bányatelekben található ásványi nyersanyagok mennyiségét, haszonanyagként vagy meddőanyagként történő 
besorolását.
(3a) A kutatási területről és a bányatelekről a bányafelügyelet nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
a) a kutatási terület esetében
aa) a  kutatást engedélyező határozat számát és jogerőre emelkedésének napját, kutatási jogadomány esetén 
a koncessziós szerződés iktatási számát és hatálybalépésének időpontját,
ab) a  kutatási terület közigazgatási megjelölését az  érintett települések megnevezésével, valamint az  egységes 
országos vetületi rendszer (a  továbbiakban: EOV rendszer) szerinti koordinátákkal történő lehatárolását, a kutatási 
blokkok EOV rendszer szerinti koordinátákkal történő lehatárolását, a kutatási terület alap- és fedőlapját,
ac) a kutatásra engedélyezett ásványi nyersanyag megnevezését,
ad) a kutatási jog jogosítottjának nevét és lakóhelyét, illetve megnevezését és székhelyét,
ae) a kutatásra engedélyezett időtartamot,
af ) a kutatási jog visszavonása esetén, a kutatási jog megszűnésének napját,
b) a bányatelek esetében
ba) a bányatelket megállapító határozat számát, jogerőre emelkedésének napját,
bb) a  bányatelek védnevét, jogosítottjának nevét és lakóhelyét, illetve megnevezését és székhelyét, határvonal 
töréspontjainak EOV rendszer szerinti koordinátáit, területét (felszíni vetületét), alap- és fedőlapját,
bc) a bányatelekben található ásványi nyersanyagok megnevezését, mennyiségét (földtani és kitermelhető vagyon),
bd) az ásványi nyersanyag kitermelésének módját,
be) a bányatelket törlő határozat számát, jogerőre emelkedésének napját.
(3b) A (3a) bekezdés szerinti nyilvántartás – a  jogosítottjának neve és lakóhelye, illetve megnevezése és székhelye 
kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (2) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 28. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés szerinti nyilvántartás – a természetes személyazonosító adatok kivételével – közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak minősül.”
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 (3) A  bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 44.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  44.  § 
a következő (2a)–(2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Polgári felhasználású robbanóanyag forgalmazását és polgári robbantási tevékenység végzését 
a  bányafelügyelet annak a  gazdálkodó szervezetnek, valamint e  tevékenységet végző, irányító, felügyelő 
személynek engedélyezi, aki megfelel a  jogszabályban meghatározott feltételeknek. A  bányafelügyelet 
a tevékenység folytatására engedéllyel rendelkezőkről nyilvántartást vezet.
(2a) A  gazdálkodó szervezetekre vonatkozó (2)  bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza az  engedélyes 
megnevezését, székhelyét (telephelyét, fióktelepét), az  engedély fajtáját és hatályát, a  felelős személy nevét 
és lakcímét, valamint a  forgalmazásra vagy felhasználásra engedélyezett robbanóanyag mennyiségét és 
a robbanóanyag kereskedelmi megnevezését.
(2b) A  tevékenységet végző, irányító, felügyelő személyekre vonatkozó (2)  bekezdés szerinti nyilvántartás 
tartalmazza a tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező természetes személyazonosító adatait, az engedély 
típusát, nyilvántartási számát, kiadójának nevét, érvényességi körét, hatályát, az engedélyező határozat számát.
(2c) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás – a természetes személyazonosító adatok, valamint a forgalmazásra vagy 
felhasználásra engedélyezett robbanóanyag mennyiségére vonatkozó adatok kivételével – közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak minősül.”

 (4) A  bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 44.  § (4)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  44.  § 
a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői vagy felügyeleti tevékenység folytatását a bányafelügyelet annak 
engedélyezi, aki büntetlen előéletű, rendelkezik a  Kormány rendeletében meghatározott szakmai képesítéssel, 
gyakorlati idővel, és megfelel az  ott meghatározott egyéb feltételeknek. A  bányafelügyelet a  tevékenység 
folytatására engedéllyel rendelkezőkről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a  tevékenység folytatására 
engedéllyel rendelkező személy természetes személyazonosító adatait, iskolai végzettségének megnevezését 
és oklevelének számát, engedélyének sorszámát, az  engedélyezett tevékenység megnevezését, valamint 
a nyilvántartásból törlés időpontját és iktatási számát.
(4a) A  (4)  bekezdés szerinti nyilvántartás – a  természetes személyazonosító adatok kivételével – közhiteles 
hatósági nyilvántartásnak minősül. A  nyilvántartás alapján a  bányafelügyelet a  honlapján naprakészen közzéteszi 
a  tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező személyek jegyzékét, amely tartalmazza az  engedéllyel 
rendelkező személy nevét és címét, engedélyének számát, és az engedélyezett tevékenység betűkódját.”

 (5) Hatályát veszti a  bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A.  § (1)  bekezdés 24.  pontjában a  „hatósági” 
szövegrész.

9. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

9. § (1) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 83. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  (3)  bekezdésben meghatározott nyilvántartás a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól szóló törvényben meghatározott közhiteles adatkör tekintetében közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak minősül.”

 (2) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 83/B. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  (1)  bekezdésben meghatározott nyilvántartás – a  (2)  bekezdés a)  pontjában foglalt adatok kivételével – 
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

10. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

10. § (1) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 47/A. § (4) bekezdés f ) pont fc) alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(A végrehajtó a nyilvántartásból a következő adatokat ellenőrizheti:
az igazolvány, valamint a  személyazonosítóról és a  lakcímről szóló hatósági igazolvány okmányazonosítója és 
az okmányazonosító alapján nyilvántartott következő tények:)
„fc) a  közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 8.  § (1)  bekezdés b)  pontjának  
ba)−bb) alpontja szerinti tények,”

 (2) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 250/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kamara a  tagjairól az  e  §-ban foglaltak szerint vezet nyilvántartást. A  nyilvántartás – a  (2)  bekezdés a), 
d–f ) pontjában, a (3) bekezdés d), f ), valamint a (4) bekezdés d) pontjában megjelölt adatok, továbbá a végrehajtó-
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helyettes és végrehajtójelölt alkalmazásának kezdő időpontjára és a munkavégzésből történő hosszabb időtartamú 
kiesésére vonatkozó adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (3) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 254/D. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  végrehajtói irodák nyilvántartása – a  254/G.  § (1)  bekezdés a), b), e)  pontjában foglalt adatok, valamint 
a  254/G.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a  végrehajtói iroda tagjainak természetes személyazonosító, valamint 
lakcímazonosító adatainak kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

11. A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosítása

11. §  A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 25/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  földhasználati nyilvántartás az  érintett földrészlet használatával kapcsolatban bejegyzett adatokra 
vonatkozóan – a  természetes személyazonosító és lakcím-azonosító adatok kivételével – közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak minősül.”

12. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

12. § (1) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(3) A  környezetvédelmi hatóság az  (1)  bekezdés a)–e)  pontjában meghatározott hatósági határozatairól, 
szakhatósági állásfoglalásairól közhiteles hatósági nyilvántartást vezet.”

 (2) A  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 81/A.  §-a a  következő (3) és 
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  környezetvédelmi hatóság a  környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben részt vevő 
környezethasználókról nyilvántartást vezet.
(4) A  (3)  bekezdés szerinti nyilvántartás az  abban szereplő hatósági határozat vonatkozásában – a  természetes 
személyazonosító adatok, valamint a  lakcím-azonosító adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak 
minősül.”

 (3) A  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 92.  §-a a  következő (4a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(4a) A  (4)  bekezdés szerinti nyilvántartás – a  természetes személyazonosító adatok, valamint a  lakcím-azonosító 
adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

13. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

13. §  A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 5/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartás – a természetes személyazonosító adatok kivételével – közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak minősül.”

14. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

14. § (1) A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 19. §-a a következő (7) és (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  légiközlekedési hatóság a  kiadott üzemben tartási engedélyekről nyilvántartást vezet, amely nyilvántartás 
tartalmazza:
a) az üzemben tartó nevét, címét, székhelyét és bázishelyét,
b) az engedélyezett légiközlekedési tevékenység megnevezését,
c) az engedélyezett légijármű-típus megnevezését,
d) az engedélyezett légijármű lajstromjelét, ha az üzemben tartás légiszállítás céljából történik,
e) annak a földrajzi területnek a megjelölését, ahol az üzemben tartás végezhető,
f ) a repülés végrehajtásának kiegészítő feltételeit,
g) az üzemben tartási engedély érvényességi idejét.
(7a) Az  üzemben tartási engedélyekről vezetett nyilvántartás a  (7)  bekezdésben meghatározott adatok 
vonatkozásában – a  (7)  bekezdés a)  pontjában foglalt adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak 
minősül.”
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 (2) A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 53. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szakszolgálati engedélyt a légiközlekedési hatóság, illetve a katonai légügyi hatóság adja ki. A légiközlekedési 
hatóság, illetve a  katonai légügyi hatóság a  kiadott szakszolgálati engedélyekről nyilvántartást vezet, amely 
nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

15. A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény módosítása

15. §  A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 28. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott nyilvántartás – a  természetes személyazonosító adatok, valamint 
a lakcím-azonosító adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

16. Az igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény módosítása

16. § (1) Az igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (a továbbiakban: MISZK) és a területi igazságügyi szakértői kamara 
(a  továbbiakban: területi kamara) (a  továbbiakban együtt: kamara) önkormányzati elven alapuló, az  igazságügyi 
szakértők (a  továbbiakban: szakértő) érdekeit képviselő köztestület. A  kamara képviseleti, ügyintézői szervezettel 
és önálló költségvetéssel rendelkezik. Köztestületként a  szakértői tevékenység tudományos művelésének 
támogatásával, a szakmai és etikai elvek meghatározásával és érvényesítésével, valamint a szakértők képviseletével 
kapcsolatos közfeladatokat látja el. A kamarát a törvényszék nem veszi nyilvántartásba.
(2) A MISZK-et a területi kamarák alkotják, székhelye Budapest.
(3) A MISZK
a) a  szakértői tevékenységgel összefüggő ügyekben képviseli és védi a  szakértői kar tekintélyét, testületeinek és 
tagjainak érdekeit, a szakértők jogait,
b) képviseli a szakértői kart a nemzetközi szakmai szervezetekben,
c) megalkotja az Alapszabályát,
d) megalkotja a  szakértők etikai kódexét és az  etikai eljárási szabályzatot, továbbá a  törvényben meghatározott 
esetekben a szakértővel szemben etikai eljárást folytat le,
e) a szakértői tevékenységre vonatkozó iránymutatást ad ki,
f ) véleményezési jogot gyakorol a szakértők tevékenységét érintő jogszabályok megalkotásánál,
g) véleményezési jogot gyakorol a szakértői szervezet fejlesztési irányainak meghatározásában,
h) szervezi a  szakértők szakértői munkával összefüggő szakmai továbbképzését, ennek során együttműködik 
a szakmai, társadalmi szervekkel, más szakmai kamarákkal,
i) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal.
(4) A MISZK feladatellátásának érdekében jogosult kezelni a területi kamarák által kezelt személyes adatokat.
(5) A területi kamara
a) törvényben meghatározott esetekben kezdeményezi a  szakértőnek az  igazságügyi szakértők névjegyzékéből 
(a továbbiakban: névjegyzék) való törlését,
b) tagjairól nyilvántartást vezet,
c) ha törvény kivételt nem tesz, ellenőrzi a szakértő tevékenységét,
d) a  működési területén az  igazságügyi szakértői tevékenységgel összefüggő ügyekben képviseli és védi 
az igazságügyi szakértői kar tekintélyét, testületeinek és tagjainak érdekeit, a szakértők jogait,
e) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal.
(6) Magyarországon a következő területi kamarák működnek:
a) Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara: Budapest, Nógrád megye és Pest megye,
b) Debreceni Igazságügyi Szakértői Kamara: Hajdú-Bihar megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
c) Győri Igazságügyi Szakértői Kamara: Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye és Vas megye,
d) Kecskeméti Igazságügyi Szakértői Kamara: Bács-Kiskun megye és Jász-Nagykun-Szolnok megye,
e) Miskolci Igazságügyi Szakértői Kamara: Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Heves megye,
f ) Pécsi Igazságügyi Szakértői Kamara: Baranya megye, Somogy megye és Tolna megye,
g) Szegedi Igazságügyi Szakértői Kamara: Békés megye és Csongrád megye,
h) Veszprémi Igazságügyi Szakértői Kamara: Fejér megye, Veszprém megye és Zala megye
területén.
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(7) A  területi kamara székhelye az  elnevezésében szereplő város, illetve a  területi kamara alapszabályában 
meghatározott hely.
(8) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilvántartás a kamarai tagok tagsági jogviszonya vonatkozásában közhiteles 
hatósági nyilvántartás.”

 (2) Az  igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény 3/A.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) Ha a szakértő a kamarai tagdíjat nem fizeti meg, kamarai tagsága megszűnik. A kamarai tagdíjfizetés részletes 
szabályait – ide nem értve a kamarai tagdíj legalacsonyabb mértékét – a területi kamara alapszabálya állapítja meg.”

 (3) Az igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény 7. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(A területi kamara közgyűlése)
„j) a  MISZK által megállapított legalacsonyabb mértéknek megfelelően meghatározza a  kamarai hozzájárulás 
mértékét.”

 (4) Az  igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény 25.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(2) A tisztségviselő visszahívását az őt megválasztó szerv tagjainak egytizede kezdeményezheti. A területi kamara 
tisztségviselőjének visszahívását a  területi kamara tisztségviselője, a  MISZK tisztségviselője visszahívását a  MISZK 
tisztségviselője is kezdeményezheti.”

 (5) Az  igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény 26.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) Etikai vétséget követ el az  a  szakértő, aki vétkesen megszegi a  szakértői tevékenység gyakorlásából eredő, 
jogszabályban vagy az  alapszabályban meghatározott kötelezettségét, vagy a  szakértők etikai kódexében 
foglalt magatartási szabályokat. Etikai vétséget követ el az a szakértő is, aki szakértői tevékenységén kívüli vétkes 
magatartásával a  szakértői kar tekintélyét csorbítja. Az  etikai eljárás során szakmai szempontból nem vizsgálható 
az a szakvélemény, amelyet a bíróság jogerős ítéletének meghozatala során elfogadott.”

 (6) Az  igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény 26.  § (5)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(5) A kamara etikai tanácsa – az (5a) bekezdésben foglaltak kivételével – az etikai büntetést az etikai vétség súlyára 
és ismétlődésére, valamint az  etikai vétséggel érintett ügy érdemére való kihatására tekintettel, az  elkövetésre 
irányuló szándék vagy a  gondatlanság fokának megfelelően, az  összes súlyosbító és enyhítő körülmény 
figyelembevételével, mérlegelési jogkörében szabja ki.”

 (7) Az igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény 26. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A kamara etikai tanácsa a (2) bekezdés e) pontja szerinti büntetést szabja ki azzal a szakértővel szemben, akiről 
a kamara nyolc éven belül harmadik alkalommal állapítja meg, hogy etikai vétséget követett el.”

 (8) Az  igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény 33.  § (1)  bekezdése a  következő d)–f )  ponttal 
egészül ki:
(Az etikai bizottság elnöke a kezdeményezést – etikai tanács kijelölése nélkül – határozattal elutasítja, ha)
„d) a kezdeményezés és mellékletei alapján az etikai vétség elkövetése egyértelműen kizárható,
e) a cselekmény elévült,
f ) a kezdeményezésben foglaltak vizsgálatát jogszabály kizárja.”

 (9) Az  igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény 37.  § (6)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(6) Az  etikai vizsgálatot 45 nap alatt le kell zárni. Ezt a  határidőt az  etikai tanács elnöke indokolt esetben, egy 
alkalommal további 45 nappal meghosszabbíthatja. Az etikai tanács az etikai vizsgálat lezárását követő 60 napon 
belül tárgyalást tart.”

 (10) Az igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény a következő alcímmel és 46/A. §-sal egészül ki:
„Az etikai eljárás során hozott határozatok módosítása, visszavonása
46/A. § (1) Ha az etikai bizottság elnöke, vagy az etikai tanács megállapítja, hogy
a) a bíróság,
b) az első fokon eljáró etikai bizottság elnöke határozata esetében a másodfokú etikai bizottság elnöke vagy
c) az elsőfokú etikai tanács határozata esetében a másodfokú etikai tanács
által el nem bírált határozata jogszabályt, alapszabályt vagy kamarai szabályzatot sért, a határozatát módosítja vagy 
visszavonja. A határozatot annak kell kézbesíteni, akinek a módosított vagy visszavont határozatot kézbesítették.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti eljárás lefolytatására, ha törvény eltérően nem rendelkezik, az  etikai bizottság elnöke 
vagy az etikai tanács csak egy ízben, és a határozat jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül jogosult. Ha 
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a  határozat bírósági felülvizsgálata van folyamatban, az  etikai bizottság elnöke vagy az  etikai tanács az  érdemi 
ellenkérelem előterjesztéséig módosíthatja vagy vonhatja vissza határozatát.”

 (11) Az igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény 48/I. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„48/I.  § (1) Az  etikai eljárást befejező határozatot a  jogerőre emelkedését követően, továbbá az  e  határozattal 
szemben előterjesztett fellebbezés folytán hozott másodfokú határozatot, valamint a bírósági felülvizsgálat folytán 
hozott bírósági határozatot az első fokon eljáró területi kamara etikai bizottsága megküldi a kezdeményezőnek és 
a tagság szerinti kamarának, ha az etikai eljárást nem ez a területi kamara folytatta le.
(2) Az első fokon eljáró területi kamara etikai bizottsága a 26. § (2) bekezdés d) és e) pontja szerinti büntetéseket 
tartalmazó jogerős döntésről a  jogerőre emelkedéstől számított 15 napon belül értesíti az  igazságügyi szakértői 
névjegyzéket vezető hatóságot.
(3) Az első fokon eljáró területi kamara a tárgyévben jogerőre emelkedett etikai büntetésekről a tárgyévet követő év 
január 15-ig értesíti az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóságot.”

 (12) Az  igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény V. Fejezete a  következő alcímmel és 48/K.  §-sal 
egészül ki:
„Etikai büntetések nyilvántartása
48/K. § (1) A területi kamara a tagjaival szemben hozott jogerős etikai büntetésekről nyilvántartást vezet.
(2) A  kamara a  tagjával szemben hozott jogerős etikai büntetésre vonatkozó adatot a  nyilvántartásából az  etikai 
büntetés végrehajtásától vagy végrehajthatósága megszűnésétől számított nyolc év elteltével törli.”

 (13) Az igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény
a) 3/B. § (1) bekezdésében az „egy évvel” szövegrész helyébe az „évente” szöveg,
b) 4. § (2) bekezdés c) pontjában a „jogi és szakmai” szövegrész helyébe a „szakmai” szöveg,
c) 16.  § (2)  bekezdés e)  pontjában az  „a kamarai hozzájárulás mértékét” szövegrész helyébe az  „az éves 

kamarai hozzájárulás legalacsonyabb mértékét és a  MISZK által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő egyéb 
hozzájárulások mértékét, a kamarai hozzájárulás alóli részleges vagy teljes mentesülés szabályait” szöveg,

d) 16. § (4) bekezdésében a „fele” szövegrész helyébe a „több, mint a fele” szöveg,
e) 21.  § (1)  bekezdésében, 22.  § (1)  bekezdésében, valamint 23/A.  § (1)  bekezdésében a „tagjai” szövegrész 

helyébe az „a szakértők” szöveg,
f ) 29. § (4) bekezdésében a „panaszolt szakértő” szövegrész helyébe a „panaszolt szakértő és a területi kamara 

elnöke” szöveg,
g) 34.  § (2)  bekezdés d)  pontjában az „(1)  bekezdés a) vagy b)  pontja” szövegrész helyébe az „(1)  bekezdés” 

szöveg,
h) a 37. § (1) bekezdésében az „azonnal tárgyalást tűz ki” szövegrész helyébe az „azonnal – legkésőbb 60 napon 

belüli határnapra – tárgyalást tűz ki” szöveg,
i) a 40. § (7) bekezdésében az „elhalaszthatja” szövegrész helyébe a „legfeljebb 60 nappal elhalaszthatja” szöveg,
j) a 47. § (1) bekezdésében az „igazolt költségei” szövegrész helyébe a „szükséges és igazolt költségei” szöveg,
k) 49/A. § (1) bekezdésében a „szabályzatai” szövegrész helyébe a „határozatai, szabályzatai” szöveg
lép.

 (14) Hatályát veszti az igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény „A területi kamara” alcíme és 14. §-a.

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

17. § (1) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 77/C. §-a a következő (19a) bekezdéssel egészül ki:
„(19a) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási programokról e törvény 
felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott módon nyilvántartást vezet, amely közhiteles 
hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (2) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 81/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„81/A.  § A  mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiadásával, érvényesítésével kapcsolatos feladatokat, valamint 
a  mezőgazdasági őstermelői igazolványnak és a  mezőgazdasági őstermelő e  törvény szerinti adatainak 
a  nyilvántartását a  mezőgazdasági igazgatási szerv látja el. A  nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak 
minősül. A  mezőgazdasági igazgatási szerv a  mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiadásáról, bevonásáról, 
adatairól és az  igazolványban szereplő adatok változásáról havonta adatot szolgáltat az  adóhatóságnak, valamint 
a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek. A  mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiállításához 
és a  nyilvántartáshoz a  magánszemély az  e  törvény által meghatározott adatokat, valamint az  adóazonosító jelét 
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megadja és igazolja, amelyeket a mezőgazdasági igazgatási szerv az  igazolvány kiállításához, továbbá törvényben 
meghatározott adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítéséhez felhasznál.”

18. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

18. § (1) A  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 23/D.  §-a a  következő (10) és 
(11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az  állami főépítész a  területrendezési hatósági eljárásban kiadott térségi területfelhasználási engedélyekről 
közhiteles hatósági nyilvántartás vezet.
(11) A (10) bekezdés szerinti nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza:
a) a területrendezési terv megnevezése, amelyre a térségi területfelhasználási engedély vonatkozik,
b) a térségi területfelhasználási engedély által érintett települések megnevezése, valamint
c) a  térségi területfelhasználási engedély kiadásának dátuma, iktató száma, érvényesség dátuma, valamint 
az engedélyezés típusa.”

 (2) A  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 25/A.  § (2) és (3)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezések lépnek és a 25/A. § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Aki az  (1)  bekezdés szerinti tevékenységet kíván folytatni, köteles az  erre irányuló szándékát a  tervező- és 
szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló törvényben meghatározott területi kamarának 
(a  továbbiakban: kamara) bejelenteni. A  bejelentés tartalmát a  területrendezési tervezési jogosultságról és 
a  területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről szóló kormányrendelet 
tartalmazza.
(3) A kamara a területrendezési tervezési tevékenység folytatására jogosult, a (2) bekezdés szerinti bejelentést tevő 
személyekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személy:
a) természetes személyazonosító adatait,
b) állampolgárságát,
c) lakóhelyét, székhelyét,
d) elérhetőségét (levelezési cím, telefon- és/vagy telefaxszám, elektronikus levelezési cím),
e) szakirányú végzettségét igazoló okirat számát, keltét, kiállító intézmény nevét,
f ) szakmai gyakorlatának helyét, idejét,
g) szakmagyakorlási jogosultságának megnevezését, jelét és
h) nyilvántartási számát.
(4) A  kamara által vezetett nyilvántartás a  (3)  bekezdésben foglalt adatok tekintetében – a  (3)  bekezdés a), c) és 
d) pontjában foglalt adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

19. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló  
1996. évi XXXI. törvény módosítása

19. § (1) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 12. §-a a következő 
(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  (3)  bekezdésben meghatározott nyilvántartás – a  természetes személyazonosító adatok, a  tevékenység 
gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszámának, elektronikus levélcímének kivételével – közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak minősül.”

 (2) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 46/A. §-a a következő 
(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  (3)  bekezdésben meghatározott nyilvántartás – a  természetes személyazonosító adatok kivételével – 
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

20. A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosítása

20. §  A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény 6. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A  (6)  bekezdés a)  pontja szerinti, a  tevékenységi engedéllyel rendelkezőkről szóló jegyzék – a  természetes 
személyazonosító adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”
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21. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló  
1996. évi LV. törvény módosítása

21. §  A vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 89/A.  §-a a  következő 
(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartás – a természetes személyazonosító adatok kivételével – közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak minősül.”

22. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló  
1996. évi LVII. törvény módosítása

22. §  A tisztességtelen piaci magatartás és a  versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 42/A.  § 
(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A vizsgáló
a) pályakezdő köztisztviselőként vizsgáló gyakornoki besorolást kap;
b) vizsgálói besorolást kap, ha a Gazdasági Versenyhivatalban vizsgáló gyakornokként legalább két évet eltöltött és 
legalább alkalmas minősítésű, vagy a szakterületén legalább három év szakmai gyakorlattal rendelkezik.”

23. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

23. § (1) A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A (6) bekezdés szerinti nyilvántartás – a természetes személyazonosító és a lakcím-azonosító adatok kivételével 
– közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (2) A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdésben meghatározott nyilvántartás – az  (1)  bekezdés a)  pontjában foglalt adatok kivételével – 
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

24. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 
szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosítása

24. § (1) A  személyi jövedelemadó meghatározott részének az  adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi 
CXXVI. törvény 4/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (4) bekezdésben meghatározott adatok tekintetében az adóhatóság vezetője – azon adat kivételével, amelyet 
jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít – közhiteles hatósági nyilvántartást vezet.”

 (2) A  személyi jövedelemadó meghatározott részének az  adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi 
CXXVI. törvény 6/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  adóhatóság az  (1)  bekezdésben meghatározott adatok tekintetében – azon adat kivételével, amelyet 
jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít – közhiteles hatósági nyilvántartást vezet.”

 (3) A  személyi jövedelemadó meghatározott részének az  adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi 
CXXVI. törvény 6/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az  adóhatóság a  (3)  bekezdésben meghatározott adatok tekintetében – azon adat kivételével, amelyet 
jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít – közhiteles hatósági nyilvántartást vezet.”

25. A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény módosítása

25. §  A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 116/C. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel 
egészül ki:
„(4) A  hazai termékek oltalom alatt álló földrajzi árujelzőiről  a miniszter  nyilvántartást vezet, amelyet az  általa 
vezetett minisztérium honlapján tesz közzé.
(5) A (4) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza
a) az oltalom alatt álló földrajzi árujelzőt,
b) a 116/A. § (10) bekezdése szerinti átmeneti oltalom keletkezésének napját,
c) az  oltalom alatt álló földrajzi árujelző összefoglaló lapja, illetve egységes dokumentuma vagy termékleírása 
közzétételének napját,
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d) az elnevezés uniós nyilvántartásba való bejegyzésének napját, valamint
e) a c) és a d) pont esetében az Európai Unió Hivatalos Lapjára történő utalást.
(6) A  (4) bekezdés szerinti nyilvántartás az  (5) bekezdés b) pontja szerinti adatok tekintetében közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak minősül.”

26. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

26. § (1) A  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 103/B.  §-a a  következő 
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az (1) bekezdés szerinti névjegyzék a (2) bekezdés e)–g) és i) pontjában foglalt adatok tekintetében közhiteles 
hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (2) A  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 138.  §-a a  következő 
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdés szerinti – a  140.  § (1)  bekezdés a)  pontjába tartozó ellátások tekintetében vezetett – 
nyilvántartás az (1) bekezdés d) pontja szerinti adatkör tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

27. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

27. §  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 59.  § (4)  bekezdés b)  pontjában 
a „személyiadat- és lakcímnyilvántartásból” szövegrész helyébe a „polgárok személyi, lakcím- és értesítési cím adatait 
tartalmazó nyilvántartásból” szöveg lép.

28. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

28. § (1) A  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. törvény 41. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  40.  § szerinti nyilvántartások az  (1)  bekezdésben meghatározott adatok tekintetében közhiteles hatósági 
nyilvántartásoknak minősülnek.”

 (2) A  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. törvény 42. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, valamint 
a  Magyarország által kötött nemzetközi egyezmények alapján egészségbiztosítási jogosultságokat igazoló 
nyilvántartás – azon adat kivételével, amelyet jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít – 
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (3) A  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. törvény 56/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  állami adóhatóság által a  külföldi vállalkozásokról vezetett (2)  bekezdés szerinti nyilvántartás – azon 
adat kivételével, amelyet jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít – közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak minősül.”

29. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló  
1997. évi CXL. törvény módosítása

29. §  A muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
95/A. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A (3) bekezdés szerinti névjegyzék az alábbi adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül:
a) szakterület, részszakterület, szakág,
b) nyilvántartásba vétel száma,
c) nyilvántartásba vétel időpontja.
(10) A (3) bekezdés szerinti névjegyzék vonatkozásában bizonyítási eszközként
a) végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat,
b) akkreditált szakértői tanfolyam jellegű szakmai továbbképzés elvégzéséről szóló tanúsítvány, valamint
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c) a szakmai gyakorlatot igazoló irat
vehető figyelembe.”

30. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

30. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ingatlan-nyilvántartás
a) településenként tartalmazza
aa) az ország valamennyi ingatlanának e törvény szerint meghatározott adatait,
ab) az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogi szempontból jelentős tényeket,
b) tartalmazza továbbá az oda bejegyzett személyeknek a nyilvántartáshoz szükséges, e törvényben meghatározott, 
személyazonosító és lakcímadatait.”

 (2) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  ingatlan-nyilvántartás az  e  törvényben foglaltak szerint nyilvántartott adatok tekintetében – a  2.  § 
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

31. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló  
1997. évi CLIX. törvény módosítása

31. § (1) A  fegyveres biztonsági őrségről, a  természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 7/A. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rendőrség a fegyveres biztonsági őrökről – a hatósági szolgálati igazolványok hitelességének és a fegyveres 
biztonsági őrök tevékenységének az ellenőrzése céljából – közhiteles hatósági nyilvántartást vezet.”

 (2) A  fegyveres biztonsági őrségről, a  természetvédelmi és a  mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 17.  § 
(1) bekezdésében a „nyilvántartásba” szövegrész helyébe a „közhiteles hatósági nyilvántartásba” szöveg lép.

32. Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosítása

32. § (1) Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 27/B. § (5) bekezdés f) pont fc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A fél ellenőrzéshez történő írásbeli hozzájárulása esetén az ellenőrzés a fél következő adataira terjed ki:
az igazolványának, valamint a személyazonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványának okmányazonosítója és 
az okmányazonosító alapján nyilvántartott következő tények:)
„fc) a  közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 8.  § (1)  bekezdés b)  pontjának  
ba)−bb) alpontja szerinti tények,”

 (2) Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 53. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„53. § A tárgyalás nem nyilvános.”

 (3) Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény a következő alcímmel, valamint 55/A. és 55/B. §-sal egészül ki:
„Fegyelmi eljárás során hozott határozatok módosítása, visszavonása, kijavítása és kiegészítése
55/A. § (1) Ha a kamara elnöke, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége vagy a fegyelmi tanács megállapítja, hogy
a) a bíróság,
b) a kamara elnöke határozata esetében a Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége, vagy
c) az elsőfokú fegyelmi határozata esetében a másodfokú fegyelmi tanács
által el nem bírált fegyelmi eljárás keretében hozott határozata jogszabályt, alapszabályt vagy kamarai szabályzatot 
sért, a  határozatát módosítja vagy visszavonja. A  határozatot annak kell kézbesíteni, akinek a  módosított vagy 
visszavont határozatot kézbesítették.
(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárás lefolytatására, ha törvény eltérően nem rendelkezik, a kamara elnöke, a Magyar 
Ügyvédi Kamara elnöksége vagy a fegyelmi tanács csak egy ízben, és a határozat jogerőre emelkedésétől számított 
egy éven belül jogosult. Ha a határozat bírósági felülvizsgálata van folyamatban, a kamara elnöke, a Magyar Ügyvédi 
Kamara elnöksége vagy a  fegyelmi tanács az  érdemi ellenkérelem előterjesztéséig módosíthatja vagy vonhatja 
vissza határozatát.
55/B.  § (1) A  kamara elnöke, a  Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége vagy a  fegyelmi tanács a  fegyelmi eljárás 
keretében hozott határozatát név-, szám- vagy számítási hiba és más hasonló elírás esetén kijavítja.
(2) A  kamara elnöke, a  Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége vagy a  fegyelmi tanács a  fegyelmi eljárás keretében 
hozott határozatát kiegészítheti, ha az ügy érdeméhez tartozó kérdésben nem határozott. A kiegészítés a határozat 
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egyéb részeit nem érintheti. A  határozat kiegészítését legkésőbb a  határozat kézbesítésétől számított 15 napon 
belül kérhetik azok, akiknek az kézbesítésre került.
(3) A kamara elnöke, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége vagy a fegyelmi tanács a kijavításról és a kiegészítésről 
hivatalból vagy kérelemre – a  szükséghez képest az  érintettek meghallgatása után – hoz határozatot, és azt 
mindazok számára kézbesíti, akiknek a kijavítással vagy kiegészítéssel érintett határozatot kézbesíteni kellett.”

 (4) Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 89/E. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  európai közösségi jogászok névjegyzéke az  (1)  bekezdésben foglalt adatok vonatkozásában  
– az  (1) bekezdés a)–e), valamint k)–n) pontjában foglalt adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak 
minősül.”

 (5) Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 89/M. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  európai közösségi jogász alkalmazott ügyvédi tevékenység végzésére jogosult. Az  alkalmazott európai 
közösségi jogászok névjegyzékébe történő felvételnél a  13.  § (3)  bekezdésének b)–d)  pontja nem alkalmazható. 
Az  alkalmazott európai közösségi jogászok névjegyzéke – a  természetes személyazonosító, valamint 
a lakcím-azonosító adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (6) Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 116. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás – az (1) bekezdés a)–d), j), k) és m) pontjában foglalt adatok kivételével – 
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (7) Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 116. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  (3)  bekezdés szerinti nyilvántartás – a  tag természetes személyazonosító, valamint lakcím-azonosító adata 
kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

33. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

33. §  A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § (1) A központi adatkezelő szerv az útiokmány-nyilvántartásban a következő adatokat kezeli:
a) az állampolgár családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét, idejét, anyja születési családi és 
utónevét, továbbá annak megváltozása esetén anyja előző születési családi és utónevét, nemét, állampolgárságát, 
menekült vagy bevándorolt jogállását (a  továbbiakban: személyi adat), külföldre utazásra felhasználható  
– személyazonosságát igazoló – hatósági igazolványának számát, továbbá értesítési címét, illetve lakcímét,
b) az állampolgár arcképmását és saját kezű aláírását, továbbá a 32/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feltételek fennállása esetén az  érintett azonosítását valamely fizikai tulajdonságának rögzítésével lehetővé tevő 
módon előállított személyes adatát,
c) a kiskorú, továbbá a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett állampolgár törvényes képviselőjének 
személyi adatait, személyi azonosítóját, személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát és saját kezű 
aláírását,
d) kiskorú esetében a külföldre utazáshoz hozzájáruló nyilatkozat adatait, és a szülői felügyeleti jog megszűnését, 
illetve szünetelését igazoló jogerős határozat adatait (a bíróság vagy hatóság megnevezését, ügyszámát, a határozat 
keltét, a szünetelés időtartamát, a megszüntetés kezdő időpontját),
e) az  állampolgár számára kiadott úti okmány típusát, számát, érvényességi idejét, az  ideiglenes magánútlevél 
ellenőrző sorszámát, valamint az úti okmányra való jogosultság megszűnésének okát és időpontját,
f ) az  úti okmány cseréjére, találására, visszaadására, leadására, elvételére, valamint a  20.  § (1)  bekezdése szerinti 
érvénytelenségére vonatkozó adatokat,
g) a Schengeni Információs Rendszerben elhelyezendő figyelmeztető jelzés (a  továbbiakban: figyelmeztető jelzés) 
kezelésével kapcsolatos adatokat,
h) az útlevélhatósági eljárást lefolytató köztisztviselő egyedi azonosító kódját,
i) a külföldre utazás korlátozásának tényét és a 16/B. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott adatokat,
j) a  külföldre utazás korlátozásának törlése esetén az  ügyben eljáró útlevélhatóság megnevezését, a  törlés 
időpontját, valamint a 16/B. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott adatokat, továbbá
k) a  hivatalos útlevél használatára jogosult személy diplomáciai rangját, az  útlevél kiállítására alapot szolgáltató 
tisztségét vagy jogcímeit.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás – a  természetes személyazonosító adatok, valamint a  lakcím-azonosító 
adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 97. szám 54819

34. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló  
1998. évi XXVI. törvény módosítása

34. §  A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 23/F.  §-a 
a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás az  (1)  bekezdés e)  pontja szerinti adatkör tekintetében közhiteles 
hatósági nyilvántartásnak minősül.”

35. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosítása

35. §  Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 39. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

36. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

36. §  A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 45. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés h) pontja szerinti adatkör tekintetében az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak minősül.”

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

37. § (1) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. §-a a következő 15. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazása során)
„15. Parkolási igazolvány nyilvántartása: az  igazolvány használatára a  mozgásában korlátozott személy parkolási 
igazolványáról szóló kormányrendeletben meghatározott jogosultak, valamint az  igazolvány adatait tartalmazó 
közhiteles hatósági nyilvántartás.”

 (2) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  engedély-nyilvántartás az  (1) és (2)  bekezdésben meghatározott adatok tekintetében – a  természetes 
személyazonosító, valamint a lakcím-azonosító adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (3) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 8/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8/A. § (1) A parkolási igazolvány nyilvántartása tartalmazza:
a) a jogosult természetes személyazonosító és lakcímadatát;
b) a jogosult fényképét (arcképmását);
c) a jogosult aláírását;
d) a jogosult törvényes képviselőjének természetes személyazonosító és lakcímadatát;
e) a jogosult írásképtelensége esetén törvényes képviselője aláírását;
f ) a kiállító hatóság megnevezését;
g) a parkolási igazolvány sorszámát;
h) az érvényesség időtartamát;
i) a kiállítás dátumát;
j) egyéb, jogszabályban megjelölt személyes adatnak nem minősülő adatokat;
k) a  parkolási igazolvány kiadásának megtagadására, visszavonására, érvénytelenségére, megsemmisítésére, 
kiadásának korlátozására vonatkozó adatokat.
(2) A parkolási igazolvány nyilvántartása az  (1) bekezdés b) és c), valamint e)–k) pontjában meghatározott adatok 
tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (4) A  közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 8/A.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) A parkolási igazolvány nyilvántartása tartalmazza
a) a  jogosult természetes személy esetén természetes személyazonosító és lakcímadatát, jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező jogosult intézmény esetén megnevezését, székhelyének (telephelyének) címét;
b) a  jogosult természetes személy fényképét (arcképmását), jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
jogosult intézmény működési engedély számát;
c) a  jogosult természetes személy aláírását, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező jogosult intézmény 
esetében a képviselő aláírását;
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d) a jogosult természetes személy törvényes képviselőjének természetes személyazonosító és lakcímadatát;
e) a jogosult természetes személy írásképtelensége esetén törvényes képviselője aláírását;
f ) a kiállító hatóság megnevezését;
g) a parkolási igazolvány sorszámát;
h) az érvényesség időtartamát;
i) a kiállítás dátumát;
j) egyéb, jogszabályban megjelölt személyes adatnak nem minősülő adatokat;
k) a  parkolási igazolvány kiadásának megtagadására, visszavonására, érvénytelenségére, megsemmisítésére, 
kiadásának korlátozására vonatkozó adatokat.”

 (5) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  járműnyilvántartás az  (1)–(5)  bekezdésben meghatározott adatok tekintetében – a  természetes 
személyazonosító, valamint a lakcím-azonosító adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (6) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  származás-ellenőrzési nyilvántartás az  (1)  bekezdés c)–g)  pontjában meghatározott adatok tekintetében 
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (7) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9/B. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartás az  (1)  bekezdés b)–g)  pontjában meghatározott adatok 
tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (8) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 19. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[A nyilvántartásból igényelheti(k):
a települési önkormányzat jegyzője]
„ea) gépjármű-adóztatási feladatok ellátásához a 9. §-ban és a 9/A. § (1) bekezdésében megjelölt adatokat,”

 (9) A  közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 19.  § (1)  bekezdés g)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[A nyilvántartásból igényelheti(k):]
„g) a vámhatóság a vámigazgatási eljáráshoz a 9. §-ban és a 9/A. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat;”

 (10) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 24. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) A 21. § a) pontjában meghatározott kérelmezők részére az engedély- és a parkolási igazolvány nyilvántartásából 
adatok akkor szolgáltathatók, ha a  kérelem a  járművezető, illetve a  parkolási igazolvány használatára jogosult 
természetes személy személyazonosító adatát, vagy a  parkolási igazolvány használatára jogosult intézmény 
megnevezését is tartalmazza.
(2) A  21.  § a)  pontjában meghatározott kérelmezők részére a  jármű tulajdonos (üzembentartó) adatai akkor 
szolgáltathatók, ha a  kérelemben megjelölt járműazonosító adatok vagy a  gépjármű gyártmánya és rendszáma 
a nyilvántartásban szereplő adatokkal megegyezik.”

 (11) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
a) 19.  § (1)  bekezdés e)  pont eb)  alpontjában az  „a 9.  § (1)  bekezdés a), b)  pontjában, és d)  pont da), 

db) alpontjában,” szövegrész helyébe az „a 9. § (1) bekezdés a), b) pontjában, és d) pont da), db) alpontjában, 
a 9. § (1a) bekezdésében,” szöveg,

b) 19.  § (1)  bekezdés h)  pontjában az „a 9.  § (1)  bekezdés a), b)  pontjában, és d)  pont da), db)  alpontjában,” 
szövegrész helyébe az  „a 9.  § (1)  bekezdés a), b)  pontjában, és d)  pont da), db)  alpontjában, a  9.  § 
(1a) bekezdésében,” szöveg,

c) 24. § (3) bekezdés e) pontjában az „a 9. § (2) bekezdés f ) pontjában” szövegrész helyébe az „a 9. § (2) bekezdés 
g) pontjában” szöveg

lép.

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

38. § (1) A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 26. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A hajózási hatóság az általa kiadott hajózási képesítő okmányokról közhiteles hatósági nyilvántartást vezet.”

 (2) A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 26/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  vizsgabizottság tagja (a  továbbiakban: vizsgabiztos) az  lehet, akit a  hajózási hatóság a  Vizsgabiztosok 
Névjegyzékébe felvett. A  Vizsgabiztosok Névjegyzéke a  vizsgabiztosi tevékenységre vonatkozó adatok, valamint 
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a vizsgatárgyakra és képesítésekre vonatkozó adatok tekintetében, amelyekre a vizsgabiztos kijelölhető, közhiteles 
hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (3) A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 48. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A kiadott szolgálati könyvekről a kiadó hajózási hatóság nyilvántartást vezet, amely nyilvántartás a hajón töltött 
szolgálati időre, a beosztásra és az egészségügyi alkalmasságra vonatkozó adatok tekintetében közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak minősül.”

 (4) A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 51. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A hajózási hatóság a kiadott hajózási engedélyekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:
a) a vezető nevét,
b) az engedélyezett hajózási tevékenységet,
c) az üzemeltetett úszólétesítmények lajstromszámát, nevét, illetve jelét,
d) azt a vízterületet (folyó, tó, folyamkilométer stb.), amelyen az engedélyezett hajózási tevékenység végezhető,
e) a hajózási engedély időbeli hatályát,
f ) a  kérelmező hajózási vállalkozás és a  hajózási tevékenységhez használt úszólétesítmény magyar tulajdoni 
hányadának a megjelölését.
(6) A hajózási engedélyekről vezetett nyilvántartás az (5) bekezdésben foglalt adatok tekintetében – az (5) bekezdés 
a) pontjában foglalt adat kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (5) Hatályát veszti a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 36. § (2) bekezdése, 48/A. § (4) bekezdés h) pontja, 
Harmadik Része és 88. § (2) bekezdésének 14. pontja.

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

39. § (1) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartása – a (8) bekezdés b) és c) pontjában foglalt adatok kivételével – 
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (2) A  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 152/B.  § (1)  bekezdésében a „nyilvántartásba veszi.” szövegrész helyébe 
a „nyilvántartásba veszi, amely nyilvántartás – a természetes személyazonosító adatok, a lakcím és a levelezési cím 
kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.” szöveg lép.

40. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény módosítása

40. §  A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 5.  §-a a  következő (1a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdésben meghatározott nyilvántartás – a  természetes személyazonosító adatok kivételével – 
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

41. Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény módosítása

41. § (1) Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 5. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A  Hatóság által a  (6)  bekezdés alapján vezetett jegyzék – a  természetes személyazonosító adatok, valamint 
a lakcím-azonosító adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (2) Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 17. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(A Hatóság)
„a) nyilvántartásba veszi a 7. § (1) bekezdése, illetve a 8. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatókat, a 7. § (5) bekezdése 
szerinti személyeket (szervezeteket);”

 (3) Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 17. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás – a  természetes személyazonosító adatok, valamint a  lakcím-azonosító 
adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (4) Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 17/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartás az engedélyezett szakértői tevékenység tekintetében közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak minősül.”



54822 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 97. szám 

 (5) Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § (1) A Hatóság nyilvántartást vezet és tesz közzé
a) a  7.  § (1)  bekezdése alapján bejelentett szolgáltatókról, amely tartalmazza a  szolgáltató nevét, székhelyét 
(lakóhelyét, telephelyét, működési helyét), az  általa végzett szolgáltatás megjelölését, valamint azt a  tényt, hogy 
a  szolgáltató az  adott szolgáltatás vonatkozásában minősített szolgáltató, továbbá az  általa szolgáltatott aláírás-
létrehozó eszköz azonosító jelét és jogszabályban meghatározott egyéb adatokat;
b) a 7. § (5) bekezdése szerinti aláírás-létrehozó eszközökről és egyéb elektronikus aláírási termékekről, amelyeknek 
a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg azonosító jelet is ad;
c) a fokozott biztonságú, illetve minősített elektronikus aláírás előállításához felhasználható aláírás-létrehozó eszköz 
és egyéb elektronikus aláírási termék tanúsítására kijelölt szervezetekről, amely tartalmazza a  szervezet nevét, 
elérhetőségét, szakterületét, valamint jogszabályban meghatározott egyéb adatokat;
d) a  minősített hitelesítés-szolgáltató által kibocsátott hitelesítési és időbélyegzési rend megnevezéséről, 
amelyeknek a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg azonosító jelet is ad;
e) a  16/B.  § szerinti önkéntes akkreditációs rendszerekről és az  azok működtetéséért felelős szervezetekről, amely 
tartalmazza az önkéntes akkreditációs rendszer elnevezését, a működtetésért felelős személy vagy szervezet nevét 
és székhelyét (lakóhelyét, telephelyét vagy működési helyét);
f ) a  16/B.  § szerinti önkéntes akkreditációs rendszerek keretében tanúsított szolgáltatókról, amely tartalmazza 
a  tanúsított szolgáltató nevét, székhelyét (lakóhelyét, telephelyét, működési helyét), a  tanúsító önkéntes 
akkreditációs rendszer elnevezését és a tanúsítás érvényességi időtartamát.
(2) Az (1) bekezdés b), c), e) és f ) pontjában foglalt nyilvántartás – a természetes személyazonosító adatok, valamint 
a lakcím-azonosító adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (6) Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 24. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  (2)  bekezdés szerinti nyilvántartás – a  természetes személyazonosító adatok, valamint a  lakcím-azonosító 
adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

42. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény módosítása

42. § (1) A  szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 21.  § (6)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(6) Az  igazolvány hitelességének biztosítása, valamint a  kedvezmények folyósításának ellenőrzése céljából 
az  elbíráló hatóság (e rendelkezések alkalmazásában: adatkezelő szerv) nyilvántartást vezet, amely nyilvántartás 
tartalmazza:
a) az igazolványba bejegyzett adatokat,
b) az igazolvány tulajdonosának külföldi lakóhelyét,
c) az igazolványra jogosító családi kapcsolatot,
d) a tartózkodásra jogosító engedélye számát,
e) a (2) bekezdésben meghatározott adatokat,
f ) az  igazolvány kiadásának, cseréjének, pótlásának, kiadása megtagadásának, az  igazolvány visszavonásának, 
érvénytelenítésének okát, időpontját, továbbá
g) a talált igazolvány visszaadásának tényét és időpontját.”

 (2) A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 21. § (6a) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép, és a 21. § a következő (6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A (6) bekezdés szerinti nyilvántartás a (2) bekezdésben, a (3) bekezdés e)–g) pontjában, valamint a (6) bekezdés 
a) és d)–g) pontjában foglalt adatok vonatkozásában közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
(6b) Az  adatkezelő szerv a  nyilvántartásban tárolt adatokat az  igazolvány visszavonásáig, illetőleg a  tulajdonos 
haláláig kezelheti. A  nyilvántartásban kezelt adatokból – a  személyes adatok védelméről szóló nemzetközi 
egyezménnyel összhangban – adat továbbítható a  jogosultság ellenőrzésére és a  visszaélések megakadályozása 
céljából a  kedvezményt, támogatást nyújtó szerv, a  kedvezményeket és támogatásokat nyilvántartó szerv, 
a  diplomáciai és konzuli képviseletek, továbbá a  büntetőügyben eljáró bíróság, a  bűnüldöző szervek, 
az  idegenrendészeti hatóság, a  menekültügyi hatóság, illetve a  polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartását kezelő központi szerv részére. Az  adatkezelő szerv a  (6)  bekezdés szerinti nyilvántartással 
kapcsolatos adatfeldolgozási feladatok ellátásával csak államigazgatási szervet vagy kizárólagos állami tulajdonú 
gazdálkodó szervezetet bízhat meg.”
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 (3) A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény a 21. §-t követően a következő 21/A. §-sal 
egészül ki:
„21/A. § Az elbíráló hatóság által vezetett közhiteles hatósági nyilvántartásba történő bejegyzés, valamint az onnan 
való törlés során az alábbi bizonyítási eszközök használhatóak fel:
a) okirat,
b) az ügyfél nyilatkozata.”

43. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

43. § (1) A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 71. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A kultúráért felelős miniszter szakmai irányítása alatt álló hatóság központi hatósági nyilvántartást vezet:)
„f ) az ideiglenesen védetté nyilvánított kulturális javakról.”

 (2) A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 72. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 71. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés a) és f ) pontja szerinti nyilvántartás a védettség fennállására vonatkozó 
adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. A  kulturális örökség védelme érdekében 
a nyilvántartást vezető szerv a nyilvántartás egyes adataihoz való hozzáférést – az (1a) bekezdésben meghatározott 
kivételekkel – miniszteri rendelet alapján korlátozhatja.”

 (3) A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 75/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  (3)  bekezdés szerinti nyilvántartás, a  szakértői tevékenység végzésére való jogosultságra vonatkozó adatok 
tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (4) A  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 71.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a  „műemléki 
környezetek” szövegrész helyébe a „műemléki környezetek és történeti tájak” szöveg lép.

 (5) Hatályát veszti a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény
a) 71. § (1) bekezdés a) pontjában a „hatósági” szövegrész,
b) 71. § (2) bekezdésében a „hatósági” szövegrész.

44. A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény módosítása

44. §  A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az (1) és (2) bekezdés szerinti névjegyzék – az (1) bekezdés a)–c), k) és m) pontjában, valamint a (2) bekezdés 
a)–c) pontjában foglalt adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

45. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény módosítása

45. §  A biztosítókról és a  biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 36.  §-a a  következő (1a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdésben meghatározott nyilvántartás az  5. számú melléklet 1.  pontjában az  e  törvény alapján 
engedélyezett vagy bejelentett biztosításközvetítési vagy szaktanácsadói tevékenységet végző természetes 
vagy jogi személy vonatkozásában a  nyilvántartási szám és annak kelte, valamint a  függő vagy független 
biztosításközvetítői tevékenység vagy a  szaktanácsadói tevékenység végzésére való jogosultság tekintetében 
közhiteles nyilvántartásnak minősül.”

46. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

46. § (1) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartása – azon adat kivételével, amelyet 
jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (2) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény IX. Fejezete a következő alcímmel és 179/A. §-sal egészül ki:
„Az állami adó- és vámhatóság által vezetett közhiteles hatósági nyilvántartások
179/A. § Az állami adóhatóság a 7. § (5) bekezdésében, a 16. § (3), (4) és (11) bekezdésében, a 17. § (5), (10)–(12) és 
(17) bekezdésében, a 20. § (1) és (6) bekezdésében, a 20/A. § (2) bekezdésében, a 22. § (1), (4) és (5) bekezdésében, 
a  22/A.  § (1)  bekezdésében, az  54.  § (5)  bekezdésében, az  55.  § (4)–(6)  bekezdésében és az  55/A.  §-ban 
meghatározott adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartást vezet, illetve a  24.  § (1)  bekezdésében, 
a 43. § (1) bekezdésében, az 54. § (6) bekezdésében, a 176/C–176/E. §-ban, valamint a 178. § 31. és 32. pontjában 
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foglalt nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. Az  állami adó- és vámhatóság a  22/C.  §-ban 
meghatározott adatokról közhiteles hatósági nyilvántartást vezet. E  nyilvántartások azon adat kivételével 
minősülnek közhitelesnek, amely adatokat jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít.”

 (3) Az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175/C.  § (1)  bekezdésében a „nyilvántartásba veszi.” szövegrész 
helyébe a „nyilvántartásba veszi, amely nyilvántartás – azon adat kivételével, amelyet jogszabály más nyilvántartás 
részeként közhitelesnek minősít – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.” szöveg lép.

47. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló  
2003. évi CXXV. törvény módosítása

47. § (1) Az  egyenlő bánásmódról és az  esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 3.  §-a a  következő 
g)–i) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„g) kérelmező: az  a  természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki vagy amely 
a  15.  § (1)  bekezdés a)  pontja vagy 20.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján az  egyenlő bánásmód követelménye 
megsértésének magállapítását maga kezdeményezte, vagy arra jogosult lett volna és az  eljárásban ügyfélnek 
minősül;
h) eljárás alá vont személy: az  a  természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, 
akivel vagy amellyel szemben az  egyenlő bánásmód követelményét biztosító rendelkezések megsértésének 
megállapítására irányuló eljárást folytatják;
i) jogsértő: az  a  természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, akivel vagy amellyel 
szemben az  egyenlő bánásmód követelményét biztosító rendelkezések megsértésének megállapítására irányuló 
eljárás eredményeként a hatóság jogerősen megállapította a jogsértést.”

 (2) Az  egyenlő bánásmódról és az  esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 12.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„12.  § Az  egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatti igények az  e  fejezetben, valamint külön 
jogszabályokban meghatározott eljárások során – így különösen személyiségi jogi per, munkaügyi per, 
fogyasztóvédelmi, munkaügyi vagy szabálysértési hatóságok eljárása során – érvényesíthetőek.”

 (3) Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 14. § (1) bekezdése 
a következő a) ponttal egészül ki:
[Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (a továbbiakban: hatóság)]
„a) kérelem alapján, illetve az  e  törvényben meghatározott esetekben hivatalból vizsgálatot folytat annak 
megállapítására, hogy megsértették-e az egyenlő bánásmód követelményét, valamint kérelem alapján vizsgálatot 
folytat, hogy az  arra kötelezett munkáltatók elfogadtak-e esélyegyenlőségi tervet, a  vizsgálat alapján határozatot 
hoz;”

 (4) Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 14. §-a a következő 
(2)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A hatóság a közvélemény folyamatos tájékoztatása érdekében jelentéseit, javaslatait, valamint a működésével 
kapcsolatos részletes információkat honlapján rendszeresen közzéteszi.
(3) A hatóság nem vizsgálhatja az Országgyűlés, a köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék, 
az alapvető jogok biztosa, valamint a bíróságok és az ügyészség közhatalmi döntéseit és intézkedéseit.
(4) Az eljárásban az ügyintézési határidő hetvenöt nap.
(5) A hatóság a kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége esetén soron kívül, de legkésőbb negyvenöt napon 
belül dönt.”

 (5) Az  egyenlő bánásmódról és az  esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény a  következő 
15–17/E. §-sal egészül ki:
„15.  § (1) Az  egyenlő bánásmód követelménye az  e  törvény megsértésének vizsgálatát a  sérelmet szenvedett fél 
választása szerint
a) a hatóság, vagy
b) az  egyenlő bánásmód követelménye megsértésének elbírálására külön törvény alapján hatáskörrel rendelkező 
más közigazgatási szerv
folytatja le.
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(2) Az eljárás megindításáról, annak jogerős befejezéséről, valamint a döntéssel kapcsolatos bírósági felülvizsgálat 
során hozott jogerős ítéletről vagy végzésről a hatóság a külön törvény alapján hatáskörrel rendelkező közigazgatási 
szervet, illetve e közigazgatási szerv a hatóságot értesíti.
(3) Ha az  (1)  bekezdés alapján valamely közigazgatási szerv előtt eljárás indult, úgy más közigazgatási szerv 
ugyanazon törvénysértés tekintetében
a) azonos személy ellen elkövetett törvénysértés esetén nem járhat el,
b) más személy ellen elkövetett törvénysértés esetén a megindult eljárását az ügy jogerős elbírálásáig felfüggeszti.
(4) Ha az  ügyet valamely közigazgatási szerv elbírálta, más közigazgatási szerv ugyanazon törvénysértés 
tekintetében
a) azonos személy ellen elkövetett törvénysértés esetén nem járhat el,
b) más személy ellen elkövetett törvénysértés esetén megindult eljárásában a  jogerős határozatban megállapított 
tényállást alapul véve jár el.
(5) A  hatóság hivatalból is eljár az  egyenlő bánásmód követelményének a  4.  § a)–d)  pontjában meghatározott 
szervek általi megsértésével kapcsolatban, ha az  adott ügyben más közigazgatási szerv előtt nincs folyamatban 
eljárás.
(6) A hatóság a más közigazgatási szerv által az egyenlő bánásmód követelményének megsértésével kapcsolatban 
hozott közigazgatási döntés bírósági felülvizsgálata során a perben beavatkozóként részt vehet.
(7) Ha az  eljárás során szakértő meghallgatása, véleményének kikérése szükséges, a  hatóságnak elsősorban azt 
a  hatáskörrel rendelkező illetékes közigazgatási szervet kell kirendelnie, amelynél a  sérelmet szenvedett személy 
az (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárást megindíthatta volna.
15/A. § (1) Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indított eljárásban a 19. §-ban meghatározott 
bizonyítási szabályok alkalmazásának van helye.
(2) Az  egyenlő bánásmód követelménye megsértésének vizsgálatakor a  hatóság a  kérelmezőt és az  egyenlő 
bánásmód követelményének megsértését bejelentő személyt erre irányuló kérelmére az  eljárás alá vont 
távollétében hallgatja meg.
(3) A  hatóság az  egyenlő bánásmód követelménye megtartásának ellenőrzésére tesztelést végezhet, amelynek 
során az  eljárás alá vont személy magatartásának, intézkedésének, feltételének, mulasztásának, utasításának vagy 
gyakorlatának (a  továbbiakban együtt: rendelkezés) vonatkozásában azonos helyzetbe hoz valamely, a  8.  §-ban 
meghatározott helyzetükben, tulajdonságukban vagy jellemzőjükben (a  továbbiakban együtt: tulajdonság) 
különböző, de egyéb tekintetben hasonló tulajdonságú személyeket, és az eljárás alá vont személy rendelkezését 
az egyenlő bánásmód követelményének való megfelelés szempontjából megvizsgálja.
(4) A  tesztelés eredménye az  egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indított eljárások során 
bizonyítékként felhasználható.
(5)  A  hatóság a  (3)  bekezdésben megjelölt vizsgálat során megbízási jogviszony keretében közreműködőt 
is igénybe vehet, akinek a  részére megbízólevelet állít ki, amely tartalmazza annak nevét, továbbá azt, hogy mely 
eljárás alá vont személynél milyen típusú ellenőrzést folytathat le.
15/B.  § (1) Ha az  egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt a  jogsérelmet szenvedett fél vagy 
a  közérdekű igényérvényesítésre jogosult bíróság előtt eljárást indított, a  hatóság vagy a  15.  § (1)  bekezdés 
b) pontjában meghatározott más közigazgatási szerv az eljárását az ügy jogerős elbírálásáig felfüggeszti és az erről 
hozott végzést közli a bírósággal.
(2) A bíróság az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt hozott jogerős határozatát, vagy az előtte 
folyamatban levő eljárást felfüggesztő végzését a hatóságnak vagy a 15. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 
más közigazgatási szervnek megküldi.
(3) A  hatóság vagy a  15.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott más közigazgatási szerv az  eljárása során 
ugyanazon törvénysértés tekintetében a  bíróság határozatának kézhezvételét követően az  abban megállapított 
tényállást alapul véve jár el.
(4) A  bíróság határozatának jogerőre emelkedését követően az  egyenlő bánásmód követelményének megsértése 
miatt közigazgatási szerv előtt ugyanazon törvénysértés tekintetében
a) azonos személy ellen elkövetett törvénysértés miatt eljárás nem indítható,
b) más személy ellen elkövetett törvénysértés esetén a  hatóság vagy a  15.  § (1)  bekezdés b)  pontjában 
meghatározott más közigazgatási szerv a bíróság határozatában megállapított tényállást alapul véve jár el.
16.  § (1) Az  egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatti közigazgatási hatósági eljárásban egyéb 
eljárási költségnek minősülnek a 15/A. § (3)–(5) bekezdésében meghatározott bizonyítási eljárás különös szabályai 
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alkalmazása során felmerült költségek, valamint a  hatóságnak a  székhelyén kívül végzett eljárási cselekményeivel 
kapcsolatban felmerülő valamennyi költség.
(2) A  látássérült ügyfél számára – kérelmére – a  tárgyalás során készült jegyzőkönyvet, továbbá az  eljárást lezáró 
döntést Braille-írásban is el kell készíteni. A Braille-írásra történő fordítással felmerült költségek eljárási költségnek 
minősülnek.
(3) A  kérelemre indult eljárásban az  egyéb eljárási költségeket a  hatóság, illetve az  eljárásban való részvételével 
kapcsolatban felmerülő költségek tekintetében az  eljárás alá vont, a  sérelmet szenvedett féllel ellenérdekű fél 
előlegezi meg.
(4) A  kérelem elutasítása esetén a  sérelmet szenvedett fél csak akkor viseli az  egyéb eljárási költségeket, ha 
a hatóság megállapította, hogy rosszhiszemű volt.
(5) A  hatóság a  székhelyén lakcímmel, tartózkodási hellyel, illetve értesítési címmel nem rendelkező személyt, ha 
meghallgatása az  eljárás során szükséges, azon önkormányzat polgármesteri hivatalának a  székhelyére idézi, 
amelynek székhelyén lakik vagy életvitelszerűen tartózkodik. Az  idézett személy meghallgatását a  hatóság 
az idézésben megjelölt helyszínen foganatosítja. Ha a lakóhellyel, tartózkodási hellyel, illetve értesítési címmel nem 
rendelkező személy életvitelszerűen a  fővárosban tartózkodik, a  hatóság a  székhelyére idézi vagy meghallgatását 
székhelyén foganatosítja.
(6) Ha az  eljárás során a  hatóság tárgyalást tart, az  ott meghallgatandó személyeket azon települési, fővárosban 
a kerületi önkormányzat polgármesteri hivatalának a székhelyére idézi, amelynek székhelyén a kérelmező lakcímmel 
rendelkezik, illetve székhelye található, kivéve, ha a  körülmények nem alkalmasak a  tárgyalás e  polgármesteri 
hivatalban való megtartására. Ebben az esetben a tárgyalást a kérelmező lakcíméről a hatóság mérlegelése szerint 
legjobban megközelíthető azon települési, fővárosban kerületi önkormányzat polgármesteri hivatalának székhelyén 
kell megtartani, amely a tárgyalás megtartásához szükséges feltételeket biztosítani tudja.
(7) A  hatóság tárgyalása nyilvános. A  hatóság a  nyilvánosságot végzéssel az  egész tárgyalásról vagy annak egy 
részéről kizárhatja, ha az  minősített adat, üzleti titok vagy külön törvényben meghatározott más titok megőrzése 
végett feltétlenül szükséges.
(8) A  hatóság a  nyilvánosságot a  közerkölcs védelmében, valamint az  ügyfél kérelmére abban az  esetben is 
kizárhatja, ha az az ügyfél személyiségi jogainak védelme érdekében indokolt.
(9) Ha az eljárás alá vont személy az (5) és (6) bekezdésben megjelölt
a) települési, fővárosban kerületi önkormányzat vagy az  önkormányzat részvételével működő önkormányzati 
társulás,
b) az a) pontban meghatározott szervek által fenntartott költségvetési szerv,
c) az a) pontban meghatározott szervek által alapított vagy támogatott civil szervezet, vagy
d) az a) és b) pontban meghatározott szervek részvételével működő gazdasági társaság,
a személyeket a  lakcímükről legjobban megközelíthető, az  eljárásban nem érintett települési önkormányzat 
polgármesteri hivatalának, fővárosban a hatóság székhelyére kell idézni.
(10) Ha az  (5)−(9)  bekezdésben foglaltak alkalmazása aránytalan nehézséggel vagy az  eljárás indokolatlan 
elhúzódásával járna, a meghallgatandó személyt a hatóság – a megjelenéssel járó költségek megtérítése mellett – 
székhelyére is idézheti.
(11) A hatóság a kérelemre indult eljárásban – a (12) és (13) bekezdésben meghatározott kivétellel – tárgyalást tart.
(12) A hatóság a tárgyalás tartását mellőzheti
a) ha az ügy ténybeli és jogi megítélése egyszerű, és annak eldöntésére az iratok alapján mód van,
b) ha a tárgyalás tartása – különös tekintettel a (6) bekezdésben meghatározottakra – aránytalan nehézséggel járna,
c) ha a tárgyalás tartása a kérelmező érdekeit sérti,
d) a kérelmező erre irányuló kérelmére, vagy
e) a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
(13) A hatóságnak a döntés meghozatala előtt meg kell kísérelnie egyezség létrehozását.
(14) A  tárgyalás megnyitása után a  hatóság röviden ismerteti a  tárgyalásig lefolytatott tényállástisztázás során 
keletkezett azon iratokat, amelyekbe a  jelen lévő ügyfelek e  törvény vagy külön jogszabályban foglaltak szerint 
betekinthetnek.
(15) A  kérelmező álláspontjának ismertetése után az  eljárás alá vont személy ismerteti az  üggyel kapcsolatos 
álláspontját.
(16) A tárgyaláson a hatóság – ha ez a tényállás megállapításához szükséges – az ügyfeleket felhívja nyilatkozataik 
megtételére, és lefolytatja a bizonyítási eljárást.
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(17) A  tárgyalás berekesztése előtt a  hatóság köteles az  ügyfeleket a  tárgyalás berekesztésére figyelmeztetni és 
megkérdezni, hogy kívánnak-e még valamit előadni.
Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése esetén alkalmazható jogkövetkezmények
17. §  Az  egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését vizsgáló hatósági eljárás akkor indítható meg, ha 
a  jogsértésről való tudomásszerzéstől számított egy év, és a  jogsértés bekövetkezésétől számított három év még 
nem telt el.
17/A. § (1) Ha a hatóság megállapította az egyenlő bánásmód követelményének megsértését,
a) elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését,
b) megtilthatja a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását,
c) elrendelheti a jogerős határozatának – a jogsértő nyilvános adatainak kivételével személyazonosításra alkalmatlan 
módon – nyilvános közzétételét,
d) bírságot szabhat ki,
e) külön törvényben meghatározott jogkövetkezményt alkalmazhat.
(2) Az  (1)  bekezdés c)  pontja alkalmazásában közérdekből nyilvános adat a  természetes személy jogsértő 
természetes személyazonosító adata és lakcíme, valamint a jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogsértő 
neve, székhelye.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkövetkezményeket az eset összes körülményére, így különösen a sérelmet 
szenvedettek körére, a  jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságára, a  jogsértő állapot időtartamára, 
a jogsértő magatartás ismétlődésére és gyakoriságára, a jogsértést elkövető gazdasági súlyára, a jogsértést elkövető 
eljárást segítő, együttműködő magatartására tekintettel kell meghatározni.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkövetkezmények együttesen is alkalmazhatóak.
(5) A bírság összege ötvenezer forinttól hatmillió forintig terjedhet.
(6) Ha a  hatóság megállapította, hogy az  arra kötelezett munkáltató elmulasztotta az  esélyegyenlőségi terv 
elfogadását, felszólítja a  munkáltatót a  mulasztás pótlására, és – a  (3) és (4)  bekezdés megfelelő alkalmazásával – 
az (1) bekezdés c)–e) pontjában meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.
(7) Az  egyenlő bánásmód követelményét biztosító rendelkezés megsértéséért kiszabható bírság megállapítására 
irányuló eljárás a hatóságnak a jogsértésről való tudomásszerzésétől számított három hónapon belül, de legkésőbb 
a jogsértés bekövetkezését követő egy éven belül indítható meg. Ha a jogsértő magatartás vagy állapot folyamatos, 
a határidő ennek befejeződésekor kezdődik.
17/B. § (1) A hatóság döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.
(2) A  hatóságnak az  egyenlő bánásmód követelményének megsértése tárgyában folyamatban lévő eljárásban 
hozott döntését felügyeleti jogkörben megváltoztatni vagy megsemmisíteni nem lehet.
(3) A  bírósági felülvizsgálat során a  Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság három hivatásos bíróból 
álló tanácsban jár el, ha azt a  fél a  keresetlevélben, illetve a  hatóság a  keresetlevélben foglaltakra vonatkozó 
nyilatkozatában kéri.
17/C.  § (1) A  hatóság az  egyenlő bánásmód követelménye megtartásával kapcsolatos adatoknak más 
szervek eljárásában történő felhasználása céljából hatósági nyilvántartást vezet, amely tartalmazza azoknak 
a  foglalkoztatóknak az  adatait, amelyekre vonatkozóan a  hatóság jogerős és végrehajtható határozata, illetőleg – 
a határozat bírósági felülvizsgálata esetén – jogerős bírósági határozat jogsértést állapított meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza
a) a  foglalkoztató nevét, székhelyét, adószámát, adószámmal nem rendelkező természetes személy foglalkoztató 
nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,
b) a  jogsértést megállapító határozat keltét és számát, jogerőre emelkedésének és végrehajthatóvá válásának 
időpontját,
c) a jogsértés megjelölését,
d) az alkalmazott jogkövetkezményt és mértékét az annak alapjául szolgáló jogszabályhelyre történő utalással,
e) a határozat bírósági felülvizsgálata esetén a jogerős és végrehajtható bírósági határozat keltét és számát, jogerőre 
emelkedésének napját, valamint azt, hogy a  keresettel támadott közigazgatási határozattal összefüggésben 
a  bíróság hatályon kívül helyező vagy hatályon kívül helyező és új eljárást elrendelő vagy a  keresetet elutasító 
döntést hozott.
(3) A  hatósági nyilvántartás adatait a  hatóság az  általa létrehozott informatikai rendszerben kezeli. 
A  (2)  bekezdésben meghatározott adatoknak az  informatikai adatbázisban történő rögzítését a  hatóság végzi, 
a  jogsértést megállapító határozat jogerőre emelkedésének és végrehajthatóvá válásának napján, a  közigazgatási 
határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság határozatáról való tudomásszerzést követő munkanapon.
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(4) A  hatóság a  nyilvántartásban szereplő, illetve a  nyilvántartásból a  honlapon nyilvánosságra hozott adatokat 
a  bejegyzés alapjául szolgáló határozat jogerőre emelkedésének és végrehajthatóvá válásának napjától számított 
két év elteltével törli.
17/D. § (1) A hatóság – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – az általa vezetett nyilvántartás adataiból a jogerős és 
végrehajtható közigazgatási vagy – a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata esetén – bírósági határozattal 
két éven belül azonos jogsértés ismételt elkövetése miatt bírsággal sújtott munkáltatókra vonatkozó, a  17/C.  § 
(2)  bekezdés a)–d)  pontjában meghatározott adatokat, valamint a  közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata 
esetén a  17/C.  § (2)  bekezdés e)  pontjában foglalt adatokat abban az  esetben, ha a  bíróság a  keresetet elutasító 
vagy a közigazgatási határozatot megváltoztató döntést hozott, a honlapján történő közzététel útján akkor hozza 
nyilvánosságra, amikor a  korábbival azonos jogsértés két éven belüli ismételt elkövetésének megállapítására 
jogszabály alapján jogerős és végrehajtható közigazgatási határozattal sor került.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában – több telephellyel rendelkező munkáltató esetében – azonos jogsértés ismételt 
elkövetésén az ugyanazon telephelyen kétéves időszakon belül jogerős és végrehajtható határozattal megállapított 
azonos jogsértést kell érteni.
(3) Ha a hatóság tudomására jutott, hogy határozatának bírósági felülvizsgálata iránt keresetet indítottak,
a) az  (1) és (2)  bekezdésben foglalt adatokat a  bíróság jogerős és végrehajtható határozatában foglalt döntésre 
figyelemmel teszi közzé,
b) intézkedik a honlapon nyilvánosságra hozott adatok törléséről, amennyiben az (1) és (2) bekezdés szerinti adatok 
nyilvánosságra hozatalára már sor került.
(4) A  hatóság nyilvántartásba-vételi és közzétételi kötelezettségét nem érinti, ha a  foglalkoztató a  jogerős 
közigazgatási határozatban vagy jogerős bírósági határozattal elbírált közigazgatási határozatban foglalt 
kötelezettségét az előírt határidőben vagy határnapon teljesíti.
Adatkezelésre vonatkozó különös szabályok
17/E.  § (1) A  hatóság haladéktalanul törli azokat a  személyes és különleges adatokat, amelyek kezelése a  14.  § 
(1) bekezdés a) pontja szerinti eljárása során a hatásköre gyakorlásához nem elengedhetetlenül szükséges.
(2) Az eljárás alá vont ügyfél az üggyel összefüggő iratokat és elektronikus adathordozón tárolt adatokat felhívásra 
rendelkezésre bocsátja, illetve az  egyenlő bánásmód követelményének megsértése ellenőrzéséhez szükséges 
tények, körülmények, egyéb feltételek megismerését biztosítja. Nem kötelezhető az  ügyfél olyan nyilvántartás, 
összesítés elkészítésére, amelyet jogszabály nem ír elő, ha annak elkészítése aránytalan ráfordítást igényelne.
(3) A hatóság a (2) bekezdés alapján csak olyan különleges adat rendelkezésre bocsátására hívhat fel, amely kezelése 
az eljárás céljára tekintettel elengedhetetlenül szükséges, és amely hiányában az eljárás eredményessége nem lenne 
biztosítható.
(4) A  közigazgatási hatósági eljárásban a  hatóság jogosult a  személyes adatokat tartalmazó nyilvántartás vagy 
adatbázis szemletárgyként való lefoglalására is.”

 (6) Az  egyenlő bánásmódról és az  esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 18.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„18.  § (1) Az  egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indult eljárásokban – így különösen 
személyiségi jogi per, munkaügyi per során – a  társadalmi és érdek-képviseleti szervezet, valamint a  hatóság 
a  jogsérelmet szenvedett fél meghatalmazása alapján – törvény eltérő rendelkezése hiányában – képviselőként 
járhat el. A társadalmi és érdek-képviseleti szervezet a képviseleti jogosultságát az alapszabálya vagy alapító okirata 
és az ügyféltől kapott írásbeli meghatalmazás csatolásával igazolja.
(2) Az  egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indult hatósági eljárásban az  (1)  bekezdés szerinti 
szervezetet megilletik az ügyfél jogai.
(3) Ha az  egyenlő bánásmód követelményének megsértése vagy annak közvetlen veszélye olyan tulajdonságon 
alapult, amely az  egyes ember személyiségének lényegi vonása, és a  jogsértés vagy annak közvetlen veszélye 
személyek pontosan meg nem határozható, nagyobb csoportját érinti, az (1) bekezdés szerinti szervezet a hatóság 
előtt eljárást indíthat.”

 (7) Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 33. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését a hatóság ellenőrzi, amely az ország egész területére 
kiterjedő illetékességgel jár el.”

 (8) Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 33. §-a a következő 
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A hatóság székhelye Budapest.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 97. szám 54829

 (9) Az  egyenlő bánásmódról és az  esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény a  39.  §-t követően 
a következő 39/A. §-sal egészül ki:
„39/A.  § A  hatóság elnöke a  vonatkozó jogszabályoknak megfelelően irányítja a  hatóság gazdálkodását, ellátja 
képviseletét és gyakorolja a munkáltatói jogokat az elnökhelyettes és a hatóság köztisztviselői tekintetében.”

 (10) Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 65. §-a a következő 
j)–l) pontokkal egészül ki:
(E törvény a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja)
„j) a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén 
történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK tanácsi irányelv,
k) a  harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való 
elismerésére, az  egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a  nyújtott védelem 
tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,
l) a  harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására 
vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a  harmadik országból 
származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 2011. december 
13-i 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv.”

 (11) Az  egyenlő bánásmódról és az  esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 64/C.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„64/C.  § (1) Az  e  törvény – az  egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CLI. törvénnyel 
megállapított – 30/A. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 
2003. évi LX. törvény 231/B. §-ában meghatározottak szerint alkalmazandók.
(2) E  törvénynek az  egyes törvényeknek a  közigazgatási hatósági eljárásokkal, az  egyes közhiteles hatósági 
nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény 47. §-ával 
módosított rendelkezéseit e rendelkezések hatálybalépését követően indult, illetve a megismételt eljárásokban kell 
alkalmazni.”

 (12) Hatályát veszti az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 64. §-a.

48. A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény módosítása

48. §  A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 51. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A vámhatóság által vezetett, a vámokkal és nem közösségi adókkal és díjakkal kapcsolatos kötelezettségeket és 
pénzforgalmat nyilvántartó folyószámla-nyilvántartás – azon adat kivételével, amelyet jogszabály más nyilvántartás 
részeként közhitelesnek minősít – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

49. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló  
2003. évi CXXVII. törvény módosítása

49. §  A jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 
VII. Fejezete a következő 48/E. §-sal egészül ki:
„48/E.  § (1) A  vámhatóság az  adóraktári engedéllyel, a  bejegyzett kereskedői engedéllyel, a  bejegyzett feladói 
engedéllyel, a keretengedéllyel, a felhasználói engedéllyel, a jövedéki engedéllyel rendelkező személyekről, továbbá 
a  csomagküldő kereskedőkről, a  csomagküldő kereskedők adóügyi képviselőiről, az  üzemi motorikus gáztöltő 
állomás üzemeltetőiről, a  nyilvántartásba vett felhasználókról és a  mobil palackozóval rendelkező személyekről 
közhiteles hatósági nyilvántartást vezet.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartásban az  engedélyes vagy a  nyilvántartásba vett nevére, engedélyszámára 
vagy nyilvántartási számára, az  engedélyben vagy nyilvántartásban szereplő jövedéki termék megnevezésére, 
az  engedély kiadása vagy a  nyilvántartásba vétel időpontjára, valamint az  engedély érvényességére vonatkozó 
adatok minősülnek közhitelesnek.
(3) A vámhatóság az  (1) bekezdésben felsorolt személyekre vonatkozó, közhitelesnek minősülő adatokat hivatalos 
honlapján közzéteszi.”
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50. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

50. §  A sportról szóló 2004. évi I. törvény 76/A. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  (2a)  bekezdés b)–d)  pontjában, a  (3)  bekezdés b)–d)  pontjában, valamint a  (4)  bekezdés b)–d)  pontjában 
foglalt adatok tekintetében a nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

51. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása

51. § (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 2. § 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„15. filmterjesztés: a  filmalkotás nyilvános előadása, nyilvánossághoz közvetítése sugárzás útján vagy oly módon, 
hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg, továbbá a filmalkotás eredeti 
példányának vagy többszörözött példányainak a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tétele, különösen
a) forgalmazással, illetve az arra történő felkínálással,
b) moziüzemeltetéssel,
c) filmalkotás bármely adathordozón történő kiadásával, értékesítésével, bérbeadásával, haszonkölcsönbe adásával;”

 (2) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 13. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Közvetlen támogatásban a magyar filmalkotás és a magyar részvételű filmalkotás részesíthető. Ez a korlátozás 
nem vonatkozik az „art” besorolású filmalkotások forgalmazásának támogatására.”

 (3) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § 
a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Közvetlen támogatás a  12.  § (3)  bekezdésének a)–e)  pontjaiban meghatározott tevékenységek esetében  
– az  (1a)  bekezdésben foglalt kivétellel – pályázat útján nyújtható. Ha a  törvény másként nem rendelkezik, 
a  támogató a  támogatási szabályzatában meghatározott mértékig és feltételek mellett egyedi támogatást is 
nyújthat, ha a pályázati úton előzőleg kiválasztott célok megvalósítása másként nem biztosítható.
(1a) Az „art” besorolású filmalkotások forgalmazásának támogatása egyedi kérelem alapján is történhet.”

 (4) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17.  § A  kultúráért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) évente dönt az „art” besorolású mozik, valamint 
az „art” besorolású filmalkotások forgalmazásának támogatásáról.”

 (5) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 21/A. § (1) bekezdés a) pontja a következő ad) alponttal egészül ki:
(A filmterjesztő a terjesztés megkezdésének tervezett időpontját legalább 30 nappal megelőzően kérelmezi a besorolást 
a Hivatalnál. A kérelem tartalmazza
a filmterjesztő által terjeszteni kívánt filmalkotás)
„ad) játékidejét,”

 (6) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 21/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  filmterjesztő a  mozielőzetes önálló besorolására irányuló kérelmét a  hirdetési tevékenység megkezdésének 
tervezett időpontját legalább 30 nappal megelőzően nyújthatja be a  Hivatalhoz. A  kérelemhez mellékelni kell 
a 21/A. § szerinti adatok közül a rendelkezésére álló adatokat, valamint a mozielőzetes egy példányát megtekintésre 
alkalmas hordozón. A  kérelemben a  21/A.  § szerinti hiányzó adatok, mellékletek tekintetében igazolni kell, hogy 
azok a  filmterjesztőn, illetve az  érdekkörén kívül álló okból nem állnak rendelkezésre a  kérelem benyújtásakor. 
A  filmterjesztő az  iratok rendelkezésére állása esetén haladéktalanul, köteles e  törvénynek megfelelően 
benyújtani a  Hivatalhoz. Ennek elmaradása esetén a  Hivatal a  19/H.  § (8)  bekezdés d)  pontjában meghatározott 
jogkövetkezményeket alkalmazhatja. A  filmterjesztő – a  készülő filmalkotás tartalmára, várható besorolási 
kategóriájára tekintettel – indokolt kérelmében megjelölheti azt a  21.  § szerinti besorolási kategóriát, amelynél 
alacsonyabb kategóriába a mozielőzetest tartalmától függetlenül nem kéri besorolni.”

 (7) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 31/C. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  filmelőállító vagy filmgyártó vállalkozás jogosult a  költségellenőrzési eljárásra irányuló kérelmét naptári 
hónapok szerinti vagy naptári negyedévi ütemezésben előterjeszteni, ha a  filmalkotás gyártása nem fejeződik be 
kilenc hónapon belül vagy a filmalkotás közvetlen filmgyártási költségei a 150 millió forintot meghaladják.”

 (8) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 31/C. § (5) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A támogatási igazolás kiadása iránti)
„c) a kérelemhez csatolni kell a (2) bekezdésben meghatározott iratokat.”
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 (9) A  mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 31/D.  § (7)  bekezdés b)  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép, 
egyidejűleg a bekezdés a következő c) ponttal egészül ki:
(A közvetett támogatás forrását biztosító szervezet az  MNF-fel kötött megállapodás alapján a  közvetett támogatás 
forrását a letéti számlára utalja. A letéti számlára a tárgyévben befizetett összeg)
„b) a 2013. évben a 9700,0 millió forintot,
c) a 2014. évben a 7000,0 millió forintot.”
(nem haladhatja meg.)

 (10) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 31/D. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az  MNF a  közvetett támogatás kifizetését – a  letéti számláján rendelkezésre álló keretösszeg erejéig – 
a  (9)  bekezdés szerinti sorrendben a  (9)  bekezdés szerint jogosult filmelőállító vagy filmgyártó vállalkozás részére 
a támogatás kifizetésére irányuló kérelmének benyújtását követő 5 banki napon belül kezdeményezi a kincstárnál. 
Az  MNF a  támogatások gyűjtésével és kifizetésével kapcsolatos tevékenységéért a  nyújtott támogatás legfeljebb 
2,5%-ának megfelelő adminisztrációs díjat jogosult felszámítani a  filmelőállítóval vagy a  filmgyártó vállalkozással 
szemben.”

 (11) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény a következő IV. Fejezettel egészül ki:
„IV. FEJEZET
A TELEPüLÉsI ÖNKorMÁNyZAT TULAJdoNÁBAN ÁLLó KÖZTErüLET FILMForGATÁsI cÉLú HAsZNÁLATA
34.  § (1) A  települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmalkotás forgatása céljából történő 
igénybevételére e fejezetet kell alkalmazni. E fejezet alkalmazásában
a) filmalkotásnak minősül a  gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény 
hatálya alá tartozó reklámfilm is,
b) filmforgatási célú közterület-használatnak minősül a közterület használata akkor is, ha az csak a filmforgatáshoz 
kapcsolódó technikai jellegű tevékenységhez, illetve a stáb parkolásához szükséges.
(2) Kérelmet filmelőállító vagy filmgyártó vállalkozás (a továbbiakban együtt: kérelmező) nyújthat be.
(3) A  települési önkormányzat képviselő-testülete a  települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek 
filmforgatási célú használatát legfeljebb a  3.  mellékletnek – községi önkormányzat képviselő-testülete pedig 
a rendeletében foglalt felső határnak – megfelelő mértékben meghatározott díj ellenében biztosíthatja. A közterület 
használatáért megállapított díj a  tulajdonos települési önkormányzatot illeti. A  3.  melléklet szerinti legmagasabb 
díjak 2014. január 1-jétől a  Központi Statisztikai Hivatal által a  2012. évre közzétett éves fogyasztói árindexek 
szorzatával növelt mértékben, ezt követően évente a  tárgyévet megelőző második évre közzétett éves fogyasztói 
árindexek szorzatával növelt mértékben emelkednek. A  3.  melléklet e  bekezdés szerinti módosított díjtételeit 
a fővárosi és megyei kormányhivatal és a saját honlappal rendelkező települési önkormányzat a 2014. évtől kezdve 
az adott év elején a honlapján közzéteszi.
(4) A  közterület filmforgatási célú használata csak az  elkerülhetetlenül szükséges mértékben korlátozhatja 
a  közterülettel határos magántulajdonú ingatlanok használatát, és a  korlátozás nem jelenthet aránytalan terhet 
a tulajdonos számára.
(5) A  települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes 
feltételeket a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza. Ennek keretében meghatározza 
a  forgatást akadályozó, de a  kérelmezőnek nem felróható, valamint a  rendkívüli természeti események esetére 
vonatkozó külön feltételeket is, különösen azt, hogy ilyen esemény esetén hány napon belül köteles újra 
biztosítani a  közterület-használatot. A  települési önkormányzat képviselő-testülete a  rendeletben mentességet 
vagy kedvezményt állapíthat meg a  meghatározott időtartamot vagy területmértéket el nem érő, valamint 
a  közérdekű célokat szolgáló (különösen oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú, vagy filmművészeti 
állami felsőoktatási képzés keretében készülő) filmalkotások forgatásához szükséges közterület-használat díjával 
összefüggésben. A  saját honlappal rendelkező települési önkormányzat a  közterület-használathoz kapcsolódó 
feltételeket a honlapján közzéteszi.
(6) Az  (5)  bekezdés alapján nyújtott mentesség vagy kedvezmény csekély összegű támogatásnak minősül, 
amelyet kizárólag az  Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88.  cikkelyének a  csekély összegű (de 
minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet  
(HL L 379/5. 2006.12.28.) szabályai alapján lehet nyújtani. Azonos támogatható költségek tekintetében a  csekély 
összegű (de minimis) támogatás nem kumulálható állami támogatással, ha az  ilyen jellegű kumuláció olyan 
támogatási intenzitást eredményezne, amely túllépi a  Bizottság 800/2008/EK általános csoportmentességi 
rendeletében vagy az Európai Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire 
vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást.
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35.  § (1) A  fővárosi és megyei kormányhivatal a  közterület-használatról hatósági szerződésben állapodik 
meg a  kérelmezővel. A  hatósági szerződés a  települési képviselő-testület jóváhagyásával válik érvényessé. 
A filmforgatáshoz kapcsolódó, külön jogszabály alapján hatósági engedélyhez, illetve hatósági bejelentéshez kötött 
tevékenységek a  (3)–(4)  bekezdésben foglaltak kivételével – a  külön jogszabályban a  kérelem, illetve bejelentés 
tartalmaként előírt adatok megadásával és mellékletei benyújtásával – bejelentés alapján gyakorolhatók; a hatóság 
a bejelentés tartalma vagy hatósági ellenőrzés alapján, jogellenesség esetén a bejelentéssel érintett tevékenységet, 
magatartást, illetve helyzet fenntartását megtilthatja.
(2) A  települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatára irányuló kérelmet, 
valamint a  filmforgatáshoz kapcsolódó hatósági bejelentéseket a  közterület fekvése szerint illetékes fővárosi 
és megyei kormányhivatalnál legalább 5 munkanappal, sürgős eljárás esetén legalább 2 munkanappal 
a  filmforgatás tervezett megkezdése előtt kell előterjeszteni. A  közterület-használathoz kapcsolódó, a  települési 
önkormányzat valamely külön intézményének feladatkörét érintő kérelem az  e  törvény végrehajtására kiadott 
kormányrendeletben meghatározott intézményhez közvetlenül is benyújtható.
(3) Amennyiben a  filmforgatáshoz alkalmazott színházi fegyverekhez rendőrhatósági engedély szükséges, 
a  kérelmet legalább 10 munkanappal, sürgős eljárás esetén legalább 5 munkanappal a  filmforgatás tervezett 
megkezdése előtt kell előterjeszteni a  közterület fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál. 
A  döntést a  forgatás tervezett megkezdésének napjáig közölni kell a  kérelmezővel. Az  eljárásban nincs helye 
fellebbezésnek.
(4) Helyi jelentőségű védett természeti területen a  filmforgatáshoz kapcsolódó természetvédelmi engedélyezési 
eljárásban az ügyintézési határidő 15 nap, amelyet a természetvédelmi hatóságnál legalább a filmforgatás tervezett 
megkezdése előtt 15 nappal kell benyújtani. A  döntést a  forgatás tervezett megkezdésének napjáig közölni kell 
a kérelmezővel. Az eljárásban nincs helye fellebbezésnek.
(5) Az e fejezet szerinti eljárások során a kérelmező, a fővárosi és megyei kormányhivatal, a rendőrség, a települési 
önkormányzat, a  filmforgatással érintett hatóságok, szakhatóságok, továbbá az  egyéb érintett intézmények 
elektronikus úton tartanak kapcsolatot egymással.
(6) A  közterület-használatról szóló, a  települési önkormányzat által jóváhagyott hatósági szerződést olyan időben 
kell megkötni, hogy a filmforgatás a kérelemben tervezett időpontban megkezdhető legyen. A közterület-használat 
engedélyezésére és a  hatósági bejelentések, kérelmek benyújtására vonatkozó részletes eljárási szabályokat 
e  törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet állapítja meg. Ha a  közterület-használat engedélyezésében 
közreműködő hatóság, települési önkormányzat, illetve egyéb szerv vagy intézmény az  e  törvény végrehajtására 
kiadott kormányrendeletben rá vonatkozóan meghatározott határidőn belül nem nyilatkozik, hozzájárulását az ott 
szabályozott tartalommal és feltételek szerint megadottnak kell tekinteni.
(7) A filmforgatáshoz kapcsolódó – az e törvény szerint – hatósági bejelentések és kérelmek kapcsán az egyébként 
eljáró hatóságot, szakhatóságot igazgatási szolgáltatási díj, illetve illeték címén annak az összegnek a másfélszerese, 
sürgős eljárás esetén pedig annak az  összegnek a  tizenötszöröse illeti meg, mint amely összeg az  adott eljárás 
kapcsán a hatóság, szakhatóság számára igazgatási szolgáltatási díjként, illetve illetékként külön jogszabály alapján 
járna. A fővárosi és megyei kormányhivatalt a hatósági szerződéssel kapcsolatos eljárásért 5000 forint, sürgős eljárás 
esetén pedig 50 000 forint igazgatási szolgáltatási díj illeti meg. A fővárosi és megyei kormányhivatal az igazgatási 
szolgáltatási díjat köteles visszafizetni, ha a  számára az  e  törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben 
megállapított valamely határidőt elmulasztja, sürgős eljárás esetén pedig az adott eljárási cselekményt legkésőbb 
1 munkanap alatt nem teljesíti.”

 (12) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény V. Fejezetének 1. Címe a következő 36/C. §-sal egészül ki:
„36/C.  § E  törvénynek az  egyes törvényeknek a  közigazgatási hatósági eljárásokkal, az  egyes közhiteles hatósági 
nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény 51. §-ával 
megállapított IV. Fejezetét e  rendelkezés hatálybalépését követően indult, illetve a  megismételt eljárásokban kell 
alkalmazni.”

 (13) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy rendeletben szabályozza a  települési önkormányzat tulajdonában 
álló közterület filmforgatási célú használata kapcsán a  filmforgatáshoz kapcsolódó eljárások lefolytatásának és 
a hatósági bejelentések, kérelmek továbbításának a rendjét, valamint fővárosi és megyei kormányhivatal eljárásához 
kapcsolódó nyilvántartásokkal kapcsolatos részletes szabályokat.”

 (14) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Felhatalmazást kap a  közigazgatás-szervezésért felelős miniszter, hogy az  adópolitikáért felelős miniszterrel 
egyetértésben rendeletben szabályozza a  fővárosi és megyei kormányhivatalt a  települési önkormányzat 
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tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használata kapcsán történő eljárásáért megillető igazgatási 
szolgáltatási díjjal kapcsolatos részletes szabályokat.”

 (15) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Felhatalmazást kap a  települési önkormányzat, hogy a  tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú 
használatának díjára vonatkozó – e  törvény szabályait kiegészítő – részletes szabályokat, az  alkalmazható 
mentességek és kedvezmények körét, a  használat területi és időbeli korlátait és egyéb feltételeit, valamint 
a turisztikailag kiemelt közterületek körét rendeletben állapítsa meg.”

 (16) Hatályát veszti a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény
a) 2. § 23. pontjában a „magyar” szövegrész,
b) 8.  § (2)  bekezdésében „Az MNF alapító okiratát és annak módosításait a  Hivatalos Értesítőben az  alapító 

közzéteszi.” szövegrész,
c) 9/B. § (2) bekezdésében a „Hivatalos Értesítőben, valamint” szövegrész,
d) IV/A. Fejezete,
e) 37. § (2) bekezdés c) pontja.

52. A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosítása

52. § (1) A  szőlőtermesztésről és a  borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 2.  § 13.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E törvény és e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek vonatkozásában:)
„13. VINGIs: a  szőlőágazati kataszterek közösségi szabályozásnak megfelelő térinformatikai rendszere, amely 
a  borszőlő termőhelyi kataszterének, a  kivágási, szerkezetátalakítási és -átállítási támogatások kifizetésének, 
valamint az oltalom alatt álló földrajzi jelzést, illetve az oltalom alatt álló eredetmegjelölést viselő borok termőhelyei 
földrajzi lehatárolásának térképi ellenőrzési alapja, és amelynek adatbázisa az  ellenkező bizonyításáig hitelesen 
tanúsítja az abban rögzített adattartalom fennállását.”

 (2) A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 24. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) Árutermelési céllal borászati terméket előállítani, tárolni, kezelni, kiszerelni csak a  borászati hatóság által 
engedélyezett borászati üzemben lehet. A  borászati hatóság az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén ad engedélyt, amelyet a  borászati üzem helye szerint 
illetékes hegybíróval is közöl. A  borászati hatóság a  borászati üzemet nyilvántartásba veszi. E  nyilvántartás 
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. A  borászati hatóság a  nyilvántartást honlapján is közzéteszi. 
A nyilvántartás tartalmazza az engedélyes regisztrációs számát, a borászati üzem üzemeltetőjének nevét, a borászati 
üzem címét, a  borászati üzemben végezhető tevékenységek felsorolását, palackozásra vonatkozó tevékenység 
engedélyezése esetén a palackozó üzem kódját, nyilvántartásba vételének dátumát.”

 (3) A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 44. § (1) bekezdése a következő m) ponttal 
egészül ki:
(A borászati hatóság ellenőrzi:)
„m) a helyi borbíráló bizottságok működését.”

 (4) A  szőlőtermesztésről és a  borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 44.  §-a a  következő (4)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(4) A  borászati hatóság a  helyi borbíráló bizottságokról nyilvántartást vezet. E  nyilvántartás közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak minősül. A borászati hatóság a nyilvántartást honlapján is közzéteszi. A nyilvántartás tartalmazza 
a  helyi borbíráló bizottság nevét, a  helyi borbíráló bizottságot működtető szervezet nevét, a  helyi borbíráló 
bizottság székhelyét, a  helyi borbíráló bizottság működésének helyét, a  helyi borbíráló bizottság nyilvántartásba 
vételének dátumát.”

53. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosítása

53. § (1) A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  (2)  bekezdésben meghatározott nyilvántartás – a  természetes személyazonosító adatok kivételével – 
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”
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 (2) A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 18/B. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az  (5) és (6)  bekezdés szerinti nyilvántartás – a  természetes személyazonosító adatok, valamint 
a lakcím-azonosító adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

54. Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések 
hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló  
2004. évi XXIX. törvény módosítása

54. §  Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül 
helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/B.  §-a 
a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás – a  természetes személyazonosító és a  lakcím-azonosító adatok 
kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

55. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló  
2004. évi CXL. törvény módosítása

55. § (1) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 13. § (1) bekezdés 
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény hatálya nem terjed ki:)
„a) a  szabálysértési eljárásra, a  választási eljárásra, a  népszavazás előkészítésére és lebonyolítására, 
a  területszervezési eljárásra, a  felsőoktatási felvételi eljárásra és – az  állampolgársági bizonyítvány kiadásának 
kivételével – az állampolgársági eljárásra,”

 (2) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 17.  § 
(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A hatóság az eljárás során a személyes adatot és a védett adatot – az ugyanazon ügyben folyó, e törvényben 
szabályozott eljárások kivételével – csak akkor továbbíthatja más szervhez, ha azt törvény megengedi, vagy ha 
az  érintett ehhez hozzájárult. A  hozzájárulást az  érintett az  ügyintézési rendelkezésben, továbbá – ha jogszabály 
lehetővé teszi, – az érintett elektronikus azonosítását követően, az információ megőrzését biztosító módon történő 
rögzítés mellett telefonon is megadhatja.”

 (3) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 17/A.  § 
(2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Ha a hatóság különleges adatot az ügyfél hozzájárulása alapján továbbít, az ügyfél a hozzájárulását az alábbi módokon 
is megadhatja:)
„c) ha jogszabály lehetővé teszi, hozzájárulás adása telefonon az  ügyfél elektronikus azonosítását követően, 
az információ megőrzését biztosító módon történő rögzítéssel.”

 (4) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19.  §-a 
a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott ügyekben az integrált ügyfélszolgálat (a továbbiakban: 
kormányablak) az ügyre vonatkozó külön jogszabályban meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatóság mellett az elsőfokú eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnak 
minősül.”

 (5) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés 
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az  azonos hatáskörű hatóságok közül az  a  hatóság jár el, amelynek 
illetékességi területén)
„a) az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, ennek hiányában értesítési címe (a továbbiakban együtt: lakcím), illetve 
székhelye, telephelye, fióktelepe (a továbbiakban együtt: székhely) van,”

 (6) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/C.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyfél az e fejezetben meghatározott valamennyi kapcsolattartási 
formát használhatja tájékoztatáskérés céljából, és ha jogszabály lehetővé teszi, az  e  fejezetben meghatározott 
valamennyi kapcsolattartási formát használhatja időpontfoglalás céljából.”
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 (7) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 34.  §-a 
a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha jogszabály lehetővé teszi, az ügyfél elektronikus azonosítását követően, az információ megőrzését biztosító 
módon történő rögzítés mellett a kérelmet telefonon is elő lehet terjeszteni.”

 (8) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 37.  §-a 
a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha jogszabály lehetővé teszi, a  hiánypótlást az  ügyfél telefonon is teljesítheti – az  ügyfél elektronikus 
azonosítását követően, az  információ megőrzését biztosító módon történő rögzítés mellett –, ha ez  a  hiányzó 
adatok tekintetében értelmezhető.”

 (9) A  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 41.  §-a 
a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  (8)  bekezdés szerinti nyilvántartás – a  természetes személyazonosító, valamint a  lakcím-azonosító adatok 
kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (10) A  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 49.  §-a 
a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha jogszabály lehetővé teszi, az ügyfél személyesen vagy telefonon is értesíthető.”

 (11) A  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 51.  §-a 
a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha jogszabály lehetővé teszi, az  ügyfél az  (1)  bekezdés szerinti nyilatkozatot és a  (3)–(4)  bekezdés szerinti 
adatszolgáltatást – az  ügyfél elektronikus azonosítását követően, az  információ megőrzését biztosító módon 
történő rögzítés mellett – telefonon is megteheti, illetve teljesítheti, továbbá a  nyilatkozattételt, adatszolgáltatást 
telefonon is megtagadhatja.”

 (12) A  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 86.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a 86. § a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A hatóság a  törvényben meghatározott adatokról közhiteles hatósági nyilvántartást vezet. E  törvény hatósági 
nyilvántartásra vonatkozó rendelkezései tekintetében hatósági nyilvántartás alatt közhiteles hatósági nyilvántartást 
kell érteni.
(1a) A  hatósági nyilvántartás közhitelessége alapján az  ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell annak 
jóhiszeműségét, aki a hatósági nyilvántartásban szereplő adatokban bízva szerez jogot. Az ellenkező bizonyításáig 
a  hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatról vélelmezni kell, hogy az  fennáll, a  hatósági nyilvántartásból törölt 
adatról vélelmezni kell, hogy nem áll fenn. Senki sem hivatkozhat arra, hogy a hatósági nyilvántartásba bejegyzett 
adatot nem ismeri, kivéve ha a  hatósági nyilvántartásba bejegyzett adat személyes adatnak vagy törvény által 
védett titoknak minősül, és megismerhetőségének törvényi feltételei nem állnak fenn.
(1b) A hatósági nyilvántartásba való bejegyzésre, valamint az onnan való törlésre irányuló eljárás során a hatóság 
csak jogszabályban e célból meghatározott bizonyítási eszközt használhat fel.
(1c) Az (1a) és (1b) bekezdés tekintetében nem alkalmazható a 82. § (1) bekezdése.”

 (13) A  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 99.  §-a 
a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha jogszabály lehetővé teszi, a  fellebbezésre jogosult a  (2)  bekezdés szerinti nyilatkozatot – a  fellebbezésre 
jogosult elektronikus azonosítását követően, az információ megőrzését biztosító módon történő rögzítés mellett – 
telefonon is megteheti. Fellebbezés benyújtásának telefonon nincs helye.”

 (14) A  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 107.  § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a  fővárosi és megyei kormányhivatal jogosult 
a  fellebbezés elbírálására, ha első fokon államigazgatási hatósági ügyben a  járási (fővárosi kerületi) hivatal, 
a kormányablak, a polgármester vagy a jegyző járt el.”

 (15) A  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 162.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a  hatóság köteles az  ügyfél ügyintézési rendelkezését az  elektronikus 
kapcsolattartás (beleértve a  hangkapcsolatot biztosító elektronikus utat és a  telefont) során figyelembe venni. 
Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a  hatóság az  ügyféltől elektronikus nyilatkozatot csak akkor fogadhat el és 
elektronikus nyilatkozatot az  ügyfélnek csak akkor küldhet, ha az  ügyfél az  ügyintézési rendelkezésében vagy 
az ügyintéző személyes közreműködésével történő eljárási cselekmények esetében az adott eljárás során ezt nem 
zárta ki.”
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 (16) A  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 171.  §-a 
a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) E  törvénynek az  egyes törvényeknek a  közigazgatási hatósági eljárásokkal, az  egyes közhiteles hatósági 
nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény 55. §-ával 
módosított 21.  § (1)  bekezdés a)  pontját e  rendelkezés hatálybalépését követően indult, illetve a  megismételt 
eljárásokban kell alkalmazni.”

 (17) A  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 172.  § l)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„l) törvény által védett titok: a minősített adat, továbbá az üzleti, a bank-, a biztosítási, az értékpapír-, a pénztártitok, 
a fizetési titok, az adótitok, a vámtitok, valamint a magántitok,”

 (18) A  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  §-a 
a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg azokat az ügyeket, amelyekben a kormányablak 
az  ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott hatóság mellett első fokon jogosult eljárni, valamint 
a kormányablak eljárásának részletes szabályait.”

 (19) A  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény a  következő 
177. §-sal egészül ki:
„177. § E törvény
a) a  harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való 
elismerésére, az  egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a  nyújtott védelem 
tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek, valamint
b) a  harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására 
vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a  harmadik országból 
származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 2011. december 
13-i 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

 (20) A  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 38.  § 
(1)  bekezdésében az  „az integrált ügyfélszolgálaton (a  továbbiakban: kormányablak)” szövegrész helyébe az  „a 
kormányablakban” szöveg, 50.  § (5)  bekezdésében a  „törvény vagy kormányrendelet” szövegrész helyébe 
a „jogszabály” szöveg lép.

 (21) Hatályát veszti a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
X/A. Fejezete, 171. § (5)–(6) bekezdése és 176. §-a.

56. Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény módosítása

56. § (1) Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 3. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Ha a kérelemhez benyújtott iratok és a rendelkezésre álló adatok alapján az igazságügyi szakértői névjegyzéket 
vezető hatóság azt állapítja meg, hogy a kérelmező a névjegyzékbevétel feltételeinek kétséget kizáróan megfelel, 
az  igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóság a  szakhatóság megkeresését mellőzheti, és a  szakmai 
gyakorlati idő szakirányú jellegét maga állapíthatja meg.”

 (2) Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdés szerinti névjegyzék – a  2. számú melléklet 1.  pont a)–e), g), i), l) és n)  pontjában, valamint 
s) pont sa) és sb) alpontjában foglalt adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (3) Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 5. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az ügyben jogerős döntést hozó bíróság az  igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóságnak bejelenti, 
ha a szakértő szakvéleménye szakmai megalapozatlansága (a továbbiakban: megalapozatlan szakvélemény) miatt 
az eljárás elhúzódott vagy az felesleges költséget okozott.”

 (4) Az  igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 8.  § (1)  bekezdése a  következő c)  ponttal 
egészül ki:
(Az igazságügyi szakértőt törölni kell a névjegyzékből, ha)
„c) a névjegyzékbe megalapozatlan szakvélemény miatt öt alkalommal kerül bejegyzés,”
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 (5) Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 23. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  (1)  bekezdés szerinti névjegyzék – a  2. számú melléklet 2.  pont a)–c)  pontjában, e)  pont ea), eb) és 
ed) alpontjában foglalt adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (6) Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 28/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás az (1) bekezdés d) pontjában foglalt adat tekintetében közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak minősül.”

 (7) Az  igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 2. számú melléklet 1.  pontja a  következő 
q) alponttal egészül ki:
(Az igazságügyi szakértők névjegyzéke az  igazságügyi szakértő következő adatait, és a  szakértő tevékenységére 
vonatkozó tényeket tartalmazza:)
„q) megalapozatlan szakvélemény adásának ténye, az ügyre történő utalással;”

 (8) Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény
a) 4. § (1) bekezdésében, 4/A. § (1) bekezdés a) pontjában, 6. § (2) bekezdésében és 1. számú melléklet 2. pont 

b) alpontjában a „hatósági” szövegrész helyébe a „hatósági erkölcsi” szöveg,
b) 5.  § (6)  bekezdésében az „igazságügyért felelős minisztert” szövegrész helyébe az „igazságügyi szakértői 

névjegyzéket vezető hatóságot” szöveg,
c) 8. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdés f ) pontja” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés c) és f ) pontja” szöveg,
d) 32. § (1) bekezdésében a „2013.” szövegrész helyébe a „2014.” szöveg
lép.

 (9) Hatályát veszti az  igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 2. számú melléklet 1.  pont 
s) pont sb) alpontjában a „vagy a felmentés, valamint az eljárás megszüntetésének ténye” szövegrész.

57. A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának 
engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény módosítása

57. §  A haditechnikai termékek gyártásának és a  haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 
2005. évi CIX. törvény 2. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza a  jogosult nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, adószámát, 
engedélye számát és az engedély hatályosságának megjelölését.
(1b) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás az (1a) bekezdésben meghatározott adatok tekintetében – a természetes 
személyazonosító, valamint a lakcím-azonosító adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

58. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló  
2005. évi CXXXIII. törvény módosítása

58. §  A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
8. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás – a  természetes személyazonosító adatok kivételével – közhiteles 
hatósági nyilvántartásnak minősül.”

59. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló  
2005. évi CXXXV. törvény módosítása

59. § (1) A  bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az  állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 11.  §-a 
a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az (5) bekezdés szerinti tájékoztatás tartalmazza
a) a  büntetőeljárás befejezéséről határozatot hozó nyomozó hatóság, ügyészség vagy bíróság megnevezését és 
határozatának számát, keltét, jogerőre emelkedésének napját,
b) a támogatás igénybevételéhez kiállított igazolás számát és az abban szereplő áldozat 10. § (3) bekezdés a) pontja 
szerinti adatait,
c) a büntetőeljárásra vonatkozó adatok közül
ca) a  büntetőeljárás befejezésének az  eredményét (büntetőeljárás megszüntetése, felmentés vagy büntetőjogi 
felelősség megállapítása),
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cb) a  büntetőeljárás megszüntetése esetén a  megszüntetés a  büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 
(a továbbiakban: Be.) 190. § (1) bekezdésében, 192. § (1)–(2) bekezdésében, 192/A. § (1) bekezdésében vagy 267. § 
(1) bekezdésében meghatározott indokát a törvényhely pontos megjelölésével,
cc) ítélet és tárgyalás mellőzésével hozott végzés esetén a bűncselekménynek a Be. 258. § (2) bekezdés d) pontja 
szerinti megjelölését, felmentő ítélet esetén továbbá azt, ha a vádlott kényszergyógykezelését a bíróság elrendelte,
cd) az áldozat eljárásjogi helyzetének megjelölését, vagy azt, hogy nem vett részt a büntetőeljárásban,
ce) ha az áldozat magánfélként polgári jogi igényt terjesztett elő, az arról szóló döntést,
cf ) ha az  ügyben folytattak le közvetítői eljárást, akkor ennek eredményét, megállapodás esetén, ha kár 
megtérítésére került sor, annak összegét,
d) ha a 8. § c)–e) pontjaiban foglalt feltételek valamelyike bekövetkezett, az erre vonatkozó adatokat, a 8. § h) pontja 
esetén azt, ha hamis vád, hamis tanúzás miatt az  eljáró hatóság feljelentéssel élt vagy az  ügyben büntetőeljárás 
indult.”

 (2) A  bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az  állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 45.  §-a 
a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E  törvénynek az  egyes törvényeknek a  közigazgatási hatósági eljárásokkal, az  egyes közhiteles hatósági 
nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény 59. §-ával 
megállapított 11.  § (5a)  bekezdését e  rendelkezés hatálybalépését követően indult, illetve a  megismételt 
eljárásokban kell alkalmazni.”

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

60. §  A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A vasúti igazgatási szerv a kiadott működési engedélyekről nyilvántartást vezet, amely nyilvántartás közhiteles 
hatósági nyilvántartásnak minősül.”

61. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

61. §  A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 36. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  állami adóhatóság által a  gyógyszer forgalombahozatali engedélyének jogosultja és a  forgalmazó között 
létrejött megállapodás jóváhagyásáról vezetett nyilvántartás – azon adat kivételével, amelyet jogszabály más 
nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

62. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló 2007. évi I. törvény módosítása

62. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 
I. törvény 75. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott nyilvántartások – a  természetes személyazonosító adatok kivételével – 
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősülnek.”

63. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló  
2007. évi II. törvény módosítása

63. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény X. Fejezete 
a következő 94/A. §-sal egészül ki:
„94/A.  § A  95.  § (1)  bekezdésében, a  96.  § (1)  bekezdésében, a  97.  § (1)  bekezdésében, a  98.  § (1)  bekezdésében, 
a 99. § (1) bekezdésében, a 100. § (1) bekezdésében, a 101. § (1) bekezdésében, a 102. § (1) és (2) bekezdésében, 
a  103.  § (1)  bekezdésében és a  104.  § (1)  bekezdésében meghatározott nyilvántartás – a  természetes 
személyazonosító adatok, valamint a  lakcím-azonosító adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak 
minősül.”
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64. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

64. § (1) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az intézkedésekben való részvétel során az ügyfél egyedi azonosítását az ügyfél-azonosító szám szolgálja. Mind 
a  természetes személy ügyfélkörbe, mind az  egyéb ügyfélkörbe tartozó ügyfél részére csak egy ügyfél-azonosító 
szám állapítható meg. Az ügyfél-nyilvántartási rendszer az ügyfél-azonosító szám tekintetében közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak minősül.”

 (2) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31. § Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az e törvény hatálya alá tartozó intézkedések országos földterület-
azonosítási rendszere a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (a továbbiakban: MePAR). A MePAR közhiteles 
hatósági nyilvántartásnak minősül. A  MePAR adatbázisa állami tulajdonban van, amely felett a  rendelkezési jogot 
– ideértve a tárolt adatok karbantartását is – az állam nevében a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv 
gyakorolja.”

 (3) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 31/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az intervenciós raktárregiszter a (2) bekezdésben foglalt adatok tekintetében – kivéve a 28. § (2) bekezdésében 
foglalt természetes személyazonosító adatokat – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (4) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 31/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31/B.  § (1) A  szőlőültetvények országos térinformatikai nyilvántartásának (a  továbbiakban: VINGIS) adatbázisa 
állami tulajdonban van, amely felett a  rendelkezési jogot az  állam nevében a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
támogatási szerv gyakorolja.
(2) A VINGIS adatbázisa az ellenkező bizonyításáig hitelesen tanúsítja a rögzített adattartalom fennállását.”

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

65. § (1) A  Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a  könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a  könyvvizsgálói közfelügyeletről 
szóló 2007. évi LXXV. törvény 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kamarai tag könyvvizsgálók nyilvántartásába azokat a  természetes személyeket kell bejegyezni, akiket 
a kamara e törvény rendelkezései szerint tagjai közé felvett. A kamarai tag könyvvizsgálók nyilvántartása közhiteles 
nyilvántartásnak minősül.”

 (2) A  Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a  könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a  könyvvizsgálói közfelügyeletről 
szóló 2007. évi LXXV. törvény 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  könyvvizsgáló cégek nyilvántartásába azt a  gazdálkodó szervezetet (szervezetet) kell bejegyezni, amelynek 
e  törvény rendelkezései szerint engedélyezett a  jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység 
végzése. A könyvvizsgálói cégek nyilvántartása közhiteles nyilvántartásnak minősül.”

 (3) A  Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a  könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a  könyvvizsgálói közfelügyeletről 
szóló 2007. évi LXXV. törvény 69. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kamara – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősülő – elkülönített jegyzéket vezet a harmadik országbeli 
könyvvizsgálókról.”

 (4) A  Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a  könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a  könyvvizsgálói közfelügyeletről 
szóló 2007. évi LXXV. törvény 71. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kamara – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősülő – elkülönített jegyzéket vezet a harmadik országbeli 
könyvvizsgáló gazdálkodókról.”

66. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

66. § (1) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 83. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás az (1) bekezdés c), f )–i), n), q) és r) pontjában foglalt adatok 
tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”
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 (2) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 84. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdésben meghatározott nyilvántartás az  (1)  bekezdés b)  pontjában foglalt adat tekintetében 
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (3) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 85. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás az (1) bekezdés c) és d) pontjában foglalt adatok tekintetében 
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

67. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

67. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 116. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem kell a Hatóság 115. §-ban meghatározott engedélyét kérni)
„b) a  védett természeti terület és Natura 2000 terület kivételével az  50 kVA-nál nagyobb, de legfeljebb 0,5 MW 
névleges teljesítőképességű kiserőmű építéséhez, ha az nem csatlakozik villamosműhöz,”

 (2) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 116. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Nem kell a Hatóság 115. §-ban meghatározott engedélyét kérni)
„e) a  védett természeti terület és Natura 2000 terület kivételével a  kisfeszültségű magánvezetékre, amennyiben 
az kizárólag olyan ingatlanon kerül megépítésre, amelynek tulajdonosa az építéshez hozzájárult.”

 (3) A  villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény XXI. Fejezet Átmeneti rendelkezések alcíme a  következő 
178/P. §-sal egészül ki:
„178/P.  § E  törvénynek az  egyes törvényeknek a  közigazgatási hatósági eljárásokkal, az  egyes közhiteles hatósági 
nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény 67. §-ával 
megállapított 116.  § (3)  bekezdés e)  pontját e  rendelkezés hatálybalépését követően indult, illetve a  megismételt 
eljárásokban kell alkalmazni.”

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

68. §  Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény XI. Fejezete a következő 178/A. §-sal egészül ki:
„178/A.  § Az  állami adóhatóság által az  együttműködő közösségekről, a  pénzforgalmi elszámolást választó 
adózókról és az MNB, illetve az EKB által hivatalosan közzétett árfolyamot alkalmazó adózókról vezetett nyilvántartás 
– azon adat kivételével, amelyet jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít – közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak minősül.”

69. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

69. § (1) A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 51/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, 
és a § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  talajvédelmi hatóság a  talajvédelmi szakértői tevékenység végzésére jogosult, a  (2)  bekezdés szerinti 
bejelentést tevő személyekről nyilvántartást vezet, amely nyilvántartás tartalmazza a szakértő:
a) természetes személyazonosító adatait,
b) lakcímét,
c) elérhetőségét,
d) iskolai végzettségét, az oklevelet kiállító intézmény megnevezését, helyét, valamint az oklevél számát és keltét,
e) gyakorlatának helyét, időtartamát,
f ) talajvédelmi szakterületeinek megjelölését,
g) a talajvédelmi hatóság által megadott nyilvántartási számát.
(4) A  (3)  bekezdés szerinti nyilvántartás a  (3)  bekezdés f ) és g)  pontjában foglalt adatok tekintetében közhiteles 
hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (2) A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 61. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A (2) bekezdésben meghatározott nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 97. szám 54841

70. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

70. § (1) Az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 38.  §-a következő (2a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) Az (1) bekezdés c), l), m), n), o), q) és r) pontja szerinti nyilvántartás a (2) bekezdés b) pontjában szereplő adatok 
vonatkozásában közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (2) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 38/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) A FELIR a (2) bekezdés szerinti adatok vonatkozásában közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

71. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló  
2008. évi XCIX. törvény módosítása

71. §  Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 
7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A költségvetési szervként vagy közhasznú szervezetként működő előadó-művészeti szervezetekről és az ágazati 
érdekegyeztetésben részt vevő előadó-művészeti szakmai érdek-képviseleti szervezetekről a  kijelölt szerv 
nyilvántartást vezet, amely nyilvántartás az előadó-művészeti szervezetek (2) bekezdés a) pontjában, b) pont ba) és 
bd) alpontjában szereplő adatai tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

72. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló  
2009. évi XXXVII. törvény módosítása

72. § (1) Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 17. § (2) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  erdőgazdálkodói nyilvántartás a  18.  § (6)  bekezdés a)  pont ag)  alpontjában, b)  pont bh)  alpontjában, 
c) pont cg)–ci) alpontjában, d) pont db) alpontjában, valamint e) pont eb) alpontjában foglalt adatok tekintetében 
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (2) Az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 38.  §-a a  következő (4)  
és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  Adattár a  (2)  bekezdés szerinti adatok tekintetében – a  33.  § (2)  bekezdés a)  pontjában foglalt adatok 
kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
(5) Az Adattárba való bejegyzésre, valamint az onnan való törlésre irányuló eljárás során a hatóság bizonyítékként 
kizárólag közokiratot, teljes bizonyító erejű magánokiratot, valamint a  körzeti erdőtervezés során keletkező iratot 
használhat fel.”

 (3) Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény „Az Országos Erdőállomány 
Adattár” alcíme a következő 39/A. §-sal egészül ki:
„39/A. § (1) Az Adattárban a közjóléti létesítmény alábbi adatait kell nyilvántartani:
a) nevét, egyedi azonosítóját, típusát;
b) földrajzi elhelyezkedését (megye, hely, tag, részlet);
c) a kezelő megnevezését;
d) a területén található közjóléti berendezések típusait és mennyiségét; valamint
e) a létesítmény jogszabályban meghatározott műszaki paramétereit.
(2) Az Adattárban a nem közjóléti létesítményhez kapcsolódó közjóléti berendezés alábbi adatait kell nyilvántartani:
a) a közjóléti berendezés megnevezését;
b) a közjóléti berendezés jogszabályban meghatározott műszaki paramétereit; valamint
c) a kezelő megnevezését.
(3) Az  Adattárban a  92.  § (2)  bekezdése szerint lovaglásra és járműközlekedésre kijelölt utak alábbi adatait kell 
nyilvántartani:
a) az engedélyezett használat típusát; valamint
b) az út nyomvonalát legalább 5 m pontossággal.
(4) Az Adattárban a 93. § (1) bekezdés b) pontja szerint kijelölt turistaútvonal alábbi adatait kell nyilvántartani:
a) a turistaútvonal nyomvonalát legalább 5 m pontossággal; valamint
b) a turistaútvonal jelzését.”
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 (4) Az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény IV. Fejezete a  következő 
50/A. §-sal egészül ki:
„50/A.  § A  külön jogszabály alapján nemzeti hatáskörben 2004. május 31-ig támogatással létesített erdő 
telepítéséhez kapcsolódó pénzügyi tételt keletkeztető műveletekről az  erdészeti hatóság közhiteles hatósági 
nyilvántartást vezet.”

 (5) Az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény „Az erdőfelújítás” alcíme 
a következő 52/A. §-sal egészül ki:
„52/A. § Az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló külön jogszabály alapján igénybe 
vett támogatás 2008. január 1-jét megelőzően – az  erdészeti hatóság által kiadott engedély alapján – végzett 
véghasználatok után keletkezett erdőfelújítási kötelezettség teljesítésére az erdő természetes, illetőleg mesterséges 
felújítása érdekében végzett erdőgazdálkodási tevékenységekhez kapcsolódó pénzügyi tételt keletkeztető 
műveletekről az erdészeti hatóság közhiteles hatósági nyilvántartást vezet.”

 (6) Az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 56.  §-a a  következő (3)  
és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az erdészeti hatóság az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint bejelentett erdőkárokról az alábbi 
adatokkal hatósági nyilvántartást vezet (a továbbiakban: Országos Erdőkár Nyilvántartás):
a) a bejelentő természetes személyazonosító adatai,
b) a károsítás helye,
c) a károsító kódja,
d) a károsítás mértéke,
e) a károsítással érintett terület, valamint
f ) a károsítás észlelésének időpontja.
(4) Az  Országos Erdőkár Nyilvántartás a  (3)  bekezdés a)  pontjában foglalt adat kivételével közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak minősül.”

 (7) Az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény „Az erdei haszonvételek 
általános szabályai” alcíme a következő 69/A. §-sal egészül ki:
„69/A.  § (1) Az  erdészeti hatóság a  földalatti gomba gyűjtésére vonatkozó jogszabályban meghatározott 
feltételeknek megfelelő személyekről, valamint a  részükre kiadott tanúsítványról és gyűjtési naplóról az  alábbi 
adatokkal hatósági nyilvántartást vezet:
a) feltételeket teljesítő személy természetes személyazonosító adatai,
b) a jogszabály szerinti tanfolyam elvégzésének ideje,
c) a tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítvány sorszáma,
d) a földalatti gomba gyűjtéséhez kiadott gyűjtési napló sorszáma, valamint
e) a gyűjtési napló kiadásának ideje.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás – az (1) bekezdés a) pontjában foglalt adat kivételével – közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak minősül.”

 (8) Az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 72.  §-a a  következő (5)  
és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  erdészeti hatóság az  e  célból elkülönített számlájára jogszabályi rendelkezés alapján elhelyezett letétekről 
az alábbi adatokkal nyilvántartást vezet:
a) a letétet letevő természetes személy vagy gazdálkodó szervezet azonosító adatai,
b) a letét jogcíme,
c) a letét jogosultjának neve, valamint
d) a letét elhelyezésének ideje.
(6) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás az  (1)  bekezdés a)  pontjában foglalt adat kivételével közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak minősül.”

 (9) Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 98. § (1a) és (1b) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a 98. § a következő (1c)–(1e) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  erdészeti hatóság az  erdészeti munkák szakmai irányítására és az  erdő őrzésére jogosult személyekről 
erdészeti szakszemélyzeti és jogosult erdészeti szakszemélyzeti névjegyzéket vezet. A névjegyzékben a rendészeti 
feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzetet, illetve jogosult erdészeti szakszemélyzetet elkülönítetten kell 
nyilvántartani.
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(1b) A névjegyzék az erdészeti szakszemélyzet alábbi adatait tartalmazza:
a) természetes személyazonosító adatok,
b) a szakszemélyzet besorolása:
ba) erdészeti szakszemélyzetként, vagy
bb) jogosult erdészeti szakszemélyzetként,
bc) felsőfokú végzettségű jogosult erdészeti szakszemélyzetként,
c) nyilvántartási kód,
d) rendészeti feladatok ellátása,
e) a továbbképzéseken való részvételt igazoló bejegyzések,
f ) lakcím vagy tartózkodási hely,
g) telefonszám, e-mail cím, valamint
h) az erdészeti hatóság által az erdészeti szakszemélyzettel szemben alkalmazott szankciók.
(1c) Az (1a) bekezdés szerinti nyilvántartás az (1b) bekezdés a), f ), valamint g) pontjában foglalt adatok kivételével 
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
(1d) A  szakszemélyzet a  névjegyzékben szereplő adataiban bekövetkező változást köteles az  erdészeti hatóság 
állandó lakóhely, vagy tartózkodási hely szerint illetékes területi szervéhez 15 napon belül bejelenteni.
(1e) A  rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet és jogosult erdészeti szakszemélyzet szolgálati 
igazolványának tartalmára, kiadására, nyilvántartásba vételére és nyilvánosságára, valamint szolgálati jelvényére 
az  egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az  iskolakerülés 
elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény rendelkezései az irányadók.”

 (10) Az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 103.  § (5)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  erdővédelmi szolgálat tagja szolgálati igazolványának tartalmára, kiadására, nyilvántartásba vételére és 
nyilvánosságára, valamint szolgálati jelvényére az  egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, 
valamint egyes törvényeknek az  iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény rendelkezései 
az irányadók.”

 (11) Az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény XI. Fejezete a  következő 
alcímmel és 105/A. §-sal egészül ki:
„Nyilvántartásokkal kapcsolatos szabályok
105/A. § (1) Amennyiben e törvény vagy a végrehajtására kiadott jogszabály másként nem rendelkezik, az erdészeti 
hatóság által vezetett közhiteles hatósági nyilvántartásokba történő bejegyzésnek, törlésnek, adatmódosításnak 
kizárólag közokirat, teljes bizonyító erejű magánokirat vagy más közhiteles hatósági nyilvántartásból történő 
adatátvétel alapján van helye.
(2) Ha e  törvény eltérően nem rendelkezik, az  erdészeti hatóság által vezetett nyilvántartásokban szereplő 
közhiteles adatokról az  erdészeti hatóság kérelemre adatot szolgáltat annak a  természetes vagy jogi személynek, 
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak, akire nézve a  nyilvántartás adatot tartalmaz, 
illetve akinek az  adat megismeréséhez jogos érdeke fűződik. A  jogos érdek fennállását annak kell igazolnia, aki 
az adatszolgáltatást erre a körülményre hivatkozva kéri.
(3) Az  erdészeti hatóság a  hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági eljárásokhoz kapcsolódóan az  erdő 
és erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett 
tulajdonosának, vagyonkezelői, földhasználati, haszonélvezeti, használati jogosultjának alábbi személyes adatait 
kezeli:
a) természetes személyazonosító adatok,
b) lakcím, székhely,
c) adóazonosító jel, adószám,
d) jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet esetén a  cég képviseletére jogosultak neve, adóazonosító 
jele, lakcíme,
e) elektronikus ügyintézés, kapcsolattartás esetén az elektronikus levélcím, telefonszám.
(4) A (3) bekezdés szerinti személyes adatok legfeljebb 10 évig kezelhetőek.
(5) Az  erdészeti hatóság a  (3)  bekezdésben meghatározott jogosultak (3)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti, 
a  tulajdoni lapon szereplő személyes adatait – az  ingatlan-nyilvántartásról szóló jogszabályokban meghatározott 
formában és módon – jogosult az ingatlanügyi hatóságtól átvenni.”
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 (12) Az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény „Az erdővédelmi bírság” 
alcíme a következő 111/A. §-sal egészül ki:
„111/A.  § (1) Az  erdészeti hatóság az  általa határozattal kiszabott erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírságokról 
hatósági nyilvántartást vezet az alábbi adattartalommal:
a) bírsággal sújtott természetes személy vagy gazdálkodó szervezet azonosító adatai,
b) bírsággal sújtott személy erdőgazdálkodói kódja (erdőgazdálkodó esetén),
c) bírsággal érintett erdőrészlet azonosítója,
d) bírság jogcíme,
e) bírság alapja,
f ) kiszabott bírság összege,
g) jogsértés időpontja,
h) bírság kiszabásának ideje,
i) bírságot kiszabó határozat ügyiratszáma, valamint
j) bírság megfizetésének időpontja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában foglalt adatok kivételével közhiteles 
hatósági nyilvántartásnak minősül.
(3) Az erdészeti hatóság az (1) bekezdés szerinti adatokat a bírság megfizetésének időpontjáig, de legalább 3 évig 
tartja nyilván.”

 (13) Az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 98.  § (2)  bekezdésében 
az „Az erdészeti szakszemélyzet” szövegrész helyébe az „A rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet és 
jogosult erdészeti szakszemélyzet” szöveg lép.

 (14) Hatályát veszti az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 17. § (3) és 
(4) bekezdése, 98. § (3)–(5) bekezdése és 103. § (1) bekezdése.

73. Az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 
2009. évi LXI. törvény módosítása

73. § (1) Az  egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi 
LXI. törvény 4. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A fémkereskedelmi hatóság által a (10) bekezdés alapján vezetett nyilvántartás – a telephelyek nyitva tartására 
vonatkozó adat, illetve azon adat kivételével, amelyet jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít – 
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (2) Az  egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi 
LXI. törvény 13. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A fémkereskedelmi hatóság által az (1) bekezdés alapján vezetett nyilvántartás – azon adat kivételével, amelyet 
jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

74. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló  
2009. évi LXXVI. törvény módosítása

74. § (1) A  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 
26. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás a  (2)  bekezdés c) és d)  pontjában meghatározott adatok tekintetében 
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (2) A  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 
27. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás a  (2)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározott adatok tekintetében 
– a  természetes személyazonosító, valamint a  lakcím-azonosító adatok kivételével – közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak minősül.”

 (3) A  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 
29. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás a  (2)  bekezdés c) és d)  pontjában meghatározott adatok tekintetében 
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”
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75. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény módosítása

75. §  Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  egyéni vállalkozók nyilvántartása az  (1)  bekezdés b)–i)  pontjában meghatározott adatok tekintetében 
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

76. A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény módosítása

76. § (1) A  magyar jelnyelvről és a  magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 8.  §-a a  következő 
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A bejelentéshez mellékelni kell
a) a képesítési feltételek teljesítésének igazolását,
b) a tolmácsolási gyakorlat meglétének igazolását,
c) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését tanúsító igazolást.”

 (2) A  magyar jelnyelvről és a  magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 8.  §-a a  következő 
(4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartás a (4) bekezdés e), g) és j) pontjában foglalt adatok tekintetében közhiteles 
hatósági nyilvántartásnak minősül.”

77. A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény módosítása

77. §  A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 8.  §-a a  következő 
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdésben meghatározott nyilvántartás – a  természetes személyazonosító adatok kivételével – 
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

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

78. §  Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 
3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az  állami adóhatóság a  (3)  bekezdésben meghatározott adattartalmú bejelentésekről nyilvántartást vezet, 
amely – azon adat kivételével, amelyet jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít – közhiteles 
hatósági nyilvántartásnak minősül.”

79. A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben 
felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló  
2010. évi CXVII. törvény módosítása

79. §  A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a  közlekedésben felhasznált energia 
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 9. §-a a következő (2a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) A  vámhatóság az  üzemanyag-forgalmazók jelentéseiről – azon adat kivételével, amelyet jogszabály más 
nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít – közhiteles hatósági nyilvántartást vezet.”

80. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény módosítása

80. §  A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 1.  melléklete a  következő f )  ponttal 
egészül ki:
(A Felügyelet és)
„f ) a biztosító, illetve a  független biztosításközvetítő között a biztosító, illetve a  független biztosításközvetítő által 
közvetlenül vagy gazdálkodó szervezeten keresztül foglalkoztatott személyek biztosításközvetítőként történő 
felügyeleti nyilvántartásba vételével, adatváltozásával és törlésével kapcsolatos bejelentésre”
(vonatkozó eljárásban kizárólag elektronikus úton történhet a kapcsolattartás.)
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81. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosítása

81. §  A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 9. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A kulturális szakértői nyilvántartás az alábbi adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül:
a) szakterület, részszakterület, szakág,
b) nyilvántartásba vétel száma,
c) nyilvántartásba vétel időpontja.
(5) A (4) bekezdés szerinti nyilvántartás vonatkozásában bizonyítási eszközként
a) a végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat,
b) az akkreditált szakértői tanfolyam jellegű szakmai továbbképzés elvégzéséről szóló tanúsítvány, valamint
c) a szakmai gyakorlatot igazoló irat
vehető figyelembe.”

82. A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott,  
1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel 
egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló 2011. évi LXXX. törvény módosítása

82. §  A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt 
Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének 
kihirdetéséről szóló 2011. évi LXXX. törvény 4. §-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  veszélyesáru-szállítási biztonsági tanácsadókról vezetett nyilvántartás az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti 
adatok vonatkozásában közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

83. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása

83. §  A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  állami adóhatóság által az  (1)  bekezdés alapján a  környezetvédelmi termékdíj fizetésére kötelezettekről 
vezetett nyilvántartás – azon adat kivételével, amelyet jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít – 
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

84. A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosítása

84. §  A polgárőrségről és a  polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 13.  §-a a  következő 
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás – a  természetes személyazonosító adatok kivételével – közhiteles 
hatósági nyilvántartásnak minősül.”

85. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása

85. § (1) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 14. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  (4) és (5)  bekezdés, valamint az  58.  § (3)  bekezdés szerinti országos szakképzési névjegyzék részét képező 
szakértői névjegyzék közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (2) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  hivatal a  komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézményekről az  intézmény 
megnevezését, székhelyét, a  vizsgaszervezési engedélyben szereplő szakképesítések azonosító számát, 
megnevezését és a vizsgaszervezési engedély kiadásának időpontját tartalmazó közhiteles hatósági nyilvántartást 
vezet, továbbá ellenőrzi az engedéllyel rendelkező intézmények vizsgaszervezéssel összefüggő tevékenységét.”

 (3) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Tanulószerződést az  a  gyakorlati képzést szervező gazdálkodó szervezet vagy – a  (2)  bekezdésben 
meghatározott – egyéb olyan szerv, szervezet (a továbbiakban együtt: gyakorlati képzést szervező szervezet) köthet, 
amely a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek közhiteles hatósági nyilvántartásában (a továbbiakban 
e fejezet alkalmazásában: nyilvántartás) szerepel.”
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 (4) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 74. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az  (1)  bekezdés c)  pontjában foglalt nyilvántartás – a  természetes személyazonosító adatok kivételével – 
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

86. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

86. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  hivatal és a  kormányhivatal által vezetett (5)  bekezdés szerinti nyilvántartás az  (5)  bekezdés a)  pont  
aa)–ac) alpontja, valamint b)–e) pontja tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.” 

 (2) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 61. §-a a következő (4a)–(4d) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az  Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a  szaktanácsadókról névjegyzéket vezet. Az  Oktatáskutató és Fejlesztő 
Intézet döntése elleni fellebbezést az oktatásért felelős miniszter bírálja el.
(4b) A szaktanácsadói névjegyzék tartalmazza a szaktanácsadó
a) természetes személyazonosító és lakcímadatát,
b) végzettségét és szakképzettségét,
c) a szakterületének jogszabályban meghatározott megnevezését,
d) nyilvántartásba-vételi számát.
(4c) A  (4a)  bekezdés szerinti névjegyzék a  (4b)  bekezdés c)–d)  pontja tekintetében közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak minősül.
(4d) A  szaktanácsadói névjegyzékbe történő felvételre, a  névjegyzékből történő törlésre és eltiltásra, a  hatósági 
ellenőrzésre és a személyes adatok kezelésre vonatkozó eljárás során az 82. § (9)–(12) bekezdését kell alkalmazni.”

 (3) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 82. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és 
a 82. § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  hivatal az  (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti szakértőkről Országos szakértői névjegyzéket vezet. 
A nyilvántartásba vétel határozatlan időre szól. A névjegyzékből kizárólag a szakértői tevékenység végzésére való 
jogosultság igazolása céljából szolgáltatható adat. Az  Országos szakértői névjegyzék tartalmazza a  köznevelési 
szakértői tevékenység folytatására jogosult szakértő
a) természetes személyazonosító és lakcímadatát,
b) munkahelyét,
c) jogszabályban meghatározott szakterületét, szakirányát,
d) nyilvántartásba-vételi számát,
e) szakértői igazolásának számát.
(4a) A  (4)  bekezdés szerinti névjegyzék a  (4)  bekezdés c)–e)  pontjában foglalt adatok tekintetében közhiteles 
hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (4) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 82. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és 
a 82. § a következő (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzék tartalmazza az  érettségi vizsgaelnöki megbízás ellátására 
jogosult
a) természetes személyazonosító és lakcímadatát,
b) munkahelyét,
c) jogszabályban meghatározott szakterületét,
d) nyilvántartásba-vételi számát,
e) vizsgaelnöki igazolásának számát,
f ) vizsgaelnöki igazolásának hatályát.
(6a) A  (6)  bekezdés szerinti névjegyzék a  (6)  bekezdés c)–f )  pontjában foglalt adatok tekintetében közhiteles 
hatósági nyilvántartásnak minősül.
(6b) Az  Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékbe az  vehető fel, aki mesterfokozattal, a  3.  melléklet szerint 
középiskolában pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettséggel, valamint 10 év középiskolai 
pedagógus-munkakörben vagy pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatói munkakörben szerzett 
gyakorlattal rendelkezik, továbbá részt vett a  vizsgaelnöki feladatok ellátásához szükséges szakmai felkészítésben 
vagy továbbképzésben.”
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 (5) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 90. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A külföldi nevelési-oktatási intézményekről vezetett nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
(11) A (10) bekezdés alapján a külföldi nevelési-oktatási intézményekről vezetett nyilvántartás tartalmazza
a) a köznevelési intézmény
aa) hivatalos nevét,
ab) székhelyét és telephelyeit,
ac) alapító okiratának számát,
ad) nyilvántartásba-vételi számát,
ae) képviseletére jogosult személy nevét,
b) a fenntartó
ba) nevét,
bb) képviseletére jogosult személy nevét,
bc) Magyarországon bejegyzett címét.”

 (6) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdése a következő s) és t) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„s) az  Országos szakértői névjegyzékbe és az  Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételhez 
szükséges dokumentumok körét,
t) a szaktanácsadói névjegyzékbe történő felvételhez szükséges dokumentumok körét”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (7) A  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 82.  § (8)  bekezdésében az „a (6)  bekezdésben” szövegrész 
helyébe az „a (6b) bekezdésben” szöveg lép.

 (8) Hatályát veszti a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (4) bekezdésében az „A nyilvántartásban 
szereplő adatok közhitelesek.” szövegrész.

87. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. törvény módosítása

87. § (1) A  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXCI. törvény 27. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A bejelentéshez mellékelni kell
a) a végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatát,
b) a szakmai gyakorlatot tanúsító igazolást,
c) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését tanúsító igazolást,
d) a bejelentő nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt.”

 (2) A  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXCI. törvény 27. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzék a  szakértői tevékenység végzésére való jogosultság 
tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (3) A  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXCI. törvény 27/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A bejelentéshez mellékelni kell
a) a végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatát,
b) a szakmai gyakorlatot tanúsító igazolást,
c) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését tanúsító igazolást.”

 (4) A  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXCI. törvény 27/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  rehabilitációs orvosszakértői névjegyzék a  szakértői tevékenység végzésére való jogosultság tekintetében 
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

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

88. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az (5) bekezdés szerinti nyilvántartás az (5) bekezdés b), és g)–j) pontjában meghatározott adatok tekintetében 
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”
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 (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 106. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés a) pontja szerinti családtámogatási ellátás jogcíme és összege adatkör, valamint a (2) bekezdés 
b)  pontja szerinti a  fogyatékossági ellátás jogcíme és összege adatkör tekintetében az  egységes szociális 
nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. A  nyilvántartás közhitelesen tanúsítja továbbá 
a családtámogatási ellátásra, valamint a fogyatékossági támogatásra jogosult személyét.”

 (3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg)
„17. a kormányzati ellenőrzéssel, a belső kontrollrendszerrel, a belső ellenőrzéssel, a belső ellenőrzési tevékenységre 
vonatkozó engedéllyel rendelkezőkről vezetett nyilvántartáshoz kapcsolódó bizonyítási eszközökkel, a  belső 
kontrolrendszerrel és a  belső ellenőrzéssel kapcsolatos kötelező továbbképzésekkel, az  önkormányzati biztos 
kijelöléséhez kapcsolódó, jogállásával, hatáskörével, a  gazdálkodási önállóságában korlátozott költségvetési szerv 
működésével kapcsolatos részletes szabályokat,”

89. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

89. §  A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 28. § (8) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép, és a 28. § a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a  földmérő igazolvánnyal, valamint az  ingatlanrendező 
földmérő minősítéssel rendelkező személyekről bárki számára ingyenesen hozzáférhető nyilvántartást vezet, 
amely tartalmazza a  tevékenység végzésére jogosult személy természetes személyazonosító adatait, telephelyét, 
lakcímét és elérhetőségeit. A nyilvántartásban szereplő személy a saját adatainak a nyilvánosságra hozatalát írásban 
az adatnyilvántartónál megtilthatja.
(8a) A  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által a  (8)  bekezdés alapján vezetett nyilvántartás  
– a természetes személyazonosító és a lakcímre vonatkozó adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak 
minősül.”

90. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény módosítása

90. §  A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 12. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás – a  természetes személyazonosító adatok és a  tevékenység 
gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszámának, elektronikus levélcímének kivételével – közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak minősül.”

91. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek 
az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény módosítása

91. § (1) Az  egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az  iskolakerülés 
elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 9. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  (1)  bekezdésben meghatározott nyilvántartás a  (2)  bekezdés b)–d)  pontjában meghatározott adatok 
tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (2) Az  egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az  iskolakerülés 
elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 1. § (1) bekezdés g) és h) pontjában, 2. § a) pont 
af ) alpontjában és 2. § b) pont bg) alpontjában, 3. § (2) bekezdésében, 21. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint 
25. § g) és h) pontjában az „erdészeti szakszemélyzet” szövegrész helyébe a „rendészeti feladatokat ellátó erdészeti 
szakszemélyzet” szöveg, valamint a „jogosult erdészeti szakszemélyzet” szövegrész helyébe a „rendészeti feladatokat 
ellátó jogosult erdészeti szakszemélyzet” szöveg lép.

 (3) Az  egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az  iskolakerülés 
elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 27. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E  törvénynek az  egyes törvényeknek a  közigazgatási hatósági eljárásokkal, az  egyes közhiteles hatósági 
nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény 91.  §-a 
szerinti módosítása hatálybalépését követően rendészeti feladatokat el nem látó erdészeti szakszemélyzet és 
a  jogosult erdészeti szakszemélyzet esetében az  e  törvény 8.  § (2)  bekezdését és (3)  bekezdés a)  pontját kell 
megfelelően alkalmazni.”
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92. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 
2012. évi CXXXIV. törvény módosítása

92. §  A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a  dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi 
CXXXIV. törvény III. Fejezet 2. címe a következő 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § (1) A vámhatóság a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkező 
személyekről közhiteles hatósági nyilvántartást vezet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban az engedélyes engedélyszámára, az engedély kiadásának időpontjára, 
valamint az engedély érvényességére vonatkozó adatok minősülnek közhitelesnek.
(3) A vámhatóság az  (1) bekezdésben felsorolt személyekre vonatkozó, közhitelesnek minősülő adatokat hivatalos 
honlapján közzéteszi.”

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

93. §  A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a  kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 1.  §-a a  következő 
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  állami adóhatóság által a  kisvállalati adóalanyiságot, illetve a  kisadózó vállalkozások tételes adóját 
választó adózókról, továbbá a kisadózókról vezetett nyilvántartás – azon adat kivételével, amelyet jogszabály más 
nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

94. A hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény módosítása

94. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 29. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  (3)  bekezdés szerinti nyilvántartás – a  természetes személyazonosító, valamint a  lakcím-azonosító adatok 
kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 80. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  (1)  bekezdés b), c), d) és f )  pontja kapcsán vezetett nyilvántartás, valamint a  (2)  bekezdés szerinti 
nyilvántartás a  (2)  bekezdés b)–d)  pontjában foglalt adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak 
minősül.”

 (3) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 81. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  környezetvédelmi hatóság a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkezőkről 
– a (2) bekezdés b)–d) pontjában foglalt adatok tekintetében – közhiteles hatósági nyilvántartást vezet. A hatóság 
a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkezők (2)  bekezdésben meghatározott adatait 
– a személyes adatnak minősülő adatok kivételével – honlapján ingyenesen és naprakész állapotban közzéteszi.”

95. A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 
2011. évi CCII. törvény módosítása

95. § (1) A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 
6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.  § (1) A  nemzeti ünnepeken Magyarország lobogóját (a  továbbiakban: lobogó) ünnepélyes keretek között, 
katonai tiszteletadással az Országház előtt fel kell vonni.
(2) Ha a lobogó (1) bekezdés szerinti felvonásának feltételei az Országház előtt nem állnak rendelkezésre, a nemzeti 
ünnepeken a lobogót ünnepélyes keretek között, katonai tiszteletadással nem kell felvonni.”

 (2) A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 
6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A nemzeti ünnepeken Magyarország lobogóját (a  továbbiakban: lobogó) ünnepélyes keretek között, katonai 
tiszteletadással az Országház előtt fel kell vonni.”
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96. A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló  
2013. évi XXIII. törvény módosítása

96. §  A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény 42.  §-a a  következő 
(9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) A  NAV a  záradékolt nyilatkozatokról – azon adat kivételével, amelyet jogszabály más nyilvántartás részeként 
közhitelesnek minősít – közhiteles hatósági nyilvántartást vezet.”

97. Záró rendelkezések

97. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) E törvény 101. §-a 2013. június 30-án lép hatályba.
 (3) E törvény 1–36. §-a, 37. § (2), (3) és (5)–(7) bekezdése, 38–44. §-a, 46–51. §-a, 52. § (2)–(4) bekezdése, 53–54. §-a, 55. § 

(2)–(21) bekezdése, 56–79. §-a, 81–94. §-a és 96. §-a 2013. július 1-jén lép hatályba.
 (4) E törvény 37. § (1) és (4) bekezdése, valamint 52. § (1) bekezdése 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.
 (5) E törvény 55. § (1) bekezdése 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.
 (6) E törvény 45. §-a és 80. §-a 2014. január 1-jén lép hatályba.
 (7) E törvény 95. § (2) bekezdése 2014. március 1-jén lép hatályba.

98. §  A települési önkormányzat köteles a  mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény e  törvénnyel megállapított 34.  § 
(5) bekezdése szerinti rendeletét a törvény kihirdetését követő 30 napon belül megalkotni.

99. §  E törvény
a) 11. §-a, 69. §-a és 72. §-a az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján,
b) 95. §-a az Alaptörvény I) cikk (4) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.

100. §  Ez a törvény
a) a  férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a  foglalkoztatás és munkavégzés 

területén történő megvalósításáról szóló 2006. július 5-i 2006/54/EK tanácsi irányelvnek,
b) a  harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való 

elismerésére, az  egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a  nyújtott 
védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 2011. december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek és

c) a  harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására 
vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a  harmadik országból 
származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló 
2011. december 13-i 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

101. §  Nem lép hatályba a  fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények, valamint 
a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CCX. törvény 25. §-a.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2013. évi LXXXV. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról*

1. § (1) A  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41.  §-a 
a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  helyi önkormányzat képviselő-testülete az  államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó 
rendelkezéseket rendeletben szabályozza.”

 (2) A Mötv. 42. § 4. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át)
„4. a  gazdasági program, a  hitelfelvétel, a  kötvénykibocsátás, a  kölcsönfelvétel vagy más adósságot keletkeztető 
kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele és átadása;”

 (3) A Mötv. 85. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a  kialakítandó közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések közül valamelyik város, 
a (2) bekezdésben meghatározott összlakosságszámra vonatkozó követelményt nem kell alkalmazni.”

2. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § (3) bekezdése a 2014. évi általános önkormányzati választások napján lép hatályba.
 (3) Az 1. § az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

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

2013. évi LXXXVI. törvény
egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról**

1. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény módosítása

1. §  A  biztosítókról és a  biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a  továbbiakban: Bit.) 1.  § (1)  bekezdés 
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, e törvény hatálya kiterjed:)
„a) Magyarország területén végzett biztosítási és azzal közvetlenül összefüggő tevékenységre, illetve 
a Magyarország területén székhellyel rendelkező biztosító által e törvény felhatalmazása alapján végzett biztosítási 
és azzal közvetlenül összefüggő tevékenységre, továbbá a  tevékenységi engedély visszavonása után a  biztosító 
biztosítási szerződésekből eredő kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatos tevékenységére;”

2. § (1) A Bit. 3. § (1) bekezdés 63. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„63. ügymenet kiszervezése: a  biztosító a  biztosítási vagy azzal közvetlenül összefüggő tevékenysége valamely 
részének végzésére mást bíz meg;”

 (2) A Bit. 3. § (1) bekezdés 66. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„66. üzletszerű tevékenység: ellenérték fejében nyereség, illetve vagyonszerzés végett – előre egyedileg meg nem 
határozott ügyletek megkötésére irányuló – rendszeresen folytatott gazdasági tevékenység;”

 * A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 3-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 3-i ülésnapján fogadta el.
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 (3) A Bit. 3. § (1) bekezdés 70. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„70. versengő termékek: azok a  biztosítási termékek – ide nem értve azon biztosítók termékeit, amelyeknek 
a  tulajdonosa azonos vagy az  egyik biztosító a  másik biztosító tulajdonosa, vagy azonos tulajdonosi csoportba 
tartoznak –, amelyek a  felhasználási célra, a  fedezett kockázatok körére és az  ehhez kapcsolódó biztosítási 
szolgáltatásokra tekintettel alkalmasak az  ügyfél számára helyettesíteni egymást és az  1. és 2. számú mellékletek 
szerint azonos ágazatba, illetve azonos ágazat azonos alágazatába tartoznak. Azonos ágazatba, illetve azonos 
alágazatba tartozó terméknek minősülnek:
a) azok a termékek, amelyek ugyanazon biztosítási ágazatba vagy ugyanazon biztosítási ágazat azonos alágazatába 
tartózó kockázatokat fedeznek;
b) azok a  termékek, amelyek egy szerződés keretén belül több biztosítási ágazatba vagy ugyanazon biztosítási 
ágazat több alágazatába tartozó kockázatot is fedeznek, ha a  jellemző kockázat szerinti ágazati, illetve alágazati 
besorolásuk azonos; vagy
c) az  ugyanazon biztosítási ágazatba vagy ugyanazon biztosítási ágazat valamely alágazatába tartozó termék és 
az  egy szerződés keretén belül több biztosítási ágazatba vagy ugyanazon biztosítási ágazat több alágazatába 
tartozó kockázatot is fedező termék, ha ez  utóbbi termék jellemző kockázat szerinti ágazati, illetve alágazati 
besorolása megegyezik az előbbi termék ágazati, illetve alágazati besorolásával;”

 (4) A Bit. 3. § (1) bekezdés 94. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„94. járadékszolgáltatás: a  jogosult részére szerződés alapján meghatározott pénzösszeg időszakonként visszatérő 
szolgáltatása;”

 (5) A Bit. 3. § (1) bekezdése a következő 98–100. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„98. illikvid eszköz: eszközalap olyan eszköze, amelynek értéke nem állapítható meg, ideértve különösen, ha 
az  értékelésre alkalmas piaci árfolyam-információk az  eszköz forgalmazásának, kereskedésének vagy nyilvános 
árjegyzésének felfüggesztése miatt nem állnak maradéktalanul rendelkezésre;
99. megfelelőségi politika: a  megfelelőségi feladatkört ellátó személy felelősségi köreinek, hatásköreinek és 
beszámolási kötelezettségeinek meghatározása;
100. megfelelőségi terv: a  megfelelőségi feladatkör azon tervezett tevékenységeinek meghatározása, amelyek 
figyelembe veszik a  biztosító tevékenységének valamennyi lényeges területét és azok megfelelőségi kockázatnak 
való kitettségét.”

3. §  A Bit. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.  § (1) Biztosítási tevékenység a  biztosítási szerződésen alapuló kötelezettségvállalás, amely során 
a  tevékenységet végző megszervezi az  azonos vagy hasonló kockázatoknak kitett személyek közösségét 
(veszélyközösség), matematikai és statisztikai eszközökkel felméri a  biztosítható kockázatokat, megállapítja és 
beszedi a kötelezettségvállalás ellenértékét (díját), meghatározott tartalékokat képez, a létrejött jogviszony alapján 
a kockázatot átvállalja és teljesíti a szolgáltatásokat.
(2) Az  (1)  bekezdésben foglalt biztosítási tevékenység az  üzletszerűen végzett járadékszolgáltatás nyújtására 
irányuló tevékenység is, függetlenül attól, hogy a kötelezettségvállalás ellenértéke meghatározott pénz fizetése (díj) 
vagy egyéb ellenszolgáltatás formájában valósul meg.”

4. §  A Bit. 6. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(A biztosítási termék terjesztése során tilos olyan módszert alkalmazni:)
„c) amely biztosítási termék megvásárlását díjazással járó terjesztésbe való bevonás feltételéül szabja.”

5. §  A Bit. 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„34. § Biztosításközvetítői tevékenységet – az e törvényben foglalt kivételekkel – kizárólag olyan személy végezhet, 
aki szerepel a  Felügyelet által vezetett nyilvántartásban, és a  36/A.  § (2)  bekezdésében meghatározott szakmai 
továbbképzési kötelezettségnek eleget tesz.”
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6. §  A Bit. 36. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  13. számú mellékletben meghatározott hatósági vizsga birtokában biztosításközvetítői tevékenység 
végzésére jogosult természetes személy a  felügyeleti nyilvántartásból történő törléstől számított öt év elteltével 
abban az esetben vehető fel újból a felügyeleti nyilvántartásba, ha újból hatósági vizsgát tesz.”

7. §  A Bit. a következő 36/A. §-sal egészül ki:
„36/A. § (1) A függő és a független biztosításközvetítői tevékenységet végző természetes személy köteles az általa 
közvetített biztosítási termékekkel kapcsolatban már megszerzett ismereteket naprakészen tartani, fejleszteni és 
a változásokból eredő követelményekkel összhangba hozni.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott követelmény teljesítése érdekében a függő és a független biztosításközvetítői 
tevékenységet végző természetes személy köteles az  általa közvetített vagy a  jövőben közvetíteni szándékozott 
biztosítási termék vonatkozásában szakmai továbbképzésen részt venni.
(3) A  (2) bekezdésben meghatározott szakmai továbbképzési kötelezettség nem áll fenn, ha a biztosításközvetítői 
tevékenységet végző természetes személy által közvetített biztosítási termék feltétel- és teljesítési rendszerében és 
a közvetített termékek körében változás nem következett be.
(4) A  (2)  bekezdésben meghatározott szakmai továbbképzést a  biztosításközvetítői tevékenységet folytató 
természetes személyt foglalkoztató vagy megbízó biztosító, vagy független biztosításközvetítő végezheti, valamint 
a  szakmai továbbképzés lebonyolítására a  13. számú mellékletben meghatározott szakképesítés megszerzésére 
irányuló képzést nyújtó szakképző intézményt, vagy 13. számú mellékletben meghatározott, a  hatósági vizsgára 
felkészítő hatósági képzést nyújtó képző szervet is megbízhat.
(5) A  biztosításközvetítői tevékenységet folytató természetes személyt foglalkoztató vagy megbízó biztosító, vagy 
független biztosításközvetítő köteles a  (2)  bekezdésben meghatározott szakmai továbbképzési kötelezettség alá 
eső biztosításközvetítői tevékenységet folytató természetes személyek továbbképzését oly módon megszervezni, 
hogy az  adott személy vonatkozásában az  új vagy módosult termék értékesítését a  szakmai továbbképzés előzze 
meg.
(6) A  (2)  bekezdésben meghatározott szakmai továbbképzésen történő részvételt a  biztosításközvetítői 
tevékenységet folytató természetes személyt foglalkoztató vagy megbízó biztosító, vagy független 
biztosításközvetítő köteles nyilvántartani és a felügyeleti ellenőrzés során a Felügyelet részére igazolni.”

8. §  A Bit. 37. § (1) bekezdése a következő i)–l) ponttal egészül ki:
(A biztosításközvetítő – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a biztosítási szerződés megkötését megelőzően és bármely, 
a tájékoztatásban szereplő adat változása esetén a szerződés módosításakor és megújításakor köteles az ügyfél részére 
a kötelezettségvállalás tagállamának hivatalos nyelvén vagy az ügyféllel történő megállapodásban kikötött más nyelven 
írásban tájékoztatást adni:)
„i) arról, hogy milyen biztosítási termék terjesztésére van jogosultsága,
j) arról, hogy a biztosítási termék közvetítése során az ügyféltől díjat vagy díjelőleget átvehet-e,
k) független biztosításközvetítő esetén arról, hogy a  biztosítótól az  ügyfélnek járó összeget átvehet-e, és ha igen, 
annak esetleges összegszerűségi korlátairól, és
l) függő biztosításközvetítő esetén arról, hogy a biztosítótól az ügyfélnek járó összeget nem vehet át.”

9. §  A Bit. 38. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A Felügyelet a független biztosításközvetítői tevékenység végzésének engedélyezése iránti kérelmet elutasítja, ha
a) a kérelmező vagy a minősített befolyással rendelkező tulajdonosának független biztosításközvetítői tevékenység 
végzésére jogosító engedélyét a kérelem benyújtását megelőző 3 év során a Felügyelet intézkedésével visszavonta; 
vagy
b) a  kérelmező vezető tisztségviselője, minősített befolyással rendelkező tulajdonosa a  kérelem benyújtását 
megelőző 3 év során vezető tisztségviselője vagy tulajdonosa volt olyan független biztosításközvetítőnek, amelynek 
független biztosításközvetítői tevékenység végzésére jogosító engedélyét a  kérelem benyújtását megelőző 3 év 
során a Felügyelet intézkedésével visszavonta.”

10. §  A Bit. 57. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  (1)  bekezdés f )  pontjában meghatározott esetben az  átalakulás időpontja legfeljebb hat hónappal lehet 
későbbi, mint az engedély megadásának időpontja.”
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11. §  A Bit. 65. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„65. § (1) A biztosítási tevékenység engedélyezésének és a tevékenység folyamatos végzésének a feltétele
a) a jogszabályoknak megfelelő számviteli és nyilvántartási rend;
b) folyamatos nyilvántartási, adatfeldolgozási és adatszolgáltatási rendszer;
c) a tevékenység végzésére alkalmas technikai, informatikai, műszaki, biztonsági felszereltség és helyiség;
d) a megbízható és körültekintő működésnek megfelelő belső szabályzatok;
e) a  működési kockázatok csökkentését szolgáló információs és ellenőrzési eljárások és rendszerek, valamint 
a rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó terv; és
f ) áttekinthető szervezeti felépítés.
(2) A  nyilvántartási és ellenőrzési rendszer akkor megfelelő, ha – a  számviteli jogszabályokban foglaltakon 
túlmenően – lehetővé teszi a biztosító körültekintő vezetését, a biztosító vezetésének a belső ellenőrzés, valamint 
a  Felügyelet által történő ellenőrzését és segíti a  biztosítót abban, hogy eleget tegyen a  jogszabályok alapján rá 
háruló kötelezettségeknek.”

12. §  A Bit. a következő 65/A. §-sal egészül ki:
„65/A. § (1) A biztosítónak ki kell alakítania a biztosítási tevékenységének ellátásához használt informatikai rendszer 
biztonságával kapcsolatos szabályozási rendszerét és gondoskodnia kell az  informatikai rendszer kockázatokkal 
arányos védelméről. A  szabályozási rendszerben ki kell térni az  információtechnológiával szemben támasztott 
követelményekre, a  használatából adódó biztonsági kockázatok felmérésére és kezelésére a  tervezés, a  beszerzés, 
az üzemeltetés és az ellenőrzés területén.
(2) A  biztosító köteles az  informatikai rendszer kockázatokkal arányos védelmének biztosítása céljából 
az  informatikai rendszer biztonsági kockázatelemzését szükség szerint, de legalább kétévente felülvizsgálni és 
aktualizálni.
(3) Az informatika alkalmazásából fakadó biztonsági kockázatok figyelembevételével meg kell határozni a szervezeti 
és működési rendeket, a felelősségi, a nyilvántartási és a tájékoztatási szabályokat, a folyamatba épített ellenőrzési 
követelményeket és szabályokat.
(4) A biztosítónak ki kell dolgoznia az  informatikai rendszerének biztonságos működtetését felügyelő informatikai 
ellenőrző rendszert és azt folyamatosan működtetnie kell.
(5) A  biztonsági kockázatelemzés eredményének értékelése alapján a  biztonsági kockázattal arányos módon 
gondoskodni kell legalább az alábbiakról:
a) a  rendszer legfontosabb elemeinek (eszközök, folyamatok, személyek) egyértelmű és visszakereshető 
azonosításáról;
b) az informatikai biztonsági rendszer önvédelmét, kritikus elemei védelmének zártságát és teljeskörűségét biztosító 
ellenőrzésekről, eljárásokról;
c) a  rendszer szabályozott, ellenőrizhető és rendszeresen ellenőrzött felhasználói adminisztrációjáról (hozzáférési 
szintek, egyedi jogosultságok, engedélyezésük, felelősségi körök, hozzáférés naplózás, rendkívüli események);
d) olyan biztonsági környezetről, amely az  informatikai rendszer működése szempontjából kritikus folyamatok 
eseményeit naplózza és alkalmas e  naplózás rendszeres és érdemi értékelésére, illetve lehetőséget nyújt a  nem 
rendszeres események kezelésére;
e) a távadatátvitel bizalmasságáról, sértetlenségéről és hitelességéről;
f ) az adathordozók szabályozott és biztonságos kezeléséről; és
g) a rendszer biztonsági kockázattal arányos vírusvédelméről.
(6) A  biztosítónak tevékenysége ellátásához, nyilvántartásai naprakész és biztonságos vezetéséhez meg kell 
valósítania a (2) bekezdésben meghatározott biztonsági kockázatelemzés alapján indokolt védelmi intézkedéseket, 
továbbá rendelkeznie kell a felmerülő kockázatokkal arányos mértékben legalább a következőkkel:
a) informatikai rendszerének működtetésére vonatkozó utasításokkal és előírásokkal, valamint a  fejlesztésre 
vonatkozó tervekkel;
b) minden olyan dokumentációval, amely az üzleti tevékenységet közvetlenül vagy közvetve támogató informatikai 
rendszerek folyamatos és biztonságos működését – még a  szállító és a  rendszerfejlesztő tevékenységének 
megszűnése után is – biztosítja;
c) a  szolgáltatások ellátásához szükséges informatikai rendszerrel, valamint ezzel összefüggésben a szolgáltatások 
folytonosságát biztosító tartalék berendezésekkel vagy ezek hiányában az  ezeket helyettesítő egyéb 
– a tevékenységek, szolgáltatások folytonosságát biztosító – megoldásokkal;
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d) olyan informatikai rendszerrel, amely lehetővé teszi az  alkalmazási környezet biztonságos elkülönítését 
a fejlesztési és a tesztelési környezettől, valamint a megfelelő változáskövetés és változáskezelés fenntartását;
e) az  informatikai rendszer szoftver elemeiről (alkalmazások, adatok, operációs rendszer és környezetük) olyan 
biztonsági mentésekkel és mentési renddel (mentések típusa, módja, visszatöltési és helyreállítási tesztek, eljárási 
rend), amelyek az  adott rendszer helyreállíthatóságát a  rendszer által nyújtott szolgáltatás kritikus helyreállítási 
idején belül lehetővé teszik;
f ) jogszabályban meghatározott nyilvántartás ismételt előhívására alkalmas adattároló rendszerrel, amely 
biztosítja, hogy az  archivált anyagokat a  jogszabályokban meghatározott ideig, de legalább öt évig bármikor 
visszakereshetően, helyreállíthatóan megőrizzék; és
g) a szolgáltatásai folyamatosságát akadályozó rendkívüli események kezelésére szolgáló tervvel.
(7) A biztosítónál mindenkor rendelkezésre kell állnia:
a) az  általa fejlesztett, illetve a  megrendelésére készített informatikai rendszer felépítésének és működtetésének 
az ellenőrzéséhez szükséges rendszerleírásoknak és modelleknek;
b) az  általa fejlesztett, megrendelésére készített informatikai rendszernél az  adatok szintaktikai szabályainak és 
az adatok tárolási szerkezetének;
c) az informatikai rendszer elemeinek a biztosító által meghatározott biztonsági osztályokba sorolási rendszerének;
d) az adatokhoz történő hozzáférési rend meghatározásának;
e) az adatgazda és a rendszergazda kijelölését tartalmazó okiratnak;
f ) az alkalmazott szoftver eszközök jogtisztaságát bizonyító szerződéseknek; és
g) az informatikai rendszert alkotó ügyviteli, üzleti szoftvereszközök teljes körű és naprakész nyilvántartásának.
(8) A szoftvereknek együttesen alkalmasnak kell lenniük legalább:
a) a működéshez szükséges és jogszabályban előírt adatok nyilvántartására;
b) a tárolt adatok ellenőrzéséhez való felhasználásra; és
c) a biztonsági kockázattal arányos logikai védelemre és a sérthetetlenség védelmére.
(9) A  biztosítónak belső szabályzatában meg kell határoznia az  egyes munkakörök betöltéséhez szükséges 
informatikai ismeretet.
(10) A  (6)  bekezdés e)  pontjában meghatározott mentéseket kockázati szempontból elkülönítetten és tűzbiztos 
módon kell tárolni, továbbá gondoskodni kell a mentések forrásrendszerrel azonos szintű hozzáférés védelméről.”

13. §  A Bit. 70. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  (2)  bekezdés a)  pontja szerinti megállapodások megkötéséről szóló tájékoztatót a  Felügyelet internetes 
honlapján közzéteszi és gondoskodik arról, hogy ezen információk a honlapon folyamatosan elérhetőek legyenek.”

14. §  A Bit. 76. és 77. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„76. § (1) A biztosító a kockázat elvállalása és a viszontbiztosítási szerződés megkötése kivételével – az adatvédelmi 
előírások betartása mellett – tevékenységének bármely elemét kiszervezheti.
(2) A  biztosító ügymenetének kiszervezése esetén a  (3)–(7)  bekezdés és a  77–78.  § alkalmazandók. 
A termékértékesítés más általi végzése nem minősül az ügymenet kiszervezésének.
(3) A kiszervezés
a) nem eredményezheti a biztosító vezető állású személyei hatáskörének, továbbá az egyéb vezetői hatáskörének 
átadását, e hatáskörök gyakorlása a biztosítónál marad,
b) nem eredményezhet érdeksérelmet az ügyfél számára az ügyfél és a biztosító közötti szerződéses viszonyban és 
nem befolyásolhatja a biztosító ügyfél felé fennálló, e törvényben foglalt kötelezettségeinek teljesítését, és
c) nem eredményezhet olyan változást, amely alapján a  biztosító az  e  törvény szerinti tevékenység végzésére 
jogosító engedély megszerzéséhez szükséges feltételeket nem teljesíti.
(4) Az  ügymenet kiszervezésének feltétele, hogy az  irányítási, ellenőrzési jog, valamint a  biztosítási kockázatokért 
való helytállási kötelezettség megmaradjon a biztosítónál.
(5) A  biztosító előzetesen írásbeli kiszervezési politikát dolgoz ki, amely figyelembe veszi a  kiszervezés hatását 
a biztosító tevékenységére, továbbá a kiszervezés során alkalmazandó beszámolási és ellenőrzési eljárásokat.
(6) Nem szervezhetőek ki a kiemelten fontos feladatkörök vagy tevékenységek, amennyiben a kiszervezés:
a) a biztosító biztosítási szerződésekből eredő kötelezettségei teljesítésére való képességét érintő módon
aa) veszélyezteti a biztosító irányítási rendszerének minőségét,
ab) növeli a biztosító működési kockázatát,
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b) akadályozza a Felügyeletet feladatai teljesítésében, vagy
c) veszélyezteti a biztosító ügyfeleinek érdekeit.
(7) A  biztosító a  kiemelten fontos feladatkörök vagy tevékenységek kiszervezését, valamint a  kiszervezés 
tartalmában bekövetkezett változást köteles a Felügyeletnél 5 nappal a kiszervezést, vagy a változást megelőzően 
bejelenteni. A  bejelentésnek tartalmaznia kell a  kiszervezés tényét, a  kiszervezett tevékenységet végző nevét és 
címét, valamint a kiszervezés időtartamát.
77.  § (1) A  kiszervezett tevékenységet a  Felügyelet a  tevékenységet végzőnél ugyanazon módon és eszközökkel 
vizsgálhatja, mintha a tevékenységet a biztosító végezné.
(2) A kiszervezett tevékenységgel harmadik személynek okozott kárért a biztosító felel.
(3) A  biztosító felelős azért, hogy a  kiszervezett tevékenységet végző a  tevékenységet a  jogszabályi előírások 
betartásával és a  tőle elvárható gondossággal végezze. Amennyiben a  biztosító észleli, hogy a  kiszervezett 
tevékenység végzése jogszabályba vagy a  szerződésbe ütközik, haladéktalanul köteles felszólítani a  kiszervezett 
tevékenységet végzőt, hogy tevékenységét a  jogszabálynak, illetve a  szerződésnek megfelelően végezze. Ha 
a kiszervezett tevékenységet végző a kiszervezett tevékenységet súlyosan szerződésszegő módon vagy a felszólítás 
ellenére továbbra is jogszabálysértő vagy szerződésszegő módon végzi, a  biztosító köteles a  szerződést azonnali 
hatállyal felmondani.
(4) A biztosító, amely kiszervezi a kiemelten fontos feladatköreit, köteles
a) biztosítani, hogy a kiszervezett tevékenységet végző kockázatkezelési és belső kontrollrendszerének vonatkozó 
területei megfelelőek legyenek ahhoz, hogy biztosítsák a 76. § (6) bekezdés a) és b) pontjának való megfelelést;
b) megfelelően figyelembe venni a  kiszervezett tevékenységeket a  saját kockázatkezelési és belső 
kontrollrendszerében, hogy biztosítsa a 76. § (6) bekezdés a) és b) pontjának való megfelelést;
c) meggyőződni arról, hogy a  kiszervezett tevékenységet végző rendelkezik a  kiszervezett feladatok megfelelő és 
megbízható módon történő végzéséhez szükséges pénzügyi forrásokkal; és
d) biztosítani, hogy a  kiszervezett tevékenységet végző – figyelembe véve a  kiszervezett feladatköröket és 
tevékenységeket is – rendelkezzen a veszélyhelyzetek és az üzletviteli fennakadások kezelésére alkalmas megfelelő 
készenléti tervekkel, és amennyiben szükséges, a kiszervezett tevékenységet végző rendszeresen tesztelje a tartalék 
rendszereket.
(5) Amennyiben a Felügyelet észleli, hogy a biztosító a  (3) és (4) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz 
eleget, a tevékenység kiszervezését megtilthatja.
(6) Aki egyidejűleg végez kiszervezett tevékenységet egy vagy több biztosító, illetve legalább egy biztosító és 
legalább egy viszontbiztosító részére, az köteles a biztosítók vagy viszontbiztosítók által átadott adatot, információt 
elkülönítetten, az adatvédelmi előírások betartásával kezelni.
(7) A biztosító nem szervezheti ki a tevékenységet olyan szervezethez,
a) amelyben a biztosító vezető tisztségviselőjének vagy a vezető tisztségviselő közeli hozzátartozójának tulajdonosi 
részesedése van, vagy
b) amelynek a  biztosító vezető tisztségviselője vagy a  vezető tisztségviselő közeli hozzátartozója vezető 
tisztségviselője.
(8) A  (7) bekezdésben előírt korlátozást nem kell alkalmazni, ha a biztosító és a kiszervezett tevékenységet végző 
szervezet tulajdonosa azonos vagy a  kiszervezett tevékenységet végző szervezet a  biztosító tulajdonosa, vagy 
a  kiszervezett tevékenységet végző szervezet a  biztosító tulajdonában áll, illetve azonos tulajdonosi csoportba 
tartoznak.
(9) ármilyen kiemelten fontos feladatkör vagy tevékenység kiszervezett tevékenységet végzőjének kiválasztása 
során az igazgatóság gondoskodik arról, hogy
a) a  biztosító részletes vizsgálatot végezzen annak érdekében, hogy – a  biztosító céljait és igényeit figyelembe véve – 
a lehetséges kiszervezett tevékenységet végző rendelkezzen mindazon képességekkel, erőforrásokkal, valamint hatósági 
engedélyekkel, amelyek az előírt feladatkörök vagy tevékenységek kielégítő módon történő elvégzéséhez szükségesek;
b) a biztosító és a kiszervezett tevékenységet végző írásbeli szerződést kössön, amely egyértelműen meghatározza 
a biztosító és a kiszervezett tevékenységet végző jogait és kötelezettségeit; és
c) a kiszervezési szerződés feltételeiről egyértelműen tájékoztatást kapjon jóváhagyás céljából.
(10) Amennyiben a  biztosító és a  kiszervezett tevékenységet végző ugyanazon tulajdonosi csoport tagjai, 
a biztosító a kiemelten fontos feladatkörök vagy tevékenységek kiszervezésénél a (9) bekezdésben meghatározott 
követelményeken felül köteles figyelembe venni, hogy a  biztosító milyen mértékben ellenőrzi a  kiszervezett 
tevékenységet végzőt vagy képes befolyásolni annak tevékenységeit.”
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15. §  A Bit. a következő 77/A. és 77/B. §-sal egészül ki:
„77/A.  § (1) A  másik tagállamban székhellyel rendelkező, tevékenységét kiszervező biztosító felügyeleti hatósága 
vagy az  erre általa felhatalmazott személy jogosult, hogy a  Felügyelet előzetes értesítését követően, a  Felügyelet 
közreműködésével Magyarország területén a kiszervezett tevékenységet végzőt ellenőrizze.
(2) A  (1)  bekezdés szerinti ellenőrzés során a  Felügyelet jár el a  másik tagállamban székhellyel rendelkező, 
tevékenységét kiszervező biztosító felügyeleti hatósága ellenőrzési tevékenységének a biztosítása érdekében.
(3) Az  illetékes felügyeleti hatóság kérelmére a  Felügyelet jogosult a  másik tagállamban székhellyel rendelkező 
biztosító megbízásából Magyarország területén a  kiszervezett tevékenységet végzőt a  helyszínen ellenőrizni, 
valamint a kiszervezett tevékenységet végzőtől adatszolgáltatást kérni.
77/B. § A Felügyelet vagy az erre általa felhatalmazott személy jogosult a biztosító által kiszervezett tevékenységet 
másik tagállamban végzőt az illetékes hatóság előzetes értesítését követően, az illetékes hatóság közreműködésével 
ellenőrizni.”

16. §  A Bit. 78. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„78. § (1) A kiszervezésre vonatkozó szerződésnek tartalmaznia kell legalább:
a) a kiszervezett tevékenység végzése során a kiszervezett tevékenységet végző tudomására jutott biztosítási titok 
megőrzésére vonatkozó kötelezettséget, felelősséget és a titok megtartása érdekében teendő intézkedéseket;
b) a  kiszervezett tevékenységet végző hozzájárulását a  kiszervezett tevékenységnek a  biztosító belső ellenőre, 
könyvvizsgálója és a Felügyelet által történő ellenőrzéséhez;
c) mindkét fél jogait és kötelezettségeit, különös tekintettel a  kiszervezett tevékenységet végző felelősségére 
vonatkozó szabályokat a tevékenység megfelelő színvonalon történő végzéséért;
d) a tevékenység végzésének minőségére vonatkozó részletes követelményeket;
e) a  biztosító részéről történő azonnali hatályú felmondás lehetőségét a  kiszervezett tevékenységet végző által 
történő jogszabálysértő tevékenység, illetve ismételt vagy súlyos szerződésszegés esetén;
f ) azt, hogy a  kiszervezett tevékenységet végző köteles a  biztosítót a  körülmények minden olyan változásáról 
tájékoztatni, ami lényegesen befolyásolhatja a  kiszervezett feladatkörök és tevékenységek hatékony, 
jogszabályoknak megfelelő ellátását;
g) azt, hogy a  kiszervezett tevékenységet végző csak felmondási idővel szüntetheti meg a  szerződést, és 
a  felmondási időnek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a  biztosító a  feladatkör vagy tevékenység ellátásáról 
gondoskodhasson;
h) azt, hogy a  biztosító tájékoztatást kérhet a  kiszervezett tevékenységekről és utasításokat adhat a  kiszervezett 
tevékenységek és feladatkörök tekintetében;
i) azokat a  feltételeket és jogszabályi korlátokat, amelyek alapján a  kiszervezett tevékenységet végző a  hozzá 
kiszervezett feladatkör vagy tevékenység végzésével mást bízhat meg; és
j) azt, hogy a  kiszervezett tevékenységet végzőnek a  biztosítóval kötött szerződésből eredő feladatait és 
kötelezettségeit nem érinti, ha a hozzá kiszervezett feladatkör vagy tevékenység végzésével az i) pont alapján mást 
bíz meg.
(2) Az  ügymenet kiszervezési szerződésben a  biztosító köteles előírni, hogy bármely típusú felügyeleti ellenőrzés 
esetén a  vele szerződő fél köteles a  felügyeleti ellenőrzést végzőknek az  ügymenet kiszervezéssel kapcsolatos 
valamennyi adatot, dokumentumot és információt megadni.
(3) Amennyiben a  kiszervezett tevékenység keretében a  biztosító ügyfeleinek személyes adatát továbbítja 
a  kiszervezett tevékenységet végzőhöz, úgy a  szerződésben rögzíteni kell az  adatfeldolgozás rendjét és 
az adatvédelem szabályait.”

17. §  A Bit. 83. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a  vezető állású személy kinevezésére vagy megválasztására az  engedély megszerzésétől vagy 
a  (2)  bekezdés szerinti vélelem bekövetkezésétől számított három hónapon belül nem kerül sor, a  vezető állású 
személy csak ismételt engedélyezést követően nevezhető ki vagy választható meg. Az  ismételt engedélyezési 
eljárásra a (2) bekezdésben meghatározott szabályok alkalmazandók.”

18. § (1) A Bit. 85. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A biztosító a biztosítási tevékenység folytatásához a (6) bekezdésben foglalt kivétellel
a) vezető aktuáriust;
b) vezető jogtanácsost;
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c) számviteli rendért felelős vezetőt; és
d) belső ellenőrzési vezetőt (belső ellenőrt) (a továbbiakban együtt: egyéb vezető)
köteles foglalkoztatni.”

 (2) A Bit. 85. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha az  egyéb vezető kinevezésére vagy megválasztására az  engedély megszerzésétől vagy a  (3)  bekezdés 
szerinti vélelem bekövetkezésétől számított három hónapon belül nem kerül sor, az  egyéb vezető csak ismételt 
engedélyezést követően nevezhető ki vagy választható meg. Az ismételt engedélyezési eljárásra a (3) bekezdésben 
meghatározott szabályok alkalmazandók.”

 (3) A Bit. 85. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  300 millió forint éves díjbevételt el nem érő biztosító egyesület az  (1)  bekezdés a)–c)  pontjában 
meghatározott egyéb vezetőket megbízási jogviszony keretében is foglalkoztathatja, vagy e tevékenység ellátásával 
más – az adott tevékenység ellátására a 86. § (1) bekezdés a)–d) pontjában, a 87. § (1) bekezdés a)–d) pontjában és 
a 88. § (1) bekezdés a)–e) pontjában előírtaknak megfelelő személlyel rendelkező – szervezetet is megbízhat, belső 
ellenőrt pedig nem köteles alkalmazni. Ezen egyesület esetében az  (1)  bekezdés a)–c)  pontjában meghatározott 
egyéb vezetőként a Felügyelet az egyesület viszontbiztosítását ellátó biztosító egyéb vezetőinek igénybevételét is 
elfogadhatja.”

19. §  A Bit. 86. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:
„A biztosító vezető aktuáriusa
86. § (1) A biztosító vezető aktuáriusaként az alkalmazható, aki
a) felsőfokú közgazdasági vagy pénzügyi végzettséggel rendelkezik;
b) legalább 5 éves, biztosítónál vagy viszontbiztosítónál, pénzügyi felügyeletet ellátó szervezetnél, az  aktuáriusok 
vagy biztosításközvetítők, szaktanácsadók szakmai érdekvédelmi szervénél, biztosításközvetítői tevékenységet 
folytató gazdálkodó szervezetnél, biztosító könyvvizsgálójánál vagy biztosítási szaktanácsadónál szerzett aktuáriusi 
szakmai gyakorlattal rendelkezik;
c) büntetlen előéletű;
d) szakmai alkalmassággal és üzleti megbízhatósággal rendelkezik; és
e) a biztosítóval munkaviszonyban áll.
(2) A biztosító vezető aktuáriusa aláírásával igazolja:
a) az éves beszámolóban szereplő tartalékok képzésének és mértékének helyességét;
b) a szavatolótőke-szükséglet számításának helyességét;
c) az életbiztosítási ág befektetési hozamának felosztását;
d) a díjkalkulációk szakmai helyességét; és
e) az a)–d) pontra vonatkozó adatok valamint a tartalékok helytállóságát.
(3) A  (2) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban a biztosító vezető aktuáriusa azt is igazolja, hogy a rendelkezésre 
álló adatok elégségesek, teljesek és összehangoltak voltak és az alkalmazott módszerek a kockázatok természetének 
megfeleltek.
(4) A  biztosító vezető aktuáriusa az  éves beszámolóval együtt, ahhoz kapcsolódóan – a  felügyeleti ellenőrzés 
elősegítése céljából – benyújtja a Felügyeletnek a biztosító éves külön aktuáriusi jelentését.
(5) Az aktuáriusi jelentés tartalmi követelményeit a Felügyelet elnöke rendeletben állapítja meg.”

20. §  A Bit. 87. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A biztosító vezető jogtanácsosa az lehet, aki)
„c) legalább 5 éves, biztosítónál vagy viszontbiztosítónál, pénzügyi felügyeletet ellátó szervezetnél, 
az  államigazgatás pénzügyi, illetve gazdasági területén, a  biztosítók vagy biztosításközvetítők, szaktanácsadók 
szakmai érdekvédelmi szervénél, biztosításközvetítői tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél szerzett 
biztosításszakmai gyakorlattal vagy biztosítási szaktanácsadói szakmai gyakorlattal rendelkezik,”

21. §  A Bit. 88. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A biztosító számviteli rendjéért felelős vezetője kizárólag az lehet, aki)
„c) legalább 5 éves, biztosítónál vagy viszontbiztosítónál, pénzügyi felügyeletet ellátó szervezetnél, 
az államigazgatás pénzügyi, illetve gazdasági területén, a biztosítók, biztosításközvetítők, szaktanácsadók szakmai 
érdekvédelmi szervénél, biztosításközvetítői tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél szerzett számviteli 
gyakorlattal vagy biztosítási szaktanácsadói szakmai gyakorlattal rendelkezik,”
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22. §  A Bit. 89. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„89.  § (1) A  biztosító részvénytársaság, a  biztosító szövetkezet, valamint a  300 millió forint éves díjbevételt elérő 
vagy meghaladó biztosító egyesület köteles belső ellenőrt alkalmazni. Az  ilyen biztosítók, ha ugyanazon személyt 
alkalmazzák belső ellenőrként, kötelesek írásban megállapodni arról, hogy a  belső ellenőr kölcsönös alkalmazása 
ellen nem emelnek kifogást. A megállapodást a Felügyeletnek 30 napon belül meg kell küldeni.
(2) A biztosító belső ellenőre az lehet, aki
a) felsőfokú közgazdasági, pénzügyi vagy jogi végzettséggel rendelkezik,
b) legalább 5 éves,
ba) biztosítónál vagy viszontbiztosítónál, pénzügyi felügyeletet ellátó szervezetnél, az  államigazgatás pénzügyi, 
illetve gazdasági területén, a  biztosítók, biztosításközvetítők, szaktanácsadók szakmai érdekvédelmi szervénél, 
biztosításközvetítői tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél, biztosító könyvvizsgáló cégénél szerzett 
szakmai gyakorlattal vagy biztosítási szaktanácsadói szakmai gyakorlattal, vagy
bb) szabályozott vállalkozásnál, illetve azok könyvvizsgáló cégénél szerzett belső ellenőrzési vagy megfelelőségi 
szakmai gyakorlattal rendelkezik,
c) büntetlen előéletű,
d) szakmai alkalmassággal és üzleti megbízhatósággal rendelkezik, és
e) a biztosítóval munkaviszonyban áll.
(3) A biztosítónál működő belső ellenőr feladata – a III/A. fejezet alkalmazási körére tekintet nélkül – a 91/K. §-ban 
meghatározott belső ellenőrzési feladatok ellátása.
(4) A  belső ellenőr felett a  munkáltatói jogokat közvetlenül az  első számú vezető gyakorolja, a  belső ellenőr 
irányítását a felügyelőbizottság látja el.”

23. §  A Bit. a 91. §-t követően a következő III/A. Fejezettel egészül ki:
„III/A. FEJEZET
A BIZTosíTóK IrÁNyíTÁsI rENdsZErÉVEL KAPcsoLATos KüLÖNÖs sZABÁLyoK
A fejezet alkalmazási köre
91/A.  § (1) E  fejezet hatálya azokra a  biztosítókra terjed ki, amelyek megfelelnek a  következő feltételek 
valamelyikének:
a) a biztosító éves bruttó díjbevétele eléri az 5 millió eurót;
b) a biztosító viszontbiztosítással nem csökkentett bruttó biztosítástechnikai tartalékai elérik a 25 millió eurót;
c) a  biztosító üzleti tevékenysége tartalmaz felelősség-, hitel- és kezesi biztosítási kockázatokat fedező biztosítási 
vagy viszontbiztosítási tevékenységet, kivéve, ha azok az 1. számú melléklet C) részében meghatározott kiegészítő 
kockázatokat jelentenek;
d) a biztosító viszontbiztosítási ügyletekből származó
da) éves bruttó díjbevétele eléri a 0,5 millió eurót,
db) viszontbiztosítással nem csökkentett bruttó biztosítástechnikai tartalékai elérik a 2,5 millió eurót,
dc) az éves bruttó díjbevétele meghaladja az éves összes bruttó díjbevétele 10%-át, vagy
dd) viszontbiztosítással nem csökkentett bruttó biztosítástechnikai tartalékai meghaladják a  viszontbiztosítással 
nem csökkentett bruttó biztosítástechnikai tartalékai 10%-át; vagy
e) a biztosító olyan csoport tagja, ahol a csoport bruttó biztosítástechnikai tartalékai meghaladják a 25 millió eurót.
(2) Ha az  (1)  bekezdésben meghatározott összegek bármelyikét a  biztosító három egymást követő évben túllépi, 
akkor e fejezet szabályai alkalmazandók a negyedik évtől.
(3) Az (1) bekezdéstől eltérően e fejezet szabályai alkalmazandók minden olyan biztosítási tevékenység folytatására 
engedélyt kérő biztosítóra, amelynek az  üzleti terv alapján éves bruttó díjbevétele vagy viszontbiztosítással nem 
csökkentett bruttó biztosítástechnikai tartalékai várhatóan öt éven belül meghaladják az (1) bekezdésben rögzített 
valamely küszöbértéket.
(4) E  fejezet szabályai nem alkalmazhatóak arra a  biztosítóra, amelyre vonatkozóan a  Felügyelet megállapította 
az összes alábbi feltétel egyidejű teljesülését:
a) az  (1)  bekezdésben szereplő küszöbértékek egyikét sem haladta meg a  hatálybalépést megelőző három év 
egyikében sem, és
b) az  (1)  bekezdésben szereplő küszöbértékek közül az  üzleti terv alapján az  elkövetkező öt év alatt várhatóan 
egyiket sem lépi túl.
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Általános követelmények
91/B.  § (1) A  biztosító köteles a  méretével, az  általa végzett biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenysége 
jellegével, nagyságrendjével és összetettségével arányban álló, hatékony, az  üzleti tevékenység körültekintő és 
megbízható irányítását szavatoló irányítási rendszert működtetni (arányosság elve).
(2) Az  arányosság elvét a  biztosító irányítási rendszerére vonatkozó valamennyi előírás tekintetében alkalmazni 
kell, így különösen a  kiemelten fontos feladatkörökért felelős személyek, a  kockázatkezelési rendszer (ezen belül 
a  saját kockázat- és szolvenciaértékelési rendszer), a  belső kontroll rendszer, a  belső ellenőrzés és a  kiszervezés 
tekintetében.
91/C. § (1) A biztosító tevékenységéért, ideértve a kiszervezett tevékenységet is végső felelősséget az igazgatóság 
vállal.
(2) A biztosító az irányítási rendszer keretén belül köteles
a) a szervezeti felépítését valamint a kiemelten fontos feladatköreit belső szabályzatban áttekinthetően rögzíteni,
b) a felelősségi köröket egyértelműen meghatározni és egymástól megfelelően elhatárolni;
c) hatékony információáramlást biztosító rendszert működtetni; és
d) tevékenységei folyamatos és szabályszerű ellátása érdekében megfelelő és arányos rendszereket, erőforrásokat és 
eljárásokat – ideértve a készenléti tervet is – alkalmazni.
(3) A biztosító az irányítási rendszerén belül köteles legalább
a) a kockázatkezelésre;
b) a belső kontrollrendszerre;
c) a belső ellenőrzésre; és
d) amennyiben kiszervezi valamely tevékenységét, a kiszervezésre
vonatkozó részletes szabályokat és követelményeket az igazgatóság által jóváhagyott belső szabályzatban rögzíteni. 
A szabályzatokat a rendszer vagy az érintett terület bármely jelentős változása esetén, de évente legalább egyszer 
felül kell vizsgálni.
(4) A  belső szabályzatoknak egyértelműen meg kell állapítaniuk a  vonatkozó feladatokat, célkitűzéseket, 
folyamatokat és az  alkalmazandó beszámolási eljárásokat, amelyek mindegyikének összhangban kell lennie 
a biztosító általános üzleti stratégiájával.
91/D. § (1) A biztosító
a) hatékony együttműködési, belső jelentési és információközlési rendszert hoz létre és tart fenn minden érintett 
feladatkört ellátó személy szintjén;
b) hatékony döntéshozatali eljárásokat és szervezeti felépítést hoz létre és tart fenn, amelyek világosan 
meghatározzák a beszámolási útvonalakat, felosztják a feladatköröket és felelősségeket, valamint figyelembe veszik 
a biztosító üzleti tevékenységében rejlő kockázatok jellegét, nagyságrendjét és összetettségét;
c) biztosítja, hogy a biztosító alkalmazásában álló és érdekében tevékenykedő személy ismerje azokat az eljárásokat, 
amelyek a kötelezettségei megfelelő teljesítéséhez szükségesek;
d) biztosítja, hogy amennyiben egyes személyek vagy szervezeti egységek több feladatot látnak el, az  ne, vagy 
valószínűsíthetően ne akadályozza meg az  érintett személyeket abban, hogy bármely konkrét feladatkört 
megbízhatóan, tisztességesen és tárgyilagos módon lássanak el;
e) olyan információs rendszert hoz létre és működtet, amely teljes körű, megbízható, egyértelmű, következetes, 
időszerű és helyénvaló információkat állít elő az  üzleti tevékenységekről, a  vállalt kötelezettségekről valamint 
a kockázatokról, amelyeknek a biztosító ki van téve;
f ) megfelelő és pontos nyilvántartásokat vezet üzleti és belső felépítéséről;
g) megőrzi az információk biztonságát, integritását és bizalmas természetét, figyelembe véve az információ jellegét; 
és
h) írásbeli javadalmazási politikát fogad el.
(2) A biztosító olyan üzletmenet-folytonossági szabályzatot hoz létre, vezet be és tart fenn, amely biztosítja, hogy 
a rendszerekben és eljárásokban bekövetkező megszakítás esetén is meg tudja őrizni a nélkülözhetetlen adatokat 
és feladatköröket, és fenn tudja tartani a biztosítási és viszontbiztosítási tevékenységeket, és amennyiben ez nem 
lehetséges, a  szabályzatnak biztosítania kell, hogy a  biztosító időben helyre tudja állítani az  ilyen adatokat és 
feladatköröket, annak érdekében, hogy mielőbb folytatni tudja a biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenységeket.
(3) A  biztosító hatékony rendszereket működtet az  összeférhetetlenség megakadályozására és a  lehetséges 
összeférhetetlenségek azonosítására, valamint eljárásokat dolgoz ki annak érdekében, hogy azok, akik részt 
vesznek a  biztosító stratégiáinak és politikáinak végrehajtásában, megértsék, hogy hol merülhetnek fel 
összeférhetetlenségek és, hogy az ilyen összeférhetetlenségeket hogyan kell kezelni.



54862 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 97. szám 

(4) A  biztosító folyamatosan nyomon követi és rendszeresen értékeli az  irányítási rendszere megfelelőségét és 
hatékonyságát, valamint megteszi a megfelelő intézkedéseket a hiányosságok kezelésére.
91/E. § A belső kontrollrendszer – amely kiterjed legalább az  igazgatási és számviteli eljárásokra, belső ellenőrzési 
keretrendszerre, a vállalkozás minden szintjére kiterjedő megfelelő jelentési és adatszolgáltatási rendszerre, továbbá 
a megfelelőségi feladatkörre – biztosítja
a) a biztosító alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelőségét;
b) a biztosító tevékenységének eredményességét és hatékonyságát a céljai tükrében; és
c) a pénzügyi és nem pénzügyi információk rendelkezésre állását és megbízhatóságát.
91/F.  § (1) A  biztosító a  feladatköröket és a  kapcsolódó beszámolási útvonalakat oly módon építi be a  szervezet 
rendszerébe, hogy biztosítsa minden egyes feladatkör olyan befolyásoktól való mentességét, amelyek 
veszélyeztethetik a feladatkörből adódó feladatok objektív, tisztességes, független módon történő ellátását.
(2) A  belső ellenőrzési feladatkör kivételével minden feladatkör az  igazgatóság felelőssége alatt működik, és 
a  feladatkört ellátó személy annak számol be, szükség esetén együttműködik a többi feladatkört ellátó személlyel 
feladatai ellátása érdekében.
(3) Az adott feladatkört ellátó személyeknek
a) képesnek kell lenniük a saját kezdeményezésükre bármely munkatárssal kapcsolatba lépni;
b) rendelkezniük kell feladataik ellátásához szükséges felhatalmazással, erőforrásokkal és szakértelemmel; és
c) korlátlan hozzáféréssel kell rendelkezniük minden, a feladataik elvégzéséhez szükséges információhoz.
(4) Az  adott feladatkört ellátó személyek haladéktalanul kötelesek bejelenteni minden jelentős problémát 
a felelősségi területükön belül az igazgatóságnak és a felügyelőbizottságnak.
(5) Amennyiben egy feladatkör ellátása nem kapcsolható egy vezető személyhez, akkor a feladatkörhöz kapcsolódó 
feladatokat szervezeti egység is elláthatja, amely esetben a  szervezeti egység vezetője a  felelős az  adott 
feladatkörért.
Kiemelten fontos feladatkörök
91/G. § A biztosító legalább az alábbi kiemelten fontos feladatköröket működteti:
a) aktuáriusi feladatkör,
b) kockázatkezelési feladatkör,
c) megfelelőségi feladatkör és
d) belső ellenőrzési feladatkör.
91/H. § (1) Az aktuáriusi feladatkört ellátó személy feladata:
a) a biztosítástechnikai tartalékok számításának összehangolása;
b) az alkalmazott módszertan és az alapul szolgáló modellek, valamint a biztosítástechnikai tartalékok számításánál 
figyelembe vett feltevések megfelelőségének biztosítása;
c) a biztosítástechnikai tartalék számításához használt adatok elégségességének és minőségének értékelése;
d) amennyiben értelmezhető, a biztosítástechnikai tartalékok és a tapasztalati adatok összevetése;
e) az életbiztosítási ág befektetési hozamának felosztása;
f ) az igazgatóság tájékoztatása a biztosítástechnikai tartalék számításának megbízhatóságáról és megfelelőségéről;
g) az általános biztosítási kockázatvállalási politikáról való véleménynyilvánítás;
h) a viszontbiztosítási megállapodások megfelelőségéről való véleménynyilvánítás; és
i) a kockázatkezelési rendszer hatékony működtetéséhez való hozzájárulás, különös tekintettel a saját kockázat- és 
szolvenciaértékelési rendszerre.
(2) A  biztosítástechnikai tartalékok kiszámításának összehangolása terén az  aktuáriusi feladatkört ellátó személy 
különösen az alábbi feladatokat látja el:
a) módszereket és eljárásokat alkalmaz, hogy értékelje a  biztosítástechnikai tartalékok megfelelő mértékét és 
biztosítsa, hogy azok számítása összhangban legyen az e törvényben és a biztosítástechnikai tartalékok tartalmáról, 
képzésének és felhasználásának rendjéről szóló jogszabályban meghatározott követelményekkel;
b) amennyiben értelmezhető, értékeli a biztosítástechnikai tartalékok számításához kapcsolódó bizonytalanságot;
c) biztosítja, hogy figyelembevételre kerüljön a  biztosítástechnikai tartalékok kiszámításához használt adatok 
bármilyen korlátozottsága;
d) összehasonlítást végez és indokol minden lényeges, korábbi értékektől eltérő különbséget a biztosítástechnikai 
tartalékok évenkénti számításánál; és
e) biztosítja, hogy a biztosítási és viszontbiztosítási szerződésekben biztosított opciókat, garantált szolgáltatásokat, 
hozamokat és kifizetéseket megfelelően értékelik.
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(3) Amennyiben értelmezhető, az  aktuáriusi feladatkört ellátó személy megvizsgálja, hogy a  biztosítástechnikai 
tartalékok számításánál alkalmazott módszerek és feltevések megfelelőek-e a biztosító adott üzletágaihoz és ahhoz, 
ahogy az üzleti tevékenységet végzik, tekintettel a rendelkezésre álló adatokra.
(4) Az  aktuáriusi feladatkört ellátó személy értékeli, hogy a  biztosítástechnikai tartalékok kiszámításához használt 
információtechnológiai rendszerek az  arányosság elvének figyelembevételével megfelelően támogatják-e 
az aktuáriusi és statisztikai eljárásokat.
(5) Amennyiben értelmezhető, az aktuáriusi feladatkört ellátó személy a biztosítástechnikai tartalékok tapasztalati 
adatokkal való összehasonlításakor értékeli a  múltbéli számítások minőségét, és az  értékelés eredményét 
felhasználják az aktuális számítások minőségének javítására, következtetéseket vonnak le az alkalmazott adatok és 
feltevések helyességéről, pontosságáról és teljességéről, valamint a számításuk során alkalmazott módszerekről.
(6) A  biztosítástechnikai tartalék számításáról az  igazgatóságnak benyújtott információnak tartalmaznia kell 
legalább a kiszámításuk megbízhatóságára és megfelelőségére vonatkozó adatokat. Egyértelműen fel kell tüntetni, 
és meg kell magyarázni a biztosítástechnikai tartalékok megfelelőségéről megfogalmazott fenntartásokat.
(7) Az  (1)  bekezdés g)  pontja alapján készítendő véleménynek következtetéseket kell tartalmaznia legalább 
a következő tényezők tekintetében:
a) a beszedni tervezett biztosítási díjak elégségesek-e ahhoz, hogy fedezzék a jövőbeli kárigényeket és költségeket, 
figyelembe véve különösen az  alapul szolgáló kockázatokat (ideértve a  biztosítási kockázatvállalást), valamint 
a  biztosítási és viszontbiztosítási szerződésekben foglalt opcióknak, garantált szolgáltatásoknak, hozamoknak és 
kifizetéseknek a biztosítási díjak elégségességére gyakorolt hatását;
b) az  infláció, a  jogi kockázat, a  biztosító portfóliójának összetételében bekövetkezett változás, és az  olyan 
rendszerek hatása, amik a kártörténettől függően felfelé vagy lefelé módosítják a biztosítási díjakat, vagy olyan más 
rendszerek hatása, amiket adott homogén kockázati csoportoknál vezettek be; és
c) a  biztosítási szerződések folyamatosan növekvő aránya a  magasabb kockázatú ügyfelek vonzására vagy 
megtartására (antiszelekció).
(8) Az  (1)  bekezdés h)  pontjában meghatározott véleménynek tartalmaznia kell az  alábbiak megfelelőségének 
elemzését:
a) a biztosító kockázati profilja és biztosítási kockázatvállalási politikája,
b) a viszontbiztosítási szolgáltatók, figyelembe véve azok hitelképességét,
c) a biztosítási kockázatvállalási politikával kapcsolatos elvárt fedezet a stresszforgatókönyvek esetében, és
d) a  viszontbiztosítási szerződésekből és különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegekre vonatkozó 
számítás.
(9) Az aktuáriusi feladatkört ellátó személy évente legalább egyszer írásbeli jelentést készít az igazgatóság számára. 
A  jelentés dokumentál minden feladatot, amit az  aktuáriusi feladatkörben eljáró személy ellát, valamint azok 
eredményeit, világosan beazonosít bármilyen hiányosságot és javaslatokat tesz az ilyen hiányosságok kezelésére.
(10) Biztosítói csoport esetében a  csoportszintű aktuáriusi feladatkört ellátó személy véleményt nyilvánít 
a viszontbiztosítási megállapodások és politikák csoportszintű megfelelőségéről.
(11) Aktuáriusi feladatkört olyan személy láthat el, aki
a) a  biztosító üzleti tevékenységében rejlő kockázatok jellegével, nagyságrendjével és összetettségével arányos 
aktuáriusi és pénzügyi matematikai szakmai tudással rendelkezik, és
b) az alkalmazandó szakmai követelményekkel kapcsolatos tapasztalatait bizonyítani képes.
91/I.  § (1) A  kockázatkezelési feladatkört ellátó személy feladata a  kockázatkezelési rendszer működtetése, amely 
magában foglalja:
a) az  igazgatóság és az  egyéb kiemelten fontos feladatkört ellátó személyek támogatását a  kockázatkezelési 
rendszer hatékony működése érdekében,
b) a kockázatkezelési rendszer nyomon követését,
c) a biztosító egyedi kockázati profiljának nyomon követését,
d) a szavatolótőke-szükséglet számítását,
e) szükség szerinti, de évente legalább egyszeri részletes jelentéstételt a kockázati kitettségekről,
f ) a tanácsadást az igazgatóság részére kockázatkezelési kérdésekben, többek között az olyan stratégiai ügyekben, 
mint a vállalati stratégia, a fúziók, a felvásárlások, a jelentős projektek és befektetések, és
g) a felmerülő kockázatok azonosítását és értékelését.
(2) A kockázatkezelési feladatkört ellátó személy együttműködik az aktuáriusi feladatkört ellátó személlyel.
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91/J. § (1) A megfelelőségi feladatkört ellátó személy feladata különösen
a) annak biztosítása, hogy a  biztosító mindenkor megfeleljen a  tevékenységére és működésére vonatkozó 
jogszabályokban foglaltaknak és a szabályzatok összhangban legyenek a jogszabályi rendelkezésekkel;
b) azon intézkedések és eljárások megfelelő érvényesülésének folyamatos nyomon követése és rendszeres 
ellenőrzése, amelyek célja, hogy a  biztosító e  törvényben és az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott 
jogszabályban foglaltaknak történő megfelelésben tapasztalható esetleges hiányosságait feltárják;
c) a megfelelésbeli hiányosságok feltárása érdekében tett intézkedések folyamatos nyomon követése és rendszeres 
ellenőrzése;
d) a biztosító igazgatóságának, és alkalmazottainak segítése annak érdekében, hogy a biztosító teljesítse a biztosító 
tevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokban foglalt kötelezettségeit;
e) a (2) bekezdésben foglaltak szerinti jelentés elkészítése; és
f ) megfelelőségi politika és megfelelőségi terv készítése.
(2) A  megfelelőségi feladatkört ellátó személy a  jogszabályokban és a  szabályzatokban foglaltaknak történő 
megfelelésről évente legalább egyszer jelentést készít az  igazgatóság és a  felügyelő- bizottság részére, amely 
tartalmazza
a) a  vizsgálat időpontját, témáját, a  vizsgálatban részt vevő alkalmazottak nevét, a  vizsgálat tárgyát képező 
időszakot;
b) a  vizsgálat során tett megállapításokat, a  vizsgálat eredményét és az  intézkedés szükségességére: tárgyára és 
irányára vonatkozóan tett javaslatokat, ideértve azok határidejének megjelölését is;
c) a  vizsgálat során tett javaslatokban foglaltak alapján a  jelentés készítésének időpontjáig tett intézkedések 
összefoglalását és azok eredményét; és
d) a  jelentés készítésének időpontjában folyamatban lévő intézkedések összefoglalását, határidejét és a  várható 
eredményt.
91/K. § (1) A belső ellenőrzési feladatkört ellátó személy kizárólagos feladata
a) a biztosító belső szabályzatai megfelelő működésének és hatékonyságának, és
b) a  biztosítási tevékenységnek a  törvényesség, a  biztonság, az  áttekinthetőség és a  célszerűség szempontjából 
történő
vizsgálata.
(2) A belső ellenőrzési feladatkört ellátó személy
a) ellenőrzési tervet készít, vezet be és tart fenn, amely meghatározza a következő években elvégzendő ellenőrzési 
munkát, figyelembe véve minden tevékenységet és a biztosító teljes irányítási rendszerét;
b) kockázatalapú megközelítést alkalmaz a prioritásai meghatározásakor;
c) beszámol az ellenőrzési tervről az igazgatóságnak és a felügyelőbizottságnak;
d) az  a)  pont szerint végzett munka eredményei alapján ajánlásokat bocsát ki, és évente legalább egyszer írásos 
jelentést nyújt be a megállapításairól és ajánlásairól az igazgatóságnak és a felügyelő bizottságnak; és
e) ellenőrzi az  igazgatóság és a  felügyelőbizottság által a  d)  pontban meghatározott ajánlások alapján hozott 
határozatoknak való megfelelést.
(3) Amennyiben szükséges, a  belső ellenőrzési feladatkört ellátó személy az  ellenőrzési tervben nem szereplő 
ellenőrzéseket is végezhet.
(4) A  belső ellenőrzési feladatkört ellátó személy – a  (1) és (2)  bekezdésben foglaltakon túlmenően – a  biztosító 
által a  Felügyelet részére adott jelentések és adatszolgáltatások tartalmi helyességét és teljességét is legalább 
negyedévente ellenőrzi.
(5) A  belső ellenőrzési feladatkört ellátó személy legalább a  jelentéseiről készített összefoglalót mind 
a felügyelőbizottság, mind az igazgatóság részére megküldi. Az összefoglalót köteles magyar nyelven is elkészíteni 
és a felügyeleti ellenőrzés alkalmával az ellenőrzést végzők rendelkezésére bocsátani.
(6) A biztosító működésének ellenőrzésével kapcsolatban a felügyelőbizottság különösen az alábbi feladatokat látja 
el:
a) gondoskodik arról, hogy a  biztosító rendelkezzen átfogó és eredményes működésre alkalmas ellenőrzési 
rendszerrel;
b) irányítja a belső ellenőrzési feladatkört ellátó személy tevékenységét, amelynek keretében
ba) elfogadja az éves ellenőrzési tervet,
bb) legalább félévente megtárgyalja a  belső ellenőrzési feladatkört ellátó személy által készített jelentéseket, és 
ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását,
bc) szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőrzési feladatkört ellátó személy munkáját, és
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bd) megállapítja a  belső ellenőrzési feladatkört ellátó személyek létszámát, ha a  biztosító nem szervezi ki a  belső 
ellenőrzési feladatkört; és
c) a  belső ellenőrzési feladatkört ellátó személy által végzett vizsgálatok megállapításai alapján ajánlásokat, 
javaslatokat és intézkedéseket dolgoz ki és ellenőrzi ezen ajánlások, javaslatok, intézkedések végrehajtását.
(7) A belső ellenőrzési feladatkört ellátó személy nem láthat el más feladatkört.
Kockázatkezelési rendszer
91/L.  § (1) A  biztosító köteles olyan kockázatkezelési rendszert működtetni, amely alkalmas azon egyedi és 
összesített kockázatok és kockázati kölcsönhatások folyamatos azonosítására, mérésére, nyomon követésére, 
kezelésére és jelentésére, amelyeknek egyedi vagy összesített szinten ki van, illetve ki lehet téve. A kockázatkezelési 
rendszer a szükséges stratégiákból, folyamatokból és jelentési eljárásokból áll.
(2) A  kockázatkezelési rendszernek hatékonynak kell lennie, és a  rendszert a  biztosító szervezeti felépítésébe 
és döntéshozatali folyamataiba kell beépíteni, kialakításakor figyelembe kell venni a  vezető állású személyeket, 
továbbá a kiemelten fontos feladatkört ellátó személyeket.
91/M. § (1) A kockázatkezelési rendszer tartalmazza:
a) az egyértelműen meghatározott kockázatkezelési stratégiát, amely összhangban van a biztosító általános üzleti 
stratégiájával;
b) a kockázatkezelési rendszeren belüli, egyértelműen meghatározott döntéshozatali eljárást;
c) az  írásbeli szabályzatokat, amelyek hatékonyan biztosítják azoknak a  lényeges kockázatoknak a  típusonkénti 
meghatározását és besorolását, amelyeknek a  biztosító ki van téve és az  egyes kockázatokra jóváhagyott 
kockázatvállalási határokat; és
d) a  beszámolási eljárásokat és folyamatokat, amelyek biztosítják, hogy a  biztosítót érintő lényeges kockázatokat 
és a  kockázatkezelési rendszer hatékonyságát a  kockázatkezelési feladatkört ellátó személyek aktívan nyomon 
kövessék és elemezzék, és – amennyiben szükséges – végrehajtsák a megfelelő módosításokat a rendszeren.
(2) Az  (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott stratégia céljait és alapelveit, a  jóváhagyott kockázatvállalási 
határokat és felelősségi köröket a biztosító valamennyi tevékenységére dokumentálni kell.
(3) Az  (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott szabályzatok megvalósítják a  biztosító kockázati stratégiáját, 
megkönnyítik az ellenőrzési eljárásokat és figyelembe veszik az üzlet és a kapcsolódó kockázatok jellegét, hatókörét 
és időbeli előfordulását.
(4) Az  igazgatóság tagjai vagy más kiemelten fontos feladatkört betöltő személyek figyelembe veszik 
a  kockázatkezelési rendszer részeként készített beszámolóban lévő információt a  saját döntéshozatali 
folyamataikban.
(5) A  biztosító kockázatkezelési rendszere magában foglalja a  stressztesztek elvégzését vagy a  forgatókönyv-
elemzést minden olyan vonatkozó kockázatra, amivel a biztosító szembesül.
91/N. § A kockázatkezelési rendszer legalább a következő területekre terjed ki:
a) biztosítási vagy viszontbiztosítási kockázat vállalása és tartalékképzés;
b) eszköz-forrás gazdálkodás;
c) befektetés, különösen származtatott ügyletek;
d) likviditási és koncentrációs kockázat kezelése;
e) működési kockázat kezelése; és
f ) viszontbiztosítás és más kockázatcsökkentési technikák.
91/O.  § A  91/C.  § (3)  bekezdés a)  pontjában meghatározott kockázatkezelési szabályzat legalább a  91/M.  §-ban 
meghatározott követelményekkel kapcsolatban fogalmaz meg szabályokat.
Biztosítástechnikai tartalékok értékelésének dokumentálása
91/P. § (1) A biztosító a következő folyamatokat dokumentálja:
a) az  adatok gyűjtését és minőségük elemzését, valamint más, a  biztosítástechnikai tartalékok számításához 
kapcsolódó információkat,
b) a  biztosítástechnikai tartalékok számításához használt feltevések kiválasztását, különös tekintettel a  költségek 
felosztására vonatkozó feltevésekre, és
c) a  biztosítástechnikai tartalékok számításához használt aktuáriusi és statisztikai módszerek kiválasztását és 
alkalmazását.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja tekintetében a dokumentációnak tartalmaznia kell:
a) a feltevés választásának indokolását,
b) a választás alapjául szolgáló inputok leírását,
c) a választás céljait és a választás megfelelőségének meghatározásához használt kritériumokat,
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d) az adott választásra vonatkozó bármilyen jelentős korlátozást, és
e) a feltevések kiválasztásának felülvizsgálatára vonatkozó folyamatok leírását.
Saját kockázat- és szavatolótőke-értékelési rendszer
91/Q.  § (1) A  kockázatkezelési rendszer részeként minden biztosító saját kockázat- és szavatolótőke-értékelési 
rendszert működtet.
(2) A saját kockázat- és szavatolótőke-értékelés legalább a következőket tartalmazza:
a) a biztosító egyedi kockázati profiljának leírását; és
b) a  biztosító vállalt kötelezettségeit és annak kockázatait is figyelembe vevő tőkehelyzet értékelését, amely 
figyelembe veszi a biztosító egyedi kockázati profilját, jóváhagyott kockázatvállalási határait és üzleti stratégiáját.
(3) A  kockázat- és szavatolótőke-értékelési rendszer részeként a  biztosító legalább 3 éves üzleti tervet készít, 
amely kiegészül 8. számú melléklet szerint számított minimális szavatolótőke- szükségletnek való megfelelés 
bemutatásával a terv teljes időtartamára.
(4) A  (2) és (3)  bekezdés alkalmazásában a  biztosító olyan eljárásokat alkalmaz, amelyek arányosak az  üzleti 
tevékenységében rejlő kockázatok jellegével, nagyságrendjével és összetettségével, és amelyek révén képes 
megfelelően észlelni és értékelni a számára rövid és hosszú távon felmerülő kockázatokat, illetve azon kockázatokat, 
amelyeknek ki van vagy ki lehet téve.
(5) A saját kockázat- és szavatolótőke-értékelési rendszer működtetése során biztosítani kell
a) – a 121–127. § rendelkezéseit figyelembe véve a 8. számú mellékletben meghatározott tőkekövetelményeknek, és
b) a 117–120. §-ban meghatározott, biztosítástechnikai tartalékokkal kapcsolatos követelményeknek
való megfelelést.
(6) A  biztosító kockázat- és szavatolótőke-értékelési rendszere az  üzleti stratégia szerves része, amelyet stratégiai 
döntései során folyamatosan alkalmaz.
(7) A  biztosító (2)  bekezdés szerinti saját kockázat- és szavatolótőke-értékelését, valamint a  (3)  bekezdés szerinti 
üzleti terv készítését és minimális szavatolótőke-szükségletnek való megfelelés bemutatását évente legalább 
egyszer, valamint a kockázati profil jelentős változását követően haladéktalanul elvégzi.
(8) A  biztosító tájékoztatja a  Felügyeletet az  éves beszámolóval egyidejűleg a  saját kockázat- és szavatolótőke-
értékelési rendszer értékelés eredményéről, és az értékelés során használt módszerekről.
(9) A  kockázati profil jelentős változását követően elvégzett saját kockázat- és szavatolótőke-értékelési rendszer 
értékelés eredményéről a biztosító 30 napon belül tájékoztatja a Felügyeletet.
(10) A  kockázat- és szavatolótőke-értékelési rendszer nem a  biztosítóval szemben támasztott hatósági 
tőkekövetelmény kiszámítására szolgál. A  minimális szavatolótőke-szükséglet számítására kizárólag a  8. számú 
mellékletnek megfelelően kerülhet sor.
(11) Amennyiben a  biztosító nem teljesíti a  (3)  bekezdés szerinti üzleti tervnek megfelelő minimális  
szavatolótőke-szükségletnek való megfelelést, a 131. és 131/A. § rendelkezései megfelelően alkalmazandóak.
Az egyéb vezetőkkel kapcsolatos különös szabályok
91/R. § (1) A 91/A. §-ban meghatározott biztosító vezető aktuáriusára – 86. § (1) bekezdésében meghatározottakon 
túl – e § rendelkezései alkalmazandóak.
(2) A  biztosító vezető aktuáriusa aláírásával igazolja az  aktuáriusi feladatkört ellátó személy által készített 
számításokat, értékeléseket és jelentéseket.
(3) A  biztosító vezető aktuáriusa az  éves beszámolóval együtt, ahhoz kapcsolódóan benyújtja a  Felügyeletnek 
a biztosító éves külön aktuáriusi jelentését.
91/S.  § A  91/A.  §-ban meghatározott biztosító a  biztosítási tevékenység folytatásához a  85.  §-ban felsorolt egyéb 
vezetők mellett
a) vezető kockázatkezelőt; és
b) a jogszabályoknak és a szabályzatoknak történő megfelelésért felelős vezetőt (megfelelőségi vezetőt)
köteles foglalkoztatni.
91/T. § (1) A 91/S. § a) pontjában meghatározott vezető kockázatkezelő az lehet, aki
a) felsőfokú közgazdasági vagy pénzügyi végzettséggel,
b) legalább 2 éves,
ba) biztosítónál vagy viszontbiztosítónál, pénzügyi felügyeletet ellátó szervezetnél, kockázatkezelők vagy 
biztosításközvetítők, szaktanácsadók szakmai érdekvédelmi szervénél, biztosításközvetítői tevékenységet 
folytató gazdálkodó szervezetnél, biztosító könyvvizsgáló cégénél vagy biztosítási szaktanácsadónál szerzett 
kockázatkezelői szakmai gyakorlattal, vagy
bb) szabályozott vállalkozásnál szerzett kockázatkezelési szakmai gyakorlattal rendelkezik,
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c) büntetlen előéletű,
d) szakmai alkalmassággal és üzleti megbízhatósággal rendelkezik, és
e) a biztosítóval munkaviszonyban áll.
(2) A  biztosító vezető kockázatkezelője aláírásával igazolja a  kockázatkezelési feladatkört ellátó személy által 
készített számításokat, értékeléseket és jelentéseket.
91/U. § (1) A 91/S. § b) pontjában meghatározott megfelelőségi vezető az lehet, aki
a) felsőfokú közgazdasági, pénzügyi vagy jogi végzettséggel rendelkezik,
b) legalább 2 éves,
ba) biztosítónál vagy viszontbiztosítónál, pénzügyi felügyeletet ellátó szervezetnél, az  államigazgatás pénzügyi, 
illetve gazdasági területén, a biztosítók vagy biztosításközvetítők, szaktanácsadók szakmai érdekvédelmi szervénél, 
biztosításközvetítői tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél, biztosító könyvvizsgáló cégénél szerzett 
biztosításszakmai jogi vagy közgazdasági gyakorlattal, vagy biztosítási szaktanácsadói szakmai gyakorlattal 
rendelkezik, vagy
bb) szabályozott vállalkozásnál, illetve azok könyvvizsgáló cégénél szerzett megfelelőségi vagy belső ellenőrzési 
szakmai gyakorlattal rendelkezik,
c) büntetlen előéletű,
d) szakmai alkalmassággal és üzleti megbízhatósággal rendelkezik, és
e) a biztosítóval munkaviszonyban áll.
(2) A biztosító megfelelőségi vezetőjének feladata a megfelelőségi feladatkör működtetése.”

24. §  A Bit. 95. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Felügyelet az állományátruházás engedélyezéséről szóló határozatát a honlapján közzéteszi.”

25. §  A Bit. 96. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
(A biztosítási szerződésnek tartalmaznia kell:)
„n) befektetési egységhez kötött életbiztosítás esetén a  132/A.  §-ban foglaltakkal összhangban meghatározott, 
az eszközalap felfüggesztéssel és szétválasztással kapcsolatos részletes szabályokat.”

26. §  A Bit. 123. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  alárendelt kölcsöntőke és a  (2)  bekezdés h)  pontja szerinti osztalékelsőbbségi részvény összege 
a  rendelkezésre álló és a  szükséges szavatolótőke közül a  kisebbik értéknek az  50 százalékáig számítható be 
a  szavatolótőkébe. A  szavatolótőke számítása során határozott lejárati idejű alárendelt kölcsöntőke legfeljebb 
a rendelkezésre álló és a szükséges szavatolótőke közül a kisebbik értéknek a 25 százalékáig vehető figyelembe.
(4) Az  alárendelt kölcsöntőke összegének a  szavatolótőkébe történő beszámítását legalább a  visszafizetési 
időpontot megelőző 5 év során – évente, fokozatosan, egyenlő arányban – csökkenteni kell, továbbá teljesülnie kell 
a következő feltételeknek:
a) a kölcsönt nyújtó követelése a törlesztések sorrendjében a tulajdonosok előtti legutolsó helyen áll,
b) az  alárendelt kölcsöntőke nyújtására vonatkozó szerződésben ki kell kötni, hogy a  kölcsön a  biztosító 
adósságának rendezésébe bevonható,
c) kizárólag a ténylegesen rendelkezésre álló tőke vehető figyelembe,
d) a határozott futamidejű alárendelt kölcsöntőke esetén az eredeti futamidő legalább 5 év,
e) a határozatlan futamidejű alárendelt kölcsöntőke esetén a felmondási idő nem lehet 5 évnél kevesebb,
f ) az  alárendelt kölcsöntőke nyújtására vonatkozó szerződés nem tartalmazhat előzetes visszafizetésre vonatkozó 
kikötést, kivéve a  biztosító felszámolásának esetét; a  Felügyelet a  biztosító kérelmére engedélyezheti az  előzetes 
visszafizetést, ha a biztosító igazolja, hogy ezáltal a szavatolótőke összege nem csökken a minimális szavatolótőke 
szintje alá,
g) az alárendelt kölcsöntőkére vonatkozó szerződés kizárólag a Felügyelet engedélyével módosítható, és
h) a  kölcsön kizárólag a  szerződésben rögzített idő, de legkorábban 5 év elteltével mondható fel, kivéve, ha 
a Felügyelet engedélyezi a korábbi felmondást.”

27. § (1) A Bit. 132. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  eszközalap elnevezése, befektetési politikája, kereskedelmi kommunikációja vagy a  biztosítási szerződési 
feltételek a  tőke megóvására, illetve a  hozamra vonatkozó garanciára való utalást (tőke-, illetve hozamgarancia) 
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akkor tartalmazhatnak, ha a garancia megfelelő biztosítékkal garantált. A hozamra vonatkozó garancia külön utalás 
nélkül is magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó garanciát is. A biztosíték akkor tekinthető megfelelőnek, ha
a) a biztosítékot hitelintézet, biztosító vagy viszontbiztosító nyújtja,
b) a biztosíték írásba foglalt kötelezettségvállalás,
c) a biztosító a kifizetés teljesítése érdekében közvetlenül a biztosítéknyújtóhoz fordulhat, és a követelését ésszerű 
határidőn belül érvényesítheti,
d) a  biztosíték mértéke az  életbiztosítás pénznemében egyértelműen meghatározott és megfelelő számítással 
alátámasztott,
e) a  biztosítéknyújtó a  kötelezettségét a  biztosíték alá eső tőke-, illetve hozamgaranciával érintett biztosítási 
szerződések vonatkozásában nem mondhatja fel,
f ) a tőke- és hozamgarancia teljes összegére kiterjed, és
g) a biztosíték valamennyi irányadó joghatóság előtt érvényes és érvényesíthető.
(7) Az  eszközalap elnevezése, befektetési politikája, kereskedelmi kommunikációja vagy a  biztosítási szerződési 
feltételek a tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretre való utalást (tőke-, illetve hozamvédelem) akkor 
tartalmazhatnak, ha a tőke-, illetve hozamvédelem a tőke megóvását vagy a hozamot biztosító pénzügyi eszközökre 
vonatkozó részletes befektetési politikával alátámasztott. A  hozamra vonatkozó ígéret külön utalás nélkül is 
magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is.”

 (2) A Bit. 132. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) E  § alkalmazásában kapcsolt vállalkozás a  vállalkozás anyavállalata és leányvállalata, a  vállalkozás 
anyavállalatának leányvállalata, a  vállalkozásban minősített befolyással rendelkező tulajdonos vagy olyan 
vállalkozás, amelyben a vállalkozás vagy a vállalkozás tulajdonosa, felügyelőbizottsági tagja, vezető tisztségviselője 
vagy ezek közeli hozzátartozója minősített befolyással rendelkezik.”

28. §  A Bit. a következő 132/A. §-sal egészül ki:
„132/A.  § (1) A  biztosító az  ügyfelek érdekében a  befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződéshez 
kapcsolódó eszközalap befektetési egységeinek eladását és vételét felfüggeszti (a  továbbiakban: eszközalap-
felfüggesztés), amennyiben az  eszközalap nettó eszközértéke, illetve ezzel együtt a  befektetési egységeknek 
az árfolyama azért nem állapítható meg, mert az eszközalap eszközei részben vagy egészben illikvid eszközzé váltak. 
Az  eszközalap felfüggesztését a  biztosító az  annak okául szolgáló körülményről való tudomásszerzését követően 
haladéktalanul végrehajtja arra az  értékelési napra (a  továbbiakban: az  eszközalap-felfüggesztés kezdő időpontja) 
visszamenő hatállyal, amely értékelési napot megelőzően az utolsó alkalommal megállapítható volt az eszközalap 
nettó eszközértéke.
(2) Az  eszközalap felfüggesztésének tartama alatt – a  biztosítási díj felfüggesztett eszközalapról való átirányítása 
kivételével – a  felfüggesztett eszközalapot érintő ügyfélrendelkezések (így különösen átváltás, rendszeres 
pénzkivonás, részleges visszavásárlás) nem teljesíthetőek. Amennyiben az  eszközalap felfüggesztésének tartama 
a 30 napot meghaladja, akkor az eszközalap- felfüggesztés kezdő időpontját követő 35. napig a biztosító igazolható 
módon írásbeli tájékoztatást küld a felfüggesztett eszközalappal érintett valamennyi szerződő fél részére arról, hogy 
az  eszközalap-felfüggesztés megszüntetését követően a  biztosító akkor teljesíti ezeket az  ügyfélrendelkezéseket, 
ha azok teljesítésére vonatkozóan szerződő fél az  eszközalap-felfüggesztés megszüntetését követően ismételten 
rendelkezést ad. A  felfüggesztés tartama alatt felfüggesztett eszközalapra vonatkozóan ügyfélrendelkezést adó 
szerződő felek számára a biztosító haladéktalanul tájékoztatást ad az ügyfélrendelkezéssel kapcsolatban.
(3) Amennyiben a befizetett díjat a szerződés, illetve az ügyfél rendelkezése alapján a biztosítónak a  felfüggesztett 
eszközalapba kellene befektetnie, a  biztosító – a  szerződés vagy az  szerződő fél eltérő rendelkezése hiányában – 
köteles a díjat elkülönítetten nyilvántartani. Ha a fenti esetben az eszközalap felfüggesztésének tartama a 30 napot 
meghaladja, akkor az  eszközalap-felfüggesztés kezdő időpontját követő 35. napig a  biztosító igazolható módon 
írásbeli tájékoztatást küld az érintett szerződő fél részére arról, hogy az elkülönítetten nyilvántartott és az eszközalap-
felfüggesztés időtartama alatt beérkező díjat mely másik, fel nem függesztett eszközalapba irányítja át – azzal 
ellentétes ügyfélrendelkezés hiányában – az eszközalap-felfüggesztés kezdő időpontját követő 45. naptól.
(4) Az  eszközalap felfüggesztésének tartama alatt a  szerződésben meghatározott időpont elérése (lejárat) mint 
biztosítási esemény bekövetkezése vagy a  szerződés teljes visszavásárlása esetében a  biztosító a  szerződő fél 
számlája aktuális egyenlegének értékét a  felfüggesztett eszközalap befektetési egységeinek figyelmen kívül 
hagyásával állapítja meg. A  biztosító a  fenti esetekben az  eszközalap-felfüggesztés megszüntetését követő 
15 napon belül – amennyiben a  (8)  bekezdésben írt feltétel nem áll fenn – köteles a  szerződő fél számláján 
a  felfüggesztett eszközalap befektetési egységeiből nyilvántartott befektetési egységeknek az  eszközalap-
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felfüggesztés megszüntetését követő első ismert árfolyamán számított aktuális értékét vagy ugyanezen 
az árfolyamon a visszavásárlásra vonatkozó szerződéses rendelkezések szerinti összeget kifizetni.
(5) A  biztosító haláleseti (kockázati) szolgáltatása teljesítését az  eszközalap felfüggesztése annyiban érinti, 
hogy a  biztosító a  szerződő fél számlája aktuális egyenlegének értékét a  felfüggesztett eszközalap befektetési 
egységeinek az eszközalap-felfüggesztést megelőző utolsó ismert árfolyama alapján határozza meg, és a biztosítási 
szerződés szerinti kifizetési kötelezettségét a  biztosító az  eszközalap felfüggesztésének tartama alatt is a  fentiek 
alapján meghatározott értékben teljesíti, a felfüggesztett eszközalap befektetési egységei tekintetében teljesítendő 
szolgáltatásrész vonatkozásában azonban biztosítottanként legfeljebb 30 millió forint összeghatárig. Az eszközalap- 
felfüggesztés megszüntetését követő 15 napon belül az  eszközalap-felfüggesztés megszüntetését követő első 
ismert árfolyamon a biztosító a felfüggesztett eszközalap befektetési egységei tekintetében teljesítendő haláleseti 
(kockázati) szolgáltatásrészt újra megállapítja, és amennyiben ez  meghaladja a  korábban erre kifizetett összeget, 
akkor a különbözetet utólag kifizeti. Amennyiben a (8) bekezdésben írt feltétel fennáll, akkor a biztosító a fenti újbóli 
megállapítást és a különbözet kifizetését a (8) bekezdésben írt elszámolás keretében teljesíti.
(6) Az  eszközalap-felfüggesztés végrehajtását követően az  eszközalap-felfüggesztés megszüntetéséig és 
az  eszközalap ezt követő első ismert nettó eszközértékének megállapításáig nem terjeszthető vagy értékesíthető 
olyan biztosítási termék vagy szerződés, amely mögött kizárólag felfüggesztett eszközalap áll.
(7) Az  eszközalap-felfüggesztés időtartama legfeljebb 1 év, amelyet a  biztosító indokolt esetben összesen 
további 1 évvel meghosszabbíthat. A  biztosító a  meghosszabbításról szóló döntését az  eszközalap-felfüggesztés 
időtartamának lejártát legalább 15 nappal megelőzően, figyelemfelhívásra alkalmas módon közzéteszi a honlapján, 
valamint kifüggeszti az  ügyfélszolgálati irodáiban, továbbá egyidejűleg megküldi a  Felügyelet részére. A  biztosító 
az eszközalap-felfüggesztést haladéktalanul megszünteti:
a) az eszközalap-felfüggesztés időtartamának lejártát követően;
b) az eszközalap-felfüggesztés okául szolgáló körülmény megszűnéséről való tudomásszerzését követően; vagy
c) amennyiben azt a Felügyelet határozatban elrendeli.
(8) Amennyiben az  eszközalap-felfüggesztés (7)  bekezdés szerinti megszüntetésekor az  eszközalap nettó 
eszközértéke, illetve ezzel együtt a befektetési egységeknek az árfolyama továbbra sem állapítható meg azért, mert 
az eszközalap eszközei részben vagy egészben illikvid eszközök, akkor a biztosító az eszközalapot megszünteti, és 
az ügyfelekkel – a megszüntetéskori aktuális piaci helyzet alapul vételével – elszámol.
(9) Az  eszközalap-felfüggesztés kezdő időpontját követő 30 napon belül a  biztosító – a  szerződő felek közötti 
egyenlő elbánás elvének biztosítása és a  biztosító eszközalappal kapcsolatos szolgáltatásainak folyamatos 
fenntartása érdekében – az  illikviddé vált eszközöket és az  eszközalap egyéb, nem illikvid eszközeit szétválasztja 
(az eszközalapot illikvid és nem illikvid eszközöket tartalmazó utódeszközalapokra bontja, a  továbbiakban: 
szétválasztás) akkor, ha az  eszközalap utolsó ismert nettó eszközértékének legfeljebb 75%-át képviselő eszközök 
váltak illikviddé. A  szétválasztás végrehajtásával egyidejűleg a  nem illikvid eszközöket tartalmazó utódeszközalap 
vonatkozásában az  eszközalap-felfüggesztés megszűnik, és az  önálló eszközalapként működik tovább. Garantált 
eszközalap esetén – függetlenül az  illikvid eszközök hányadától – a  teljes eszközalap felfüggesztésre kerül. 
Ebben az  esetben a  garancia lejáratakor a  biztosító az  eredeti szerződéses feltételek szerint köteles elszámolni 
az ügyfelekkel.
(10) A  szétválasztás esetében az  illikviddé vált eszközöket elkülönítetten, ugyancsak önálló eszközalapként kell 
nyilvántartani, amelyre vonatkozóan az  eszközalap-felfüggesztés az  (1)−(8)  bekezdésben írottak szerint marad 
érvényben azzal, hogy az  eszközalap-felfüggesztés kezdő időpontjának az  eredeti eszközalap-felfüggesztés kezdő 
időpontját kell tekinteni. A szétválasztás következtében az eredeti eszközalap megszűnik, amelynek során az eredeti 
eszközalap befektetési egységeit ügyfelenként olyan arányban kell az illikvid és nem illikvid eszközöket tartalmazó 
utód-eszközalapokhoz rendelni, amilyen arányt az  illikvid és nem illikvid eszközök az  eredeti eszközalap utolsó 
ismert nettó eszközértékén belül képviseltek. Szétválasztás esetén a  (2) és (3)  bekezdésben szereplő tájékoztatási 
kötelezettség kiegészül a szétválasztásról szóló értesítéssel.
(11) Az eszközalap-felfüggesztés és szétválasztás szerződő fél díjfizetési kötelezettségét és a biztosító szolgáltatási 
kötelezettségét – e § rendelkezésit figyelembe véve – nem szünteti meg.
(12) A biztosító a (13) bekezdésben írt módon tájékoztatja szerződő felet
a) az  eszközalap-felfüggesztés és a  szétválasztás törvényi megalapozottságáról, végrehajtásáról, annak indokáról, 
a felfüggesztés kezdő időpontjáról, a biztosítási szerződést és annak teljesítését érintő következményeiről, ideértve 
különösen az  ügyfeleket érintő befektetési kockázatok változását, valamint a  költségek és díjak érvényesítésének 
szabályait; és
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b) az  eszközalap-felfüggesztés megszüntetéséről, annak indokáról, valamint a  megszüntetésnek a  biztosítási 
szerződést és annak teljesítését érintő következményeiről.
(13) A biztosító a (12) bekezdés szerinti tájékoztatást az eszközalap-felfüggesztés és a szétválasztás végrehajtásával, 
valamint az eszközalap-felfüggesztés megszüntetésével egyidejűleg, figyelemfelhívásra alkalmas módon közzéteszi 
a honlapján és kifüggeszti az ügyfélszolgálati irodáiban, továbbá a  tájékoztatást folyamatosan naprakészen tartja. 
A biztosító a tájékoztatást egyidejűleg megküldi a Felügyelet részére.”

29. §  A Bit. 135. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  biztosító biztosítástechnikai tartalékának fedezetét nem képezheti a  befektetési alapok befektetési és 
hitelfelvételi szabályairól szóló rendelet szerinti származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap által 
kibocsátott befektetési jegy.”

30. § (1) A Bit. 136. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások tartalékát kivéve a biztosítástechnikai tartalékok fedezetére bevonható 
eszközök esetében a következő korlátok állnak fenn:)
„c) a  134.  § d)  pontjában felsorolt eszközök a  biztosítástechnikai tartalékok 35 százalékát tehetik ki, amennyiben 
az  átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 2009. július 13-i 2009/65/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2009/65/EK irányelv) hatálya alá tartoznak, egyéb esetekben 30 százalék erejéig 
vehetők figyelembe.”

 (2) A Bit. 136. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  származtatott ügyletek nem nettósított, összesített, az  eszközértékelési szabályzat szerint számított piaci 
értéke nem haladhatja meg a biztosító bruttó biztosítástechnikai tartalékainak fedezetét képező értékpapírok piaci 
értékének a tizenöt százalékát.”

31. § (1) A Bit. 137. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  értékpapír-befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy a  matematikai tartalékok fedezetéül szolgáló 
pénzeszközök legfeljebb 30 százalékát teheti ki. Ha a biztosító a 2009/65/EK irányelv hatálya alá tartozó befektetési 
alap befektetési jegyét szerzi meg, az  értékpapír-befektetési alapokra vonatkozóan a  korlátozás a  befektetett 
mértékkel, de legfeljebb 35 százalékra növekedhet.”

 (2) A Bit. 137. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  matematikai tartalék fedezetét képező eszközök piaci értékének legfeljebb 5 százalékát teheti ki 
a származtatott ügyletek nem nettósított, összesített, az eszközértékelési szabályzat szerint számított piaci értéke.”

32. §  A Bit. 138. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  származtatott ügyletekre vonatkozóan a  befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 
rendelet származtatott ügyletekre vonatkozó általános szabályokkal kapcsolatos rendelkezéseit kell alkalmazni 
úgy, hogy a  befektetési alap alatt a  biztosítót, a  befektetési alap nettó eszközértéke helyett a  biztosítástechnikai 
tartalékok fedezetét képező eszközöket, a  kezelési szabályzat alatt a  biztosító eszközértékelési szabályzatát kell 
érteni.
(3) A biztosító nem köthet olyan ügyletet, amely a befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 
rendelet származtatott ügyletekre vonatkozó általános szabályokkal kapcsolatban előírt nettósítási szabályainak 
alkalmazásával rövid nettó pozíciót eredményezne, kivéve az  indexre szóló származtatott ügylet esetét, amely 
nettósítható az  indexkosárban szereplő értékpapírokkal, feltéve, ha az  értékpapírok összetétele legalább 
80 százalékban fedi az indexkosár összetételét.”

33. §  A Bit. 157. § (1) bekezdés b)–d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn)
„b) a  folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró nyomozó hatósággal és ügyészséggel, továbbá az  általuk 
kirendelt szakértővel,
c) büntetőügyben, polgári ügyben, valamint a csődeljárás, illetve a  felszámolási eljárás ügyében eljáró bírósággal, 
a bíróság által kirendelt szakértővel, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval,
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d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, továbbá az általa kirendelt szakértővel,”
[szemben, ha az  a)–j), n), s) és t)  pontban megjelölt szerv vagy személy írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely 
tartalmazza az  ügyfél nevét vagy a  biztosítási szerződés megjelölését, a  kért adatok fajtáját, az  adatkérés célját 
és jogalapját, azzal, hogy a  k)–m) és p)–r)  pontban megjelölt szerv vagy személy kizárólag a  kért adatok fajtáját, 
az  adatkérés célját és jogalapját köteles megjelölni. A  cél és a  jogalap igazolásának minősül az  adat megismerésére 
jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is.]

34. §  A Bit. 158. § (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
„(1) Nem jelenti a  biztosítási titok sérelmét a  biztosító által a  harmadik országbeli biztosítóhoz vagy harmadik 
országbeli adatfeldolgozó szervezethez (harmadik országbeli adatkezelő) történő adattovábbítás abban az esetben:
a) ha a biztosító ügyfele (adatalany) ahhoz írásban hozzájárult, vagy
b) ha – az  adatalany hozzájárulásának hiányában – az  adattovábbításnak törvényben meghatározott adatköre, 
célja és jogalapja van, és a harmadik országban a személyes adatok védelmének megfelelő szintje az  információs 
önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 8.  § (2)  bekezdésében 
meghatározott bármely módon biztosított.”

35. §  A Bit. a következő 161/A–161/C. §-sal egészül ki:
„161/A.  § (1) A  biztosító (e § alkalmazásában: megkereső biztosító) – a  veszélyközösség érdekeinek a  megóvása 
érdekében – a  jogszabályokban foglalt vagy a  szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítése során 
a  szolgáltatások jogszabályoknak és szerződésnek megfelelő teljesítése, a  biztosítási szerződésekkel kapcsolatos 
visszaélések megakadályozása céljából megkereséssel fordulhat más biztosítóhoz (e § alkalmazásában: 
megkeresett biztosító) az e biztosító által – a 155. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint, a biztosítási termék 
sajátosságainak a  figyelembevételével – kezelt és a  (3)–(5)  bekezdésben meghatározott adatok vonatkozásában, 
feltéve, ha a megkereső biztosító erre vonatkozó jogosultsága a biztosítási szerződésben rögzítésre került.
(2) A  megkeresett biztosító a  jogszabályoknak megfelelő megkeresés szerinti adatokat a  megkeresésben 
meghatározott megfelelő határidőben, ennek hiányában a  megkeresés kézhezvételétől számított tizenöt napon 
belül köteles átadni a megkereső biztosítónak.
(3) A  megkereső biztosító az  1. számú melléklet A) rész 1. és 2.  pontjában, továbbá a  2. számú mellékletben 
meghatározott ágazatokhoz tartozó szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatban az  alábbi adatokat 
kérheti:
a) a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett személy azonosító adatait;
b) a  biztosítandó vagy a  biztosított személy adatfelvételkori, a  szerződéses kockázattal kapcsolatos egészségi 
állapotára vonatkozó adatokat;
c) az  a)  pontban meghatározott személyt érintő korábbi – az  e  bekezdésben meghatározott ágazathoz tartozó 
szerződéssel kapcsolatos – biztosítási eseményekre vonatkozó adatokat;
d) a  megkeresett biztosítónál megkötött szerződés megkötésével kapcsolatban felmerült kockázat felméréséhez 
szükséges adatokat; és
e) a  megkeresett biztosítónál megkötött szerződés alapján teljesítendő szolgáltatások jogalapjának vizsgálatához 
szükséges adatokat.
(4) A megkereső biztosító az 1. számú melléklet A) rész 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 14., 15., 16., 17., 18., és 19. pontjában 
meghatározott ágazatokhoz tartozó szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatban az  alábbi adatokat 
kérheti:
a) a szerződő , a biztosított, a kedvezményezett és a károsult személy azonosító adatait;
b) a  biztosítandó vagy biztosított vagyontárgyak, követelések vagy vagyoni jogok beazonosításához szükséges 
adatokat;
c) az  b)  pontban meghatározott vagyontárgyakat, követeléseket vagy vagyoni jogokat érintően bekövetkezett 
biztosítási eseményekre vonatkozó adatokat;
d) a  megkeresett biztosítónál megkötött szerződés megkötésével kapcsolatban felmerült kockázat felméréséhez 
szükséges adatokat; és
e) a  megkeresett biztosítónál megkötött szerződés alapján teljesítendő szolgáltatások jogalapjának vizsgálatához 
szükséges adatokat.
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(5) A megkereső biztosító az 1. számú melléklet A) rész 10., 11., 12., és 13. pontjában meghatározott ágazatokhoz 
tartozó szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatban a károsult személy előzetes hozzájárulása esetén 
az alábbi adatokat kérheti:
a) a (4) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott adatokat;
b) a  személyi sérülés vagy személyiségi jogsérelem miatt kárigényt érvényesítő személy adatfelvételkori, 
a szerződéses kockázattal kapcsolatos egészségi állapotára vonatkozó adatokat; és
c) a  károsodott vagyontárgyat vagy a  személyi sérülés vagy személyiségi jogsérelem miatt kárigényt érvényesítő 
személyt érintő korábbi – az e bekezdésben meghatározott ágazathoz tartozó szerződéssel kapcsolatos – biztosítási 
eseményekre vonatkozó adatokat.
(6) Az (1) bekezdésben meghatározott megkeresésnek tartalmaznia kell az ott meghatározott személy, vagyontárgy 
vagy vagyoni jog azonosításához szükséges adatokat, a  kért adatok fajtáját, valamint az  adatkérés céljának 
megjelölését. A megkeresés és annak teljesítése nem minősül a biztosítási titok megsértésének.
(7) A megkereső biztosító a megkeresés eredményeként tudomására jutott adatot a kézhezvételt követő kilencven 
napig kezelheti.
(8) Ha a  megkeresés eredményeként a  megkereső biztosító tudomására jutott adat e  biztosító jogos érdekeinek 
az  érvényesítéséhez szükséges, az  adatkezelés (7)  bekezdésben meghatározott időtartama meghosszabbodik 
az igény érvényesítésével kapcsolatban indult eljárás jogerős befejezéséig.
(9) Ha a  megkeresés eredményeként a  megkereső biztosító tudomására jutott adat e  biztosító jogos érdekeinek 
az  érvényesítéséhez szükséges, és az  igény érvényesítésével kapcsolatban az  eljárás megindítására az  adat 
megismerését követő egy évig nem kerül sor, az adat a megismerést követő egy évig kezelhető.
(10) A megkereső biztosító az (1) bekezdésben meghatározott megkeresésről, az abban szereplő adatokról, továbbá 
a  megkeresés teljesítéséről az  ügyfelet a  biztosítási időszak alatt legalább egyszer értesíti, továbbá az  ügyfél 
kérelmére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben szabályozott módon 
tájékoztatja.
(11) A megkereső biztosító a megkeresés eredményeként kapott adatokat a biztosítandó vagy biztosított érdekre 
nem vonatkozó, tudomására jutott, illetve általa kezelt egyéb adatokkal az (1) bekezdésben meghatározottól eltérő 
célból nem kapcsolhatja össze.
(12) A megkeresésben megjelölt adatok helyességéért és pontosságáért a megkeresett biztosító a felelős.
161/B. § (1) A biztosítók – az 1. számú melléklet A) rész 3., 4., 5. és 6. pontjában meghatározott ágazatokhoz tartozó 
szerződésekkel kapcsolatban – a biztosítási szerződés vonatkozásában – a veszélyközösség érdekeinek a megóvása 
érdekében – a  szolgáltatások jogszabályoknak és szerződésnek megfelelő teljesítése, a  biztosítási szerződésekkel 
kapcsolatos visszaélések kiszűrése céljából közös adatbázist (a  továbbiakban: Adatbázis) hozhatnak létre, amely 
tartalmazza
a) a szerződő személy azonosító adatait;
b) a biztosított vagyontárgy azonosító adatait;
c) az  a) és b)  pontokban meghatározott szerződőt vagy vagyontárgyat érintő korábbi biztosítási eseményekre 
vonatkozó adatokat; és
d) a biztosító megnevezése és a biztosítást igazoló okirat számát.
(2) A biztosító az  (1) bekezdésben meghatározott adatokat az adat keletkezését követő 30 napon belül továbbítja 
az Adatbázisba.
(3) A  biztosító – a  veszélyközösség érdekeinek a  megóvása érdekében – a  jogszabályokban foglalt vagy 
a  szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítése során a  szolgáltatások jogszabályoknak és szerződésnek 
megfelelő teljesítése és a visszaélések megakadályozása céljából az Adatbázisból adatot igényelhet.
(4) Az  Adatbázis kezelője a  jogszabályoknak megfelelő igénylés szerinti adatokat 8 napon belül köteles átadni 
az igénylő biztosítónak.
(5) Nem áll fenn a  biztosító titoktartási kötelezettsége az  Adatbázis irányában, az  Adatbázisba való adatátadás 
vonatkozásában, továbbá az  Adatbázis kezelőjét terhelő biztosítási titok megtartására vonatkozó kötelezettsége 
a biztosító vonatkozásában, amely a jogszabálynak megfelelő igényléssel fordul hozzá.
(6) Az  Adatbázis kezelőjének az  Adatbázisban kezelt adatokra vonatkozó titoktartási kötelezettségére, továbbá 
a  kezelt adatokra vonatkozó igénylések teljesítésére nézve a  biztosítási titokra vonatkozó szabályok megfelelően 
alkalmazandóak.
(7) Az  Adatbázis kezelője – amennyiben a  megkeresés érdemi megválaszolása a  kért adatok hiányában nem 
lehetséges – a  hozzá intézett, a  Bit. 157.  § (1)  bekezdés b), f ), q) és r)  pontjában, illetve a  (3)  bekezdésben 
foglaltaknak megfelelő igényléseket köteles továbbítani a  megkereséssel érintett biztosítási ágazatok művelésére 
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tevékenységi engedéllyel rendelkező biztosítók számára. Az  Adatbázis kezelője az  igénylés továbbításáról 
az igénylőt egyidejűleg köteles tájékoztatni.
(8) Az  igénylő biztosító az  igénylés eredményeként kapott adatokat a  biztosítandó vagy biztosított érdekre nem 
vonatkozó, tudomására jutott, illetve általa kezelt egyéb adatokkal a (3) bekezdésben meghatározottól eltérő célból 
nem kapcsolhatja össze.
(9) Az Adatbázisban továbbított adatok helyességéért és pontosságáért az azt továbbító biztosító felelős.
(10) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok a (11) bekezdésben meghatározott kivétellel a nyilvántartásba vételt 
követő öt évig kezelhetők.
(11) Biztosítási szerződés létrejötte esetén az  (1)  bekezdésben meghatározott adatok a  szerződés fennállása alatt, 
a  szerződésből származó igények elévüléséig kezelhetők az  (1)  bekezdésben meghatározott nyilvántartásban. 
A  szerződés megszűnésének és a  szerződésből származó igények elévülésének tényéről a  biztosító tájékoztatja 
az Adatbázis kezelőjét.
(12) Az  Adatbázisból adatot igénylő biztosító az  adatigénylés eredményeként tudomására jutott adatot 
a kézhezvételt követő kilencven napig kezelheti.
(13) Ha az  igénylés eredményeként az  igénylő biztosító tudomására jutott adat e  biztosító jogos érdekeinek 
az  érvényesítéséhez szükséges, az  adatkezelés (12)  bekezdésben meghatározott időtartama meghosszabbodik 
az igény érvényesítésével kapcsolatban indult eljárás jogerős befejezéséig.
(14) Ha az  igénylés eredményeként az  igénylő biztosító tudomására jutott adat e  biztosító jogos érdekeinek 
az  érvényesítéséhez szükséges és az  igény érvényesítésével kapcsolatban az  eljárás megindítására az  adat 
megismerését követő egy évig nem kerül sor, az adat a megismerést követő egy évig kezelhető.
(15) Az  Adatbázisból adatot igénylő biztosító az  adatigénylés eredményeként tudomására jutott adatot csak 
az (1) bekezdésben meghatározott célból kezelheti.
(16) Az  igénylő biztosító a  (3)  bekezdésben meghatározott igénylésről, az  abban szereplő adatokról, továbbá 
az igénylés teljesítéséről az ügyfelet a biztosítási időszak alatt legalább egyszer értesíti, továbbá az ügyfél kérelmére 
az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló törvényben szabályozott módon 
tájékoztatja.
161/C. § (1) A 161/B. § (1) bekezdésében meghatározott Adatbázist a biztosítók abban az esetben hozhatják létre, 
ha a  161/A.  §-ban meghatározott biztosítási ágazatokat művelő minden biztosító megállapodik az  adatbázis 
létrehozásáról, a működésében történő részvétel feltételeiről és az Adatbázis fenntartásával kapcsolatos költségek 
fedezetéről.
(2) Az adatbázis létrehozásának további feltétele, hogy az Adatbázisba adatot szolgáltató biztosítók az Adatbázisba 
továbbított adatok továbbításának és lekérdezésének lehetőségét az  érintett szerződések feltételeiben 
meghatározzák.”

36. §  A Bit. 203. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„203. § A biztosító alapítási engedélyének visszavonására kizárólag akkor kerülhet sor, ha a biztosító
a) az alapítási engedélyt a Felügyelet megtévesztésével vagy jogszabálysértő módon szerezte meg,
b) az  alapítási engedély közlésétől számított kilencven napon belül a  tevékenységi engedély iránti kérelmet nem 
nyújtja be, vagy
c) az alapítási engedély megszerzéséhez előírt feltételeknek a b) pontban meghatározott időtartam alatt már nem 
felel meg.”

37. § (1) A Bit. 204. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  biztosítási tevékenység folytatására adott engedély egészben vagy részben való visszavonására kizárólag 
akkor kerülhet sor, ha a biztosító
a) a tevékenységi engedély megadásától számított egy éven belül a biztosítási tevékenységét nem kezdte meg vagy 
biztosítási tevékenységét a felfüggesztés időtartamának lejártát követő 8 napon belül nem kezdi meg,
b) a biztosítási tevékenységre vonatkozó jogszabályokat ismételten vagy súlyosan megsérti, és a 195. és 196. §-ban 
meghatározott intézkedések nem vezettek eredményre,
c) a  biztosítási tevékenységi engedély megszerzéséhez előírt feltételeknek a  Felügyelet felszólításában foglalt 
határidő lejártát követően sem felel meg,
d) tevékenységi engedélyét a Felügyelet megtévesztésével vagy más, jogszabályt sértő módon szerezte meg,
e) a  biztosítási tevékenység felfüggesztésének időtartama alatt a  jogsértő helyzet megszüntetése érdekében tett 
intézkedések nem vezettek eredményre,
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f ) a  biztosítási szükséghelyzet megszüntetése érdekében tett felügyeleti intézkedések nem vezettek eredményre, 
vagy további intézkedések meghozatalától sem várható a jogsértő helyzet megszűnése, vagy
g) a felügyeleti intézkedés ellenére az esedékes és nem vitatott fizetési kötelezettségeinek pénzügyi fedezet hiánya 
miatt 15 munkanapon belül nem tesz eleget, vagy tartozásai saját tőkéjét tartósan meghaladják (túladósodás).”

 (2) A Bit. 204. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az e §-ban meghatározottak szerinti tevékenységi engedély visszavonását követően a biztosítási szerződésekből 
eredő kötelezettségek megszűnéséig vagy a  biztosítási állomány átruházásáig a  Felügyelet – a  biztosítási 
szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban – az  e  törvényben vagy más biztosítási 
tevékenységre vonatkozó jogszabályban meghatározott rendelkezések és a  (4)  bekezdés alapján meghozott 
intézkedések betartását ellenőrzi.”

38. §  A Bit. 205. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„205.  § (1) A  biztosító a  biztosítási tevékenységét részben vagy egészben – saját elhatározásból – a  Felügyelet 
engedélyével megszüntetheti.
(2) A Felügyelet a biztosítási tevékenység megszüntetését akkor engedélyezi, ha a biztosító a kérelemmel érintett ág 
vagy ágazat vonatkozásában a biztosítási tevékenységből eredő minden kötelezettségét teljesítette.
(3) A kötelezettségek teljesítésének lehetséges módjai különösen:
a) az állomány átruházása; vagy
b) az ügyfelekkel történő megállapodás.
(4) A  (2)  bekezdésben foglalt körülmények bizonyítására alkalmas okiratokat a  biztosító köteles a  Felügyeletnek 
benyújtani.
(5) A  Felügyelet – a  tevékenység megszüntetésére vonatkozó engedély megadását megelőzően – a  biztosítottak 
érdekeinek megóvása céljából meghatározhatja azokat az  e  törvény rendelkezésivel összefüggésben indokolható 
részletes feltételeket és előírásokat, amelyek teljesítéséig a  biztosító a  működését – az  arra vonatkozó szabályok 
szerint – köteles folytatni.
(6) Ha a  Felügyelet a  biztosítási tevékenység megszüntetéséhez hozzájárult, egyidejűleg dönt a  tevékenységi 
engedély részben vagy egészben történő visszavonásáról.
(7) Ha a  Felügyelet a  biztosítási tevékenység megszüntetéséhez hozzájárult, a  biztosító a  döntés jogerőre 
emelkedését követően – az  érintett biztosítási ág vagy ágazat vonatkozásában – biztosítási és azzal közvetlenül 
összefüggő, e törvény szerint engedélyköteles tevékenység végzésére nem jogosult.
(8) Ha a biztosító a biztosítási tevékenységét teljes egészében megszünteti, köteles az elnevezéséből a biztosítóra 
utaló megnevezést törölni.
(9) A  biztosító jogutód nélküli megszűnésének elhatározásáról és a  végelszámolás elrendeléséről szóló döntés 
meghozatalára, továbbá a  végelszámolás megindításáról szóló változásbejegyzési kérelem bírósághoz történő 
benyújtására a  Felügyelet tevékenység megszüntetését teljes egészében engedélyező határozatát követően kerülhet 
sor.”

39. §  A Bit. Kilencedik része helyébe a következő rendelkezés lép:
„KILENCEDIK RÉSZ
A SZÜKSÉGHELYZET ÉS A FELSZÁMOLÁS SZABÁLYAI
A biztosítási szükséghelyzet
216. § (1) A biztosító szükséghelyzetbe kerül, ha
a) az esedékes és nem vitatott fizetési kötelezettségeinek pénzügyi fedezet hiánya miatt 5 munkanapon belül nem 
tesz eleget;
b) biztosítástechnikai tartalékai nem érik el a szükséges mértéket, illetve a biztosítástechnikai tartalékainak fedezete 
nem kielégítő;
c) biztonsági tőkéjének fedezete nem elegendő, illetve az előírt mérték alá csökkent;
d) a szanálási, illetve a pénzügyi tervét a Felügyelet által meghatározott időn belül nem tudja végrehajtani;
e) tevékenysége körében más olyan különösen súlyos veszélyhelyzet alakult ki, amely a  biztosítási szolgáltatások 
biztonságát fenyegeti; vagy
f ) esetében a  cégnyilvánosságról, a  bírósági cégeljárásról és a  végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
(a továbbiakban: Ctv.) 116. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kényszertörlési eljárásnak lenne helye.
(2) A  Felügyelet a  felszámolás elkerülése, a  jogsértő helyzet megszűnése, valamint a  biztosítottak érdekében 
az (1) bekezdésben meghatározott szükséghelyzetben a 195. §-ban meghatározott intézkedéseket teheti.
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(3) Ha a  Felügyeletnek a  210. és 211.  § szerinti intézkedése nem vezetett eredményre, azaz a  biztosító a  székhely 
szerinti tagállam felügyeleti hatósága által megtett intézkedések ellenére, vagy a  nem megfelelő intézkedés vagy 
az  intézkedés elmaradása miatt a  továbbiakban is jogszabálysértő magatartást folytat, a  Felügyelet – a  székhely 
szerinti állam felügyeleti hatóságának értesítését követően – a 195. §-ban meghatározott további intézkedést tehet 
jogszabálysértés megakadályozására, beleértve a biztosító megakadályozását abban, hogy Magyarország területén 
újabb biztosítási szerződéseket kössön.
(4) Ha a  jogszabálysértést elkövető biztosító Magyarország területén valamely vállalkozásban tulajdonosi 
részesedéssel illetve vagyoni értékű joggal rendelkezik, a  Felügyelet által alkalmazott intézkedés alapján – 
a  hatályos jogi szabályozással összhangban – végrehajtás e  tulajdonosi részesedésre vagy vagyoni értékű jogra 
vezethető.
(5) Biztosító esetében a Ctv. 84. §-ában meghatározott megszűntnek nyilvánításáról a Felügyelet előzetes értesítését 
követően dönthet a bíróság.
A felszámolási eljárás szabályai
217. § (1) A biztosító részvénytársaság és a biztosító szövetkezet elleni felszámolási eljárásra – az e fejezetben foglalt 
eltérésekkel – a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló törvény (a  továbbiakban: Cstv.) rendelkezéseit, 
a  kölcsönös biztosító egyesület elleni felszámolási eljárásra – az  e  fejezetben foglalt eltérésekkel – az  Etv. 
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A harmadik országbeli biztosító magyarországi fióktelepe elleni felszámolási eljárásra az Fkt.-ban foglaltakat kell 
az e fejezetben foglalt eltérésekkel alkalmazni.
(3) A biztosító részvénytársaság, a harmadik országbeli biztosító magyarországi fióktelepe és a biztosító szövetkezet, 
az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező biztosító magyarországi fióktelepe, továbbá a kölcsönös 
biztosító egyesület ellen csődeljárásnak nincs helye.
(4) Az  Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező biztosító magyarországi fióktelepével szemben 
felszámolási eljárást a Felügyelet nem kezdeményezhet.
218.  § (1) Az  Európai Unió tagállamaiban székhellyel rendelkező biztosítóval szemben lefolytatott felszámolási 
vagy azzal egyenértékű eljárás joghatásai tekintetében a  biztosító székhelye szerinti jog az  irányadó. Az  ilyen 
eljárásokban hozott határozatokat minden további eljárás nélkül el kell ismerni.
(2) A felszámolási eljárás ingatlanra vonatkozó szerződéssel kapcsolatos joghatásai tekintetében az ingatlan fekvési 
helyének a joga az irányadó.
(3) A  felszámolási eljárásnak a  nyilvántartásba-vételi kötelezettség alá tartozó hajóra vagy légi járműre vonatkozó 
szerződéssel kapcsolatos joghatásai tekintetében a nyilvántartást vezető tagállam joga az irányadó.
(4) Azon értékpapírokkal kapcsolatos jogok érvényesítésére, amelyek létrejöttéhez vagy átruházásához 
nyilvántartásba történő bejegyzés vagy számlán történő nyilvántartás szükséges, annak a  tagállamnak a  joga 
az irányadó, ahol a nyilvántartást vagy a számlát vezetik.
219. §  A  biztosító – 126.  § (4)  bekezdés b)  pontjának eleget tevő kölcsönös biztosító egyesület kivételével – 
felszámolásával kapcsolatos eljárás lefolytatására a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességgel rendelkezik.
220.  § (1) Biztosító felszámolójának kizárólag a  Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvényben 
meghatározott szervezetek felszámolását végző, nonprofit gazdasági társaság rendelhető ki, vagy választható meg.
(2) A felszámolót a 153–165. §-ban előírt titoktartási kötelezettség terheli.
(3) A  felszámoló jogosult valamennyi tagállamban e  törvény, a  Cstv., az  Etv., és az  Fkt. rendelkezései által 
meghatározott jogkörök ellátására, de ennek során köteles betartani azon tagállam jogszabályait, amelynek 
területén eljárását foganatosítja.
(4) A  felszámoló – munkájának hatékonyabb elvégzése érdekében – az  érintett tagállamok területén képviselőt 
bízhat meg, aki segítséget nyújt az eljárást érintően a helyi hitelezőknek.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott képviselőnek csak olyan személy jelölhető ki, akivel szemben a Cstv. 27/A. § 
(4) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn.
(6) A felszámoló a (4) bekezdésben meghatározott képviselője nevét, elérhetőségét és a képviseleti jogosultságának 
tartalmára vonatkozó adatokat a saját és a Felügyelet honlapján közzéteszi.
(7) A  (4) bekezdésben meghatározott képviselő megbízásával járó költségek Cstv. 57. § (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott költségnek minősülnek.
221. § (1) A biztosító elleni felszámolási eljárás bíróság általi megindítását kizárólag a Felügyelet kezdeményezheti.
(2) A Felügyelet a felszámolási eljárás megindítását abban az esetben kezdeményezheti, ha a biztosító tevékenységi 
engedélyének visszavonására a 204. § (1) bekezdés f ) és g) pontjában meghatározott okból került sor.
(3) A bíróság a felszámolás elrendeléséről a benyújtástól számított nyolc napon belül határoz.
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(4) A bíróság a  felszámolást a Felügyelet kezdeményezésére a biztosító fizetésképtelenségének a vizsgálata nélkül 
köteles elrendelni.
(5) Biztosító felszámolása esetén az  eljárás szünetelésének, felfüggesztésének nincs helye, illetve egyezség nem 
köthető a felszámolás során.
(6) Ha a  biztosító elleni felszámolási eljárás megindítására irányuló kérelmet nem a  Felügyelet terjesztette elő, 
a  bíróság a  kérelem elutasítását követően soron kívül értesíti a  Felügyeletet. Az  értesítés kézhezvételét követően 
a Felügyelet haladéktalanul megvizsgálja a felszámolási eljárás megindítása kezdeményezésének szükségességét.
222.  § (1) A  Cstv. 40.  §-a vonatkozó rendelkezései nem alkalmazhatók abban az  esetben, ha a  szerződéssel jogot 
szerzett fél igazolja, hogy az  adott szerződésre más tagállam joga az  irányadó és ezen alkalmazandó jog szerint 
a szerződés megtámadhatósága kizárt.
(2) A kölcsönös biztosító egyesület felszámolása esetén az Etv. 10. § (3), (5) és (6) bekezdése nem alkalmazható.
(3) A felszámolás során a biztosítási szerződésből származó kötelezettségek tekintetében a Cstv. 46. § (7) bekezdése 
nem alkalmazható.
(4) Biztosító felszámolása során a hitelezők a felszámolást elrendelő bírósági végzés közzétételétől számított hatvan 
napon belül kötelesek követeléseiket bejelenteni. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
(5) A felszámolóra a Cstv. 59. §-a, valamint 60. § (4)–(6) bekezdése nem alkalmazható.
223.  § (1) A  felszámolás során a  felszámoló a  biztosítónak a  biztosítási szerződésből származó kötelezettségeit 
a Cstv. 57. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott követelések kielégítése után a Cstv. 57. § (1) bekezdés 
c)–h) pontjában meghatározott követelések kielégítése előtt köteles kielégíteni.
(2) A biztosító biztosítási szerződésből eredő kötelezettségeit az alábbi sorrendben teljesíti:
a) személyi sérüléshez, balesethez, betegséghez kapcsolódó szerződéses kötelezettségek vonatkozásában
aa) a  betegségbiztosítási szerződésből vagy a  biztosítási szerződés betegségbiztosítási kockázatainak fedezetéből 
eredő kötelezettségek, és
ab) a balesetbiztosítási szerződésből vagy a biztosítási szerződés balesetbiztosítási kockázatainak fedezetéből eredő 
kötelezettségek, és
ac) a felelősségbiztosítási szerződésből vagy a biztosítási szerződés felelősségbiztosítási kockázatainak fedezetéből 
eredő, személyi sérüléssel összefüggésben felmerült, a  felszámolás kezdő időpontjáig bekövetkezett biztosítási 
események alapján elismert szolgáltatások, ideértve a  károsultat vagy a  károsulttal szemben tartásra jogosult 
hozzátartozót illető járadékfizetési szolgáltatásokat (e alpont tekintetében a  Kártalanítási Alapot, a  Kártalanítási 
Számlát és a Nemzeti Irodát megillető követelések kivételével);
b) az  életbiztosítási szerződésből eredő kötelezettségek, valamint a  nyugdíjbiztosítási szerződésből eredő 
kötelezettségek (e pont tekintetében az a) pont aa) és ab) alpontjában meghatározott kötelezettségek kivételével);
c) a  felszámolás kezdő időpontjáig bekövetkezett biztosítási események alapján elismert szolgáltatások, ide nem 
értve az a) és b) pontban meghatározott szolgáltatások (e pont tekintetében a Kártalanítási Alapot, a Kártalanítási 
Számlát és a Nemzeti Irodát megillető követelések kivételével);
d) a  Nemzeti Irodát, a  Kártalanítási Alapot, a  Kártalanítási Számlát az  általa teljesített szolgáltatások alapján 
megillető követelések;
e) az előre fizetett, de kockázatviseléssel meg nem szolgált díjakból származó visszafizetési kötelezettségek.
224.  § (1) A  felszámolás kezdő időpontjában a  biztosítási szerződések – a  folyamatban lévő állományátruházás 
esetét kivéve – megszűnnek.
(2) A megszűnt biztosítási szerződések esetében a megszűnés napjáig járó biztosítási díjak szedhetők be.
(3) Folyamatban lévőnek minősül az  állományátruházás, ha az  állományátruházás engedélyezésére vonatkozó 
engedélykérelem a Felügyelethez benyújtásra került.
225.  § (1) A  felszámolásról és annak gyakorlati következményeiről a  Felügyelet haladéktalanul tájékoztatja 
az Európai Unió tagállamainak felügyeleti hatóságait.
(2) A  felszámolást elrendelő bírósági végzés Cégközlönyben, a  kölcsönös biztosító egyesület esetén a  Civil 
Információs Portálon történő közzétételét követően a Felügyelet soron kívül közzéteszi annak tartalmát az Európai 
Közösségek Hivatalos Lapjában, angol és magyar nyelven a  15. számú melléklet A) részében meghatározott 
nyomtatványon.
(3) Minden olyan hitelező esetében, akinek állandó lakóhelye, székhelye vagy fióktelepe az  Európai Unió másik 
tagállamában található, a  (2)  bekezdés szerinti közzétételhez fűződnek a  Cstv. 28.  §-a szerinti közzétételhez 
kapcsolódó joghatások.
226. §  Ha az  Európai Unió másik tagállamának illetékes felügyeleti hatósága arról tájékoztatja a  Felügyeletet, 
hogy a  területén bejegyzett székhellyel rendelkező biztosító ellen felszámolási vagy azzal egy tekintet alá eső 
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eljárás indult, a  Felügyelet honlapján tájékoztatót tesz közzé az  eljárás megindításáról és annak gyakorlati 
következményeiről.
226/A. § (1) A felszámoló a felszámolást elrendelő bírósági végzés közzétételét követő harminc napon belül köteles
a) a felszámolás elindításának tényéről;
b) a biztosítási szerződések megszűnésének tényéről, annak időpontjáról és joghatásairól;
c) a felszámolásról szóló végzés tartalmáról;
d) az egyes felszámolással kapcsolatos határidőkhöz fűződő jogkövetkezményekről; és
e) a 223. §-ban foglaltak szerint a kielégítés sorrendjéről
egyenként tájékoztatni minden szerződőt, biztosítottat, továbbá egyéb ismert hitelezőt, ideértve azokat is, akiknek 
állandó lakóhelye, székhelye vagy fióktelepe az Európai Unió másik tagállamában található.
(2) A  (1)  bekezdés szerinti tájékoztatást magyar nyelven kell elkészíteni és a  15. számú melléklet B) részében 
meghatározott címekkel ellátni.
(3) Annak, akinek ismert, bejelentett kárigénye van az  (1)  bekezdés szerinti tájékoztatást annak a  tagállamnak 
a hivatalos nyelvén is meg kell adni, amelyben állandó lakóhelye, székhelye vagy fióktelepe található.
226/B.  § Minden olyan hitelező, akinek állandó lakóhelye, székhelye vagy fióktelepe az  Európai Unió másik 
tagállamában található, követelését magyar nyelven vagy saját tagállamának hivatalos nyelvén nyújthatja 
be. Amennyiben követelését saját tagállamának hivatalos nyelvén nyújtja be, úgy a  beadványán a  „Követelés 
benyújtása” címet magyar nyelven is fel kell tüntetni.
226/C.  § (1) A  felszámoló a  Felügyeletet – a  Felügyelet által meghatározott rendszerességgel – tájékoztatja 
a felszámolás helyzetéről.
(2) A  Felügyelet az  Európai Unió más tagállamai felügyeleti hatóságainak megkeresésére tájékoztatást ad 
a felszámolás helyzetéről.
(3) A  felszámoló rendszeresen, de legalább félévente a  szerződőknek, biztosítottaknak, továbbá az  egyéb 
hitelezőknek szóló tájékoztatót tesz közzé a saját és a Felügyelet honlapján.
226/D. § (1) A biztosító első számú vezetője a matematikai tartalékhoz tartozó és a befektetési egységekhez kötött 
életbiztosítások tartalékainak fedezetét képező eszközök listáját a felszámolás kezdő időpontjának napjával lezárja 
és azt a Cstv.-ben meghatározott tevékenységet lezáró mérleg átadásával egyidejűleg a felszámolónak átadja.
(2) A felszámolás folyamán a felszámoló által az (1) bekezdésben meghatározott eszközök külön kezelendők és azok 
kizárólag a matematikai tartalékkal, illetve a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások tartalékaival szemben 
biztosítási szerződés alapján fennálló kötelezettségek teljesítésére használhatók fel. A  matematikai tartalékkal, 
illetve a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások tartalékaival szemben biztosítási szerződés alapján fennálló 
kötelezettségek teljesítése után használhatók fel ezek az eszközök egyéb kötelezettségek teljesítésére.
(3) Ha a  matematikai tartalékhoz tartozó eszközök a  kötelezettségekre nem nyújtanak kellő fedezetet, úgy – 
a teljesítés erejéig – a biztosító egyéb eszközeit kell felhasználni.
(4) Ha az (1) bekezdés szerint a matematikai tartalékhoz tartozó és a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások 
tartalékainak fedezetét képező eszközök listája nem vagy csak részben készíthető el, a  felszámoló a  biztosító 
terméktervében rögzített biztosításmatematikai elvek és módszerek szerint, a  biztosítási szerződésekhez 
kapcsolódó kötelezettségek figyelembevételével meghatározza e  tartalékok fedezetét képező eszközök listáját 
a biztosító egyéb eszközei terhére.
(5) Járadékfizetési kötelezettségből adódó követelések esetében a biztosító egyösszegű – a matematikai tartalékok 
között kimutatott járadéktartalékok, vagy a (4) bekezdésben meghatározottak szerint e tartalékok fedezetét képező 
eszközök figyelembevételével – biztosításmatematikai eszközökkel meghatározott fizetést (megváltást) teljesít, vagy 
járadéktartalékok vagy e tartalékok fedezetét képező eszközök felhasználásával járadékbiztosítási szerződést köthet 
más biztosítóval a járadékfizetési kötelezettségből adódó követelések teljesítésére.”

40. §  A Bit. a következő 231/C. és 231/D. §-sal egészül ki:
„231/C. § (1) 2015. január 1-jét követően üzletszerűen végzett járadékszolgáltatás nyújtására irányuló tevékenység 
e törvény rendelkezéseivel összhangban folytatható.
(2) Az  (1)  bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni azon szervezetek vagy személyek szolgáltatási 
tevékenysége keretében létrejött szerződéses állományára, amelyek 2015. január 1-jéig az  üzletszerűen végzett 
járadékszolgáltatás nyújtására irányuló tevékenységet nem a  4.  § (1)  bekezdésében meghatározott biztosítási 
tevékenységként végezték.
(3) Üzletszerűen végzett járadékszolgáltatás nyújtására irányuló tevékenységet folytató azon szervezetekre 
vagy személyekre, amelyek kötelezettségvállalásának ellenértéke ingatlan átruházása formájában valósul meg, 
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2015. január 1-jét követően nem kell alkalmazni a 96. §-ban foglalt rendelkezéseket, az általuk kötött szerződésekre 
a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény életjáradéki szerződésekre vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.
(4) 2015. január 1-jét követően az  üzletszerűen végzett járadékszolgáltatás nyújtására irányuló tevékenységet 
folytató azon szervezetek vagy személyek esetében, amelyek kötelezettségvállalásának ellenértéke ingatlan 
átruházása formájában valósul meg
a) a 86. § (1) bekezdésében meghatározott szabályoktól eltérően a vezető aktuárius megbízási jogviszony keretében 
is foglalkoztatható;
b) a  135.  § (2)  bekezdésében meghatározott szabályoktól eltérően a  biztosítástechnikai tartalékok fedezetét 
képezheti jelzáloggal terhelt, továbbá olyan eszköz, amely felett a rendelkezési jog korlátozott;
c) a  136.  § (2)  bekezdés d)  pontjában meghatározottaktól eltérően a  biztosítástechnikai tartalékok fedezetére 
bevonható eszközök tekintetében egy adott ingatlan (telek, épület) értéke az  összes bruttó biztosítástechnikai 
tartalék 100 százalékáig vehető figyelembe fedezetként.
231/D.  § (1) E  törvénynek az  egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXVI. törvénnyel 
(a  továbbiakban: Módtv.) megállapított 132/A.  §-át már megkötött biztosítási szerződésekre is alkalmazni kell. 
E szerződésekkel érintett ügyfelek részére a 10. számú melléklet A) pont 20. alpontja szerinti tájékoztatást a biztosító 
legkésőbb 2014. január 1-jét követő első, a 166. § (9) bekezdése szerinti tájékoztatással egyidejűleg teljesíti.
(2) E  törvénynek a  Módtv.-vel megállapított 161/A.  §-át már megkötött biztosítási szerződésekre is alkalmazni 
kell, feltéve, ha az  e  szerződésekkel érintett ügyfelek részére a  biztosító által – e  rendelkezés hatálybalépését 
megelőzően – küldött értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül az  ügyfél nem kifogásolja. A  kifogás 
megküldése nem adhat alapot a szerződés felmondására.
(3) A  biztosító a  Módtv.-vel megállapított 76–78.  § és 91/A–91/U.  § rendelkezéseinek 2014. július 1-jétől köteles 
megfelelni.
(4) A vezető kockázatkezelő és megfelelőségi vezető a Módtv.-vel megállapított 91/T. § (2) bekezdés b) pontjában, 
valamint 91/U. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott követelményeknek első alkalommal 2018. január 1-jétől 
köteles megfelelni.
(5) E  törvénynek a  Módtv.-vel megállapított 65/A.  §-ában foglalt követelményeknek a  biztosító legkésőbb 
2015. január 1-jétől köteles megfelelni.”

41. §  A Bit. 10. számú melléklete az e törvény 1. melléklete szerint módosul.

42. §  A Bit. az e törvény 2. melléklete szerinti 15. számú melléklettel egészül ki.

43. §  A  Bit. 231/B.  § (1)–(3)  bekezdésében a „96/A.  §-ában foglalt” szövegrész helyébe a „96/A.  §-ában és – az  egyes 
pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CLI. törvénnyel megállapított – az  Ebktv. 30/A.§-ában 
foglalt” szöveg lép.

44. § (1) A Bit. 22. § (3) bekezdés a) pontjában az „igazgatótanácsot” szövegrész helyébe az „igazgatóságot” szöveg lép.
 (2) A Bit. 22. § (4) bekezdés a) pontjában, 22. § (5) bekezdésében, 24. § (5) bekezdésében, 28/B. § (1) bekezdés nyitó 

szövegrészében és b) pontjában, 28/B. § (2) bekezdés első és negyedik mondatában az „igazgatótanács” szövegrész 
helyébe az „igazgatóság” szöveg lép.

 (3) A Bit. 24. § (1), (2) és (4) bekezdésében az „igazgatótanácsa” szövegrész helyébe az „igazgatósága” szöveg lép.
 (4) A Bit. 152/A. § (1) bekezdésében az „igazgatótanács (igazgatóság)” szövegrész helyébe az „igazgatóság” szöveg lép.
 (5) A Bit. 152/A. § (4) bekezdésében az „igazgatótanácsi” szövegrész helyébe az „igazgatósági” szöveg lép.

45. §  Hatályát veszti a Bit. 3. § 29. pontja, 68–69. §-a, 90. §-a, 96. § (9) bekezdése, 145. § (2) bekezdése, 234. § e) pontja, 
235. § b) és c) pontja és 6. számú melléklete.

2. A viszontbiztosítókról szóló 2007. évi CLIX. törvény módosítása

46. §  A viszontbiztosítókról szóló 2007. évi CLIX. törvény 31. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  (2)  bekezdés a)  pontja szerinti megállapodások megkötéséről szóló tájékoztatót a  Felügyelet internetes 
honlapján közzéteszi és gondoskodik róla, hogy ezen információk a honlapon folyamatosan elérhetőek legyenek.”
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3. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

47. §  A  kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (a  továbbiakban: Gfbt.) 3.  § 9.  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„9. gépjárműflotta: egy adott biztosítónál ugyanazon – egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaság – szerződő üzemben tartó által biztosított gépjárművek együttesen kezelt csoportja, ha ezen 
gépjárművek darabszáma a biztosítási időszak kezdőnapján eléri az ötöt;”

48. §  A Gfbt. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  szerződés érdekmúlással szűnik meg a  gépjármű forgalomból történő kivonásával, az  üzemben tartó 
változása esetén, illetve szünetelés esetén, ha az újbóli üzembe helyezés a kivonás napjától számított egy éven belül 
nem történik meg.”

49. §  A Gfbt. 21. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a  díj a  23.  § (2)  bekezdésében meghatározott megváltoztatás esetén módosul, vagy a  szerződő fél 
által már megfizetett díjat jogszabályváltozás folytán utóbb más tartozására kell elszámolni, az  üzemben tartó 
a  díjkülönbözetet az  esedékes következő biztosítási díjrészlettel együtt – a  biztosítási időszakra járó díj teljes 
megfizetése esetén 30 napos határidővel – köteles megfizetni.”

50. §  A Gfbt. 26. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az  újbóli üzembe helyezés a  kivonás napjától számított egy éven belül nem történik meg, a  szerződés 
az egyéves időszak utolsó napját követő napon megszűnik.”

51. §  A Gfbt. 32/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  biztosító a  gépjárműben keletkezett kár helyreállításához szükséges költségek általános forgalmi adóval 
növelt összegét a  károsultnak csak akkor térítheti meg, ha a  károsult által bemutatott számla tartalmazza 
a  gépjármű helyreállításához szükséges munkálatok megnevezését, anyagköltségét és munkadíját, valamint 
az  a  számvitelről szóló törvény előírásainak megfelel, kivéve, ha a  károsult a  közlekedésbiztonsági szempontokra 
is tekintettel a  gépjármű megjavíttatása helyett a  fentiek szerinti mértékű kártérítési összeggel szabadon kíván 
rendelkezni. Amennyiben az  értékcsökkenés fizetésének feltétele fennáll, a  biztosító az  (1)  bekezdés szerinti 
értékcsökkenés összegét téríti meg. Gazdasági totálkár esetén vagy ha a  káresemény következtében károsult 
gépjármű helyreállítása műszaki okokból nem lehetséges, a biztosító a gépjármű károsodás időpontjában fennálló 
forgalmi értékének maradványértékkel (roncsértékkel) csökkentett összegét alapul véve köteles megtéríteni 
a károsult kárát.”

52. §  A Gfbt. 38. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  (1)  bekezdésben meghatározott biztosítók által kijelölt kárképviselők listáját és a  kárképviselők adataiban 
bekövetkezett változásokat a Felügyelet internetes honlapján folyamatosan közzéteszi.”

53. § (1) A Gfbt. 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha Magyarország területén külföldi telephelyű gépjármű üzemeltetésével okoztak kárt, a  kártérítési igényt 
– a  13.  § (1)  bekezdésében meghatározott értékhatárt figyelembe véve – a  Nemzeti Irodával szemben is lehet 
érvényesíteni. Ha a  károkozó gépjármű-felelősségbiztosítója – a  Nemzeti Iroda hozzájárulásával – a  biztosítottjai 
által Magyarország területén okozott károk rendezésére levelezővel megállapodást kötött, a  károk rendezését 
és a Nemzeti Iroda perbeli képviselete ellátását – a Nemzeti Iroda ellentétes rendelkezése hiányában – e  levelező, 
illetve képviselője végzi.”

 (2) A Gfbt. 43. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A Nemzeti Iroda megtérítése folytán a károsultat a károkozóval és biztosítójával szemben megillető követelés 
a Nemzeti Irodára száll át.”

 (3) A Gfbt. 43. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  MABISZ a  (4)  bekezdésben meghatározott kategóriák szerinti országok listájáról minden év január 15-éig 
tájékoztatót jelentet meg, valamint változás esetén az  aktuális listát a  tájékoztatás kézhezvételétől számított 



54880 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 97. szám 

15 napon belül az  internetes honlapján közzéteszi és gondoskodik róla, hogy ezen információk a  honlapján 
folyamatosan elérhetőek legyenek.”

54. §  A Gfbt. IV. és V. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:
„IV. FEJEZET
A MABIsZ ÁLTAL A KÖTELEZŐ GÉPJÁrMŰ-FELELŐssÉGBIZTosíTÁs rENdsZErÉBEN ELLÁToTT 
FELAdAToKrA VoNATKoZó sZABÁLyoK
56.  § (1) A  MABISZ látja el a  Nemzeti Iroda – ezen belül a  Kártalanítási Szervezet, az  Információs Központ és 
a kárnyilvántató szerv – feladatait, a Kártalanítási Számla kezelését, továbbá a Kártalanítási Alap kezelését.
(2) A MABISZ az (1) bekezdésben meghatározott feladatait – az e körbe nem tartozó tevékenységeitől – elkülönített 
módon láthatja el, amely célból elkülönített szervezeti egységet (a  továbbiakban: elkülönített szervezeti egység) 
hozhat létre.
(3) A  MABISZ az  (1)  bekezdésben meghatározott feladatait az  elkülönített szervezeti egység útján oly módon 
láthatja el, hogy a legfelsőbb szerv vagy az ellenőrző szerv elkülönített szervezeti egység működésével kapcsolatos 
döntésének meghozatalában azon kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tevékenységet végző biztosítók részt 
vehessenek, amelyek nem tagjai a MABISZ-nak.
(4) A  (2)  bekezdésben meghatározott szervezeti egység a  vezetésére a  Bit. 83.  § (3) és (5)  bekezdésében 
meghatározott feltételeknek megfelelő, felelős vezetőt (a továbbiakban: felelős vezető) kell kijelölni, akit a MABISZ 
ügyvezető és képviseleti szerve jelölhet ki, továbbá aki e minőségében csak a jogszabályoknak, az alapszabálynak, 
valamint a MABISZ legfőbb szerve határozatainak van alávetve, és a MABISZ tagjai által nem utasítható.
(5) A felelős vezető az elkülönített szervezeti egység vezetésével kapcsolatos feladatait – a MABISZ részére ellátott 
egyéb feladataitól elkülönítve – az alapszabály határozza meg.
(6) Felelős vezetőnek az  a  személy jelölhető ki, akinek kinevezése iránti engedély kérelmet a  kinevezés tervezett 
időpontját harminc nappal megelőzően a  Felügyeletnek benyújtották és az  engedélyt a  Felügyelet megadta. 
A Felügyelet a felelős vezető megválasztásáról, illetve kinevezéséről engedélyező vagy azt elutasító határozatot hoz.
(7) Az  engedélyt megadottnak kell tekinteni, ha a  Felügyelet a  kérelem megérkezését követő naptól számított 
harminc napon belül nem hoz döntést.
(8) Ha a  felelős vezető kijelölésére az  engedély megszerzésétől vagy a  (7)  bekezdés szerinti vélelem 
bekövetkezésétől számított három hónapon belül nem kerül sor, a  felelős vezető csak ismételt engedélyezést 
követően jelölhető ki. Az  ismételt engedélyezési eljárásra a  (3)  bekezdésben meghatározott szabályok 
alkalmazandók.
56/A.  § (1) Az  elkülönített szervezeti egység működése jogszabályoknak, alapszabálynak, legfelsőbb szerv 
döntésének való megfelelőségének és pénzügyi gazdálkodásának ellenőrzését a  ellenőrző szerv (a  továbbiakban: 
ellenőrző szerv) látja el. Az  ellenőrző szerv feladatait – az  alapszabály rendelkezései szerint – a  MABISZ ellenőrző 
szerve is elláthatja.
(2) Az  elkülönített szervezeti egység működésének ellenőrzésével kapcsolatban az  ellenőrző szerv különösen 
az alábbi feladatokat látja el:
a) gondoskodik arról, hogy a szervezeti egység rendelkezzen átfogó és eredményes működésre alkalmas ellenőrzési 
rendszerrel;
b) irányítja a belső ellenőrzési szervezetet, amelynek keretében
ba) elfogadja a belső ellenőrzési szervezet éves ellenőrzési tervét,
bb) legalább félévente megtárgyalja a  belső ellenőrzés által készített jelentéseket és ellenőrzi a  szükséges 
intézkedések végrehajtását,
bc) szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőrzés munkáját, és
bd) javaslatot tesz a belső ellenőrzési szervezet létszámának változtatására; és
c) a belső ellenőrzés által végzett vizsgálatok megállapításai alapján ajánlásokat és javaslatokat dolgoz ki.
56/B. § (1) A MABISZ elkülönített szervezeti egysége az 56. § (1) bekezdésében meghatározott feladatai ellátásához
a) vezető aktuáriust,
b) vezető jogtanácsost,
c) számviteli rendért felelős vezetőt, és
d) belső ellenőrzési vezetőt,
munkaviszony keretében, a  MABISZ részére ellátott, az  56.  § (1)  bekezdésében meghatározott körbe nem tartozó 
tevékenységeitől elkülönített munkakörben, a felelős vezető munkáltatói jogai biztosításával foglalkoztat.
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(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott vezetőként (a  továbbiakban: egyéb vezető) az  foglalkoztatható, akinek 
foglalkoztatása iránti engedély kérelmet a  munkába állás tervezett időpontját harminc nappal megelőzően 
a  felelős vezető a Felügyeletnek benyújtotta és az engedélyt a Felügyelet megadta. A Felügyelet az egyéb vezető 
foglalkoztatásáról engedélyező vagy azt elutasító határozatot hoz.
(3) Az  engedélyt megadottnak kell tekinteni, ha a  Felügyelet a  kérelem megérkezését követő naptól számított 
harminc napon belül nem hoz döntést.
(4) Ha az  egyéb vezető foglalkoztatására az  engedély megszerzésétől vagy a  (3)  bekezdés szerinti vélelem 
bekövetkezésétől számított három hónapon belül nem kerül sor, az  egyéb vezető csak ismételt engedélyezést 
követően foglalkoztatható. Az  ismételt engedélyezési eljárásra a  (3)  bekezdésben meghatározott szabályok 
alkalmazandók.
(5) Az egyéb vezetők legfeljebb 2 biztosítónál tölthetnek be ilyen pozíciót.
(6) Az a személy foglalkoztatható
a) vezető aktuáriusként, aki megfelel a Bit. 86. § (1) bekezdés a)–d) pontjában;
b) vezető jogtanácsosként, aki megfelel a Bit 87. § (1) bekezdés a)–e) pontjában;
c) számviteli rendért felelős vezetőként, aki megfelel a Bit. 88. § (1) bekezdés a)–e) pontjában;
d) belső ellenőrzési vezetőként, aki megfelel a Bit. 89. § (2) bekezdés a)–d) pontjában
meghatározott feltételeknek, és vele szemben a Bit. 83. § (5) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn.
(7) A Bit. 86. § (1) bekezdés b) pontjában, a Bit. 87. § (1) bekezdés c) pontjában, a Bit. 88. § (1) bekezdés c) pontjában 
és a Bit. 89. § (2) bekezdés b) pontjában előírt szakmai gyakorlat befejezése nem eshet az egyéb vezető alkalmazását 
tíz évvel megelőző időpontnál korábbi időpontra.
56/C.  § (1) A  felelős vezető vagy egyéb vezető kötelezettségszegése esetén a  Felügyelet – a  kötelezettségszegés 
súlyának figyelembevételével – kezdeményezheti a  MABISZ-nál a  felelős vezető felmentését és az  egyéb vezető 
munkaviszonyának a megszüntetését.
(2) A  felelős vezető felmentéséhez és az  egyéb vezető munkaviszonyának megszüntetéséhez az  ellenőrző szerv 
előzetes tájékoztatása szükséges.
(3) A  felelős vezetőt, és az  egyéb vezetőket – tanácskozási joggal – a  MABISZ legfelsőbb szervének felelősségi 
területüket érintő napirendi pontjai tárgyalására meg kell hívni.
56/D. § (1) A vezető aktuárius aláírásával igazolja a tartalékok képzésének és mértékének helyességét.
(2) Az  (1)  bekezdésben foglaltakon túl a  vezető aktuárius igazolja, hogy a  rendelkezésre álló adatok elégségesek, 
teljesek és összehangoltak voltak továbbá, hogy az  alkalmazott módszerek a  kockázatok természetének 
megfelelnek.
(3) A vezető aktuárius benyújtja a Felügyeletnek az elkülönített szervezeti egység vonatkozásában az éves aktuáriusi 
jelentését.
(4) Az aktuáriusi jelentés tartalmi követelményeit a Felügyelet elnöke rendeletben állapítja meg.
56/E. § A vezető jogtanácsos aláírásával igazolja, hogy a Felügyelethez engedélyezésre benyújtott vagy bejelentési 
kötelezettség alapján megküldött okiratok a jogszabályoknak megfelelnek.
56/F.  § A  számviteli rendért felelős vezető a  felelős vezető mellett aláírásával igazolja a  Felügyeletnek beküldött, 
az  57/A.  § (3)  bekezdése szerinti éves gazdálkodási jelentés és az  57/A.  § (9)  bekezdése szerinti jelentés, továbbá 
a Bit. 143. §-ban meghatározott eszköznyilvántartás helytállóságát.
56/G. § (1) A belső ellenőrzési vezető feladata kizárólag
a) az  elkülönített szervezeti egység feladatainak a  MABISZ alapszabálynak és a  belső működési szabályzatoknak 
megfelelő ellátásának, és
b) az  elkülönített szervezeti egység feladatainak a  törvényesség, a  biztonság, az  áttekinthetőség és a  célszerűség 
szempontjából történő
vizsgálatára terjed ki.
(2) A  belső ellenőrzés vezetőjének – az  (1)  bekezdésben foglaltakon túlmenően – a  Felügyelet részére adott 
jelentések és adatszolgáltatások tartalmi helyességét és teljességét is legalább évente ellenőriznie kell.
(3) A belső ellenőrzés vezetője jelentéseit mind az ellenőrző szerv, mind a felelős vezető részére megküldi.
(4) A belső ellenőr felett a munkáltatói jogokat közvetlenül a felelős vezető gyakorolja.
56/H. § (1) Az elkülönített szervezeti egységnek rendelkeznie kell az alábbiakkal:
a) a jogszabályoknak megfelelő számviteli, valamint nyilvántartási rend,
b) folyamatos nyilvántartási, adatfeldolgozási és adatszolgáltatási rendszer,
c) a tevékenység végzésére alkalmas technikai, informatikai, műszaki, biztonsági felszereltség és helyiség,
d) a megbízható és körültekintő működésnek megfelelő belső szabályzatok,
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e) a  működési kockázatok csökkentését szolgáló információs és ellenőrzési eljárások és rendszerek, valamint 
a rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó terv, és
f ) áttekinthető szervezeti felépítés.
(2) Az  elkülönített szervezeti egység a  tevékenységre vonatkozó nyilvántartásait – a  számvitelre vonatkozó 
jogszabályok előírásai szerint – ellenőrzésre mindenkor alkalmas módon, magyar nyelven vezeti.
(3) A  nyilvántartás és az  ellenőrzési rendszer akkor megfelelő, ha – a  számviteli jogszabályokban foglaltakon 
túlmenően – lehetővé teszi az  elkülönített szervezeti egység körültekintő vezetését, a  belső ellenőrzést, valamint 
a  Felügyelet által történő ellenőrzést, és segíti az  elkülönített szervezeti egységet abban, hogy eleget tegyen 
a jogszabályok alapján rá háruló kötelezettségeknek.
56/I.  § (1) A  MABISZ – az  adatvédelmi előírások betartása mellett – az  56.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
feladatok bármely elemét kiszervezheti.
(2) Az ügymenet kiszervezésének feltétele, hogy az irányítási és ellenőrzési jog megmaradjon a felelős vezetőnél és 
az ellenőrző szervnél.
(3) A  kiszervezett tevékenységet a  Felügyelet a  tevékenységet végzőnél ugyanazon módon és eszközökkel 
vizsgálhatja, mintha a tevékenységet az elkülönített szervezeti egység végezné.
(4) A kiszervezett tevékenységgel harmadik személynek okozott kárért a MABISZ felel.
(5) A  MABISZ felelős azért, hogy a  kiszervezett tevékenységet végző a  tevékenységet a  jogszabályi előírások 
betartásával és a  tőle elvárható gondossággal végezze. Amennyiben észleli, hogy a  kiszervezett tevékenység 
végzése jogszabályba vagy a szerződésbe ütközik, haladéktalanul köteles felszólítani a kiszervezett tevékenységet 
végzőt, hogy tevékenységét a  jogszabálynak, illetve a  szerződésnek megfelelően végezze. Ha a  kiszervezett 
tevékenységet végző a  kiszervezett tevékenységet súlyosan szerződésszegő módon vagy a  felszólítás ellenére 
továbbra is jogszabálysértő, szerződésszegő módon végzi, a  MABISZ köteles a  szerződést azonnali hatállyal 
felmondani.
(6) Amennyiben a Felügyelet észleli, hogy a MABISZ az (5) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tett eleget, 
a tevékenység kiszervezését megtilthatja.
(7) Aki egyidejűleg végez kiszervezett tevékenységet egy vagy több biztosító, illetve legalább egy biztosító és 
legalább egy viszontbiztosító részére, köteles a  biztosítók vagy viszontbiztosítók által átadott adatot, információt 
elkülönítetten – az adatvédelmi előírások betartásával – kezelni.
(8) A MABISZ nem szervezheti ki a tevékenységet olyan szervezethez,
a) amelyben a  MABISZ legfőbb szerve vagy ellenőrző szerve tagjának vagy e  személy közeli hozzátartozójának 
tulajdonosi részesedése van, vagy
b) amelynek a  MABISZ legfőbb szervének, ellenőrző szervének tagja vagy e  személy közeli hozzátartozója vezető 
tisztségviselője.
(9) A kiszervezésre vonatkozó szerződésnek – az elkülönített szervezeti egység tevékenységének jellege figyelembe 
vételével – megfelelően tartalmaznia kell a Bit. 78. §-ában meghatározott elemeket.
56/J. § (1) A  biztonságos üzletmenet érdekében a  MABISZ elkülönített szervezeti egységének 
a  mérlegfordulónapján fennálló, várható kötelezettségei teljesítésére, a  károk ingadozására biztosítástechnikai 
tartalékokat kell képeznie.
(2) Biztosítástechnikai tartaléknak minősülnek:
a) a matematikai tartalékok körében a felelősségbiztosítási járadéktartalék;
b) a függőkártartalékok, ezen belül
ba) a bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka (tételes függőkártartalék),
bb) a bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartaléka (IBNR);
c) a káringadozási tartalék;
d) a nagy károk tartaléka;
e) az egyéb biztosítástechnikai tartalékok.
(3) Az  elkülönített szervezeti egység a  biztosítástechnikai tartalékszükséglet számítási módját és a  felhasznált 
adatokat köteles egyértelműen dokumentálni. A  biztosítástechnikai tartalékok képzési szabályait az  elkülönített 
szervezeti egység által készített tartalékolási szabályzat tartalmazza.
(4) Az elkülönített szervezeti egység biztosítástechnikai tartalékait a Kártalanítási Számlát és a Kártalanítási Alapot 
terhelő kötelezettségek szerint – valamint a  Kártalanítási Alap esetében felszámolás alatt álló biztosítónként is – 
külön-külön kell kimutatni.
(5) A  biztosítástechnikai tartalékok képzésére alkalmazni kell a  Bit. 118.  § (1) és (2)  bekezdését, 119.  § (2) és 
(3) bekezdését azzal, hogy ahol a Bit. biztosítót említ, azon az elkülönített szervezeti egységet kell érteni.
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(6) A  vezető aktuárius köteles haladéktalanul értesíteni a  felelős vezetőt és az  ellenőrző szervet, amennyiben 
a biztosítástechnikai tartalékok nem érik el a szükséges mértéket.
56/K.  § (1) A  elkülönített szervezeti egység a  biztosítástechnikai tartalékai fedezetét képező eszközöket 
a  kötelezettségek lejárati szerkezetének figyelembevételével úgy köteles befektetni, hogy a  befektetések 
a  mindenkori likviditás megőrzése mellett egyidejűleg a  lehető legnagyobb biztonságot és jövedelmezőséget 
teljesítsék.
(2) A  biztosítástechnikai tartalékok fedezetét képező eszközök befektetésére – a  (3)  bekezdésben meghatározott 
eltérésekkel – alkalmazni kell a  Bit. 132.  § (2) és (3)  bekezdését, 134–140.  §-át és 142.  §-át azzal, hogy ahol a  Bit. 
biztosítót említ, azon az elkülönített szervezeti egységét kell érteni.
(3) A  Kártalanítási Alap kezelője az  Alap pénzeszközeit a  tőkepiacról szóló törvényben meghatározott 
állampapírban, a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott betétben vagy 
a  pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott pénzforgalmi számlán tartja oly módon, 
hogy azok a  kártérítési igények kielégítéséhez szükséges mindenkori likviditást biztosítsák, egyidejűleg a  lehető 
legnagyobb biztonságot és jövedelmezőséget teljesítsék.
56/L.  § (1) A  matematikai tartalékok fedezetéül szolgáló eszközöket az  elkülönített szervezeti egység a  Bit. 
134. §-ában foglalt csoportosítás szerint külön eszköznyilvántartásba veszi.
(2) Az  eszköznyilvántartásban feltüntetett eszközök értékének mindenkor el kell érnie a  biztosítástechnikai 
tartalékok előírt nagyságát. A  kötelezettségekre megképzett biztosítástechnikai tartalékok fedezetéül szolgáló 
eszközöket, azaz a befektetési állomány értékelését piaci értéken kell elvégezni annak érdekében, hogy a szervezet 
kötelezettségeinek minden pillanatban meg tudjon felelni.
(3) A  számviteli rendért felelős vezető köteles haladéktalanul értesíteni a  felelős vezetőt és az  ellenőrző szervet, 
ha az  eszköznyilvántartásban feltüntetett eszközök értéke alacsonyabb a  biztosítástechnikai tartalékok előírt 
mértékénél.
(4) A felelős vezető a (3) bekezdésben meghatározott esetben haladéktalanul értesíti a Felügyeletet.
57.  § (1) A  biztosítók a  kötelező gépjármű-felelősségbiztosításból származó tárgyévi díjbevételük arányában 
a  MABISZ elkülönített szervezeti egysége – mint a  Kártalanítási Számla kezelője – részére befizetést teljesítenek 
olyan mértékben, hogy azok fedezetet nyújtsanak e szervezeti egységet terhelő kötelezettségek teljesítésére.
(2) A  biztosítók a  kötelező gépjármű-felelősségbiztosításból származó előző évi piaci összdíjbevétel 0,25%-ának 
megfelelő összegben, negyedévente, a MABISZ elkülönített szervezeti egysége – mint a Kártalanítási Alap kezelője 
– részére befizetést teljesítenek, amely befizetésének kötelezettsége a  biztosító számára az  adott negyedéves 
szerződésállományában lévő gépjárművek darabszámának – gépjármű-kategóriánként a Kártalanítási Alap kezelője 
által megállapított kockázati szorzókkal súlyozott – mértékében áll fenn. A befizetési kötelezettség – az e  törvény 
szerinti tevékenységét megkezdő biztosítót terhelő kötelezettség kivételével – mindaddig szünetel, amíg az  Alap 
egyenlege meghaladja az előző évi piaci összdíjbevétel 6%-át.
(3) A  kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást művelő biztosítók minden év január 15-ig jelentik a  kötelező 
gépjármű-felelősségbiztosításból származó előző évi díjbevételüket a  MABISZ-nak. A  biztosítók az  előző évi 
díjbevételük arányában minden év január 31-ig a  MABISZ elkülönített szervezeti egysége – mint a  Nemzeti Iroda 
feladatait ellátó szervezet, a  Kártalanítási Számla és a  Kártalanítási Alap kezelője – részére az  e  szervezeteket 
terhelő működési költségeik fedezetére és a 11. § (3) bekezdése, továbbá a 23. § (3) bekezdése szerinti közzétételi 
kötelezettség költségeinek fedezetére befizetést teljesítenek, amelynek mértékét a számviteli rendért felelős vezető 
és a vezető aktuárius ellenjegyzésével az elkülönített szervezeti egység állapítja meg.
(4) Azok a  biztosítók, akik a  MABISZ-nak nem tagjai, a  kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tevékenységüket 
az  e  törvény szerinti befizetésekre vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételét és ennek a  Felügyelet 
részére történő benyújtását követően kezdhetik meg.
57/A. § (1) A MABISZ elkülönített szervezeti egysége – mint a Kártalanítási Számla és a Kártalanítási Alap kezelője 
és a Nemzeti Iroda feladatainak az ellátója – legkésőbb a tárgyévet követő január 31-ig tájékoztatja a biztosítókat 
a Kártalanítási Számla és a Kártalanítási Alap eredményéről.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott elszámolással egyidejűleg a  MABISZ elkülönített szervezeti egysége 
a  Kártalanítási Számla és a  Nemzeti Iroda részére az  57.  § (1)  bekezdésében meghatározott célból befizetett 
összegekkel, továbbá az  57.  § (3)  bekezdésében meghatározott célból befizetett összegekkel a  biztosítók felé 
elszámol. A  MABISZ – mint a  Kártalanítási Számla kezelője – a  biztosítók által beszedett fedezetlenségi díjak 
elszámolására megállapodást köthet a biztosítókkal.
(3) A MABISZ az elkülönített szervezeti egysége vonatkozásában a Felügyelet részére a gazdálkodására vonatkozó 
adatokról éves gazdálkodási jelentést (a továbbiakban: gazdálkodási jelentés) készít.
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(4) A gazdálkodási jelentésről a Bit. 149. § (2) bekezdés a), c) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő, 
pályázat útján kiválasztott könyvvizsgáló külön jelentést készít.
(5) A  (3)  bekezdésben meghatározott kötelezettség nem érinti a  MABISZ, mint a  számviteli jogszabályok szerinti 
egyéb szervezet beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségét.
(6) A  MABISZ a  legfőbb szerv által elfogadott gazdálkodási jelentést, a  könyvvizsgáló erre vonatkozó külön 
jelentését, a  legfőbb szerv jegyzőkönyvét és a hozott határozatokat a tárgyévet követő 150 napon belül megküldi 
a Felügyeletnek.
(7) A  (6)  bekezdésben meghatározott okiratok valódiságát a  felelős vezető, a  vezető aktuárius, és a  számvitel 
rendjéért felelős vezető aláírásával igazolja.
(8) A  MABISZ az  elkülönített szervezeti egység vonatkozásában a  gazdálkodására vonatkozó adatokról 
a  (3)  bekezdés szerinti gazdálkodási jelentés alapján a  Felügyelet részére a  (9)  bekezdés szerinti adatszolgáltatást 
teljesít, amelynek tartalmát a Felügyelet a honlapján keresztül hozza nyilvánosságra.
(9) Az  elkülönített szervezeti egység a  Felügyelet részére történő adatszolgáltatási és jelentéstételi 
kötelezettségének rendjéről, módjáról, tartalmáról, formájáról és időpontjáról szóló jogszabályban meghatározott 
rendszeres és felügyeleti határozaton alapuló eseti adatszolgáltatást teljesít.
57/B. § (1) Az elkülönített szervezeti egység – mint a Nemzeti Iroda feladatait ellátó szervezet, a Kártalanítási Számla 
és a  Kártalanítási Alap kezelője – azon biztosítási titoknak minősülő adatot jogosult kezelni, amelyek a  károsult 
kárigényének rendezésével, nyilvántartásával, vagy a  Nemzeti Irodát, a  Kártalanítási Számla, a  Kártalanítási Alap 
kezelőjét megillető követelés érvényesítésével összefüggnek.
(2) Az Információs Központ, a Nemzeti Iroda, a Kártalanítási Számla, a Kártalanítási Alap és a Kártalanítási Szervezet 
között személyes adat, illetve biztosítási titoknak minősülő adat a  károsult kárigényének rendezése, a  biztosítási 
szerződésből eredő egyéb követelés érvényesítése, illetve a  Nemzeti Irodát, a  Kártalanítási Számla, a  Kártalanítási 
Alap kezelőjét megillető követelés érvényesítése céljából továbbítható.
(3) A  biztosítási titok tekintetében időbeli korlátozás nélkül – ha törvény másként nem rendelkezik – titoktartási 
kötelezettség terheli az  elkülönített szervezeti egység vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz 
a szervezeti egységgel kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak.
57/C. § (1) Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha
a) az  érintett személy a  kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban 
felmentést ad,
b) a Bit. 157. § (1), (5), (6) bekezdése és 157/A. §-a alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn.
(2) Az  elkülönített szervezeti egység adatkezelésére – az  e  törvényben foglalt rendelkezéseken túl – megfelelően 
alkalmazni kell a Bit. 160. § (1) és (2) bekezdésében maghatározott rendelkezéseket azzal, hogy ahol a Bit. biztosítót 
említ, azon az elkülönített szervezeti egységét kell érteni.
(3) Az  elkülönített szervezeti egység a  személyes adatokat az  adott személlyel kapcsolatos e  törvényben 
maghatározott feladatainak ellátása során, továbbá azon időtartam alatt kezelheti, ameddig e  feladatával 
kapcsolatban igény érvényesíthető.
57/D.  § (1) Az  elkülönített szervezeti egység biztosítja, hogy a  magatartására, tevékenységére vagy mulasztására 
vonatkozó panaszát a károsult szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott 
irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse.
(2) A  panaszkezelésre alkalmazni kell a  Bit. 167/B.  § (1)–(7)  bekezdésében és (9)–(15)  bekezdésében 
meghatározottakat azzal, hogy ügyfél alatt a károsultat kell érteni.
57/E. § (1) A Kártalanítási Alap kezelőjét megilletik mindazon jogok és terhelik mindazon kötelezettségek, amelyek 
a  biztosítási szerződés vonatkozásában a  felszámolás alatt álló biztosítót illették meg, illetve terhelték, továbbá 
az Alap kezelője megtérítést követelhet a felszámolás alatt álló biztosítótól.
(2) Az  Alap kezelője és a  felszámolás alatt álló biztosító felszámolója a  kárigényének rendezése és a  biztosítási 
szerződésekhez kapcsolódó követelések érvényesítése során együttműködnek, amelynek keretében a  felszámoló 
köteles
a) a  felszámolás elrendelését követő 45 napon belül a  biztosítási szerződésekről, az  ezekre előírt, valamint 
a  teljesített díjakról, a  felszámolás alatt álló biztosítónak bejelentett káreseményekről, valamint a  szerződésekkel 
és a  káreseményekkel kapcsolatban folyamatban lévő eljárásokról tételes listát készíteni, és azt a  szerződések, 
a káresemények és az eljárások iratanyagával együtt az Alap kezelője részére átadni;
b) a felszámolás alatt álló biztosítót a kockázatviselése megszűnéséig megillető meg nem fizetett díjakat behajtani 
és az Alap részére átutalni; és
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c) a felszámolás során nála bejelentett káreseményeket a károsult egyidejű tájékoztatása mellett az Alap kezelőjének 
haladéktalanul továbbítani.
57/F.  § (1) A  Felügyelet az  elkülönített szervezeti egység kötelezettségének teljesítése, a  károsultak érdekeinek 
megóvása, valamint annak érdekében, hogy az  elkülönített szervezeti egység tevékenysége e  törvénynek, illetve 
a  tevékenységére vonatkozó más jogszabályoknak és a  Felügyelet határozatainak megfeleljen, a  következő 
intézkedéseket hozhatja:
a) az  e  törvényben, az  elkülönített szervezeti egység tevékenységére vonatkozó más jogszabályban, továbbá 
a felügyeleti határozatokban meghatározott feltételeknek való megfelelésre – határidő kitűzésével – kötelezhet,
b) felügyeleti bírság megfizetésére kötelezhet,
c) a felelős vezető, valamint az egyéb vezető felmentését, az alkalmazott felelősségre vonását kezdeményezheti,
d) a tevékenység kiszervezését megtilthatja, vagy
e) a felelős vezető meghallgatását rendelheti el.
(2) A  Felügyelet az  e  törvényben, az  elkülönített szervezeti egység tevékenységére vonatkozó jogszabályban, 
továbbá a felügyeleti határozatokban meghatározott feltételeknek való megfelelés teljesítése érdekében, határozott 
időtartamra szóló intézkedési terv kidolgozására, illetve – jóváhagyás esetén – az  abban foglaltak végrehajtására 
kötelezheti az elkülönített szervezeti egységet.
(3) A  Felügyelet eljárására a  Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 64–77.  §-ai 
nem alkalmazhatók.
57/G. § (1) A MABISZ elkülönített szervezeti egysége kapcsolatot tart fenn a többi tagállam – a tagállamok gépjármű-
felelősségbiztosításra vonatkozó jogszabályainak közelítéséről, valamint a  Tanács 73/239/EGK és 88/357/EGK 
irányelveinek módosításáról szóló 2000. május 16-i 2000/26/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6.  cikk 
(1)  bekezdésében meghatározottaknak megfelelően létrehozott – kártalanítási szervezeteivel és garanciaalapjaival, 
valamint információs központjaival.
(2) A  MABISZ elkülönített szervezeti egysége ellátja az  (1)  bekezdésben meghatározott testületek jogairól és 
kötelezettségeiről, valamint a  kártalanítási szolgáltatások visszatérítéséről szóló megállapodásokhoz kapcsolódó 
feladatokat.
(3) A  MABISZ az  (1)  bekezdésben meghatározott testületek jogairól és kötelezettségeiről, valamint a  kártalanítási 
szolgáltatások visszatérítéséről szóló kétoldalú megállapodást köthet harmadik ország hasonló feladatokat ellátó 
szervezeteivel.
(4) A  biztosítók a  MABISZ-szal megállapodást kötnek a  Nemzeti Irodához való csatlakozásra vonatkozóan, amely 
kiterjed legalább a Nemzeti Iroda tagjává válás, a tagság megszűnése, a zöldkártya kibocsátási jogosultság kiadása, 
felfüggesztése és visszavonása kérdéseire.
V. FEJEZET
ÁLLAMI GÉPJÁrMŰVEK MENTEsíTÉsE
57/H. § (1) Mentesek az e törvényben meghatározott biztosítási szerződés megkötésének kötelezettsége alól azon 
gépjárművek üzemben tartói, amelyeket az  üzemben tartói jogokat gyakorló minisztériumot vezető miniszter, 
vagy az  üzemben tartói jogokat gyakorló szervezet felett irányítási vagy felügyeleti jogot gyakorló miniszter 
(a továbbiakban: vagyonkezelésért felelős miniszter) rendeletében a biztosítási kötelezettség alól mentesített.
(2) A  vagyonkezelésért felelős miniszter akkor mentesítheti az  (1)  bekezdésben meghatározott gépjárművek 
üzemben tartóit, ha a  mentesítés hatályának a  kezdetét megelőzően meghozatalra kerülnek az  intézkedések 
a  mentesítésre kerülő gépjárművekkel kapcsolatos jövőben bekövetkező károk rendezéséről, továbbá a  károk és 
annak rendezésének fedezetéről, amelynek keretében
a) össze kell állítani és naprakészen kell tartani a  mentesített gépjárművek jegyzékét, illetve biztosítani kell 
a  mentesített gépjárművek nyilvántartásával kapcsolatos intézkedéseket, illetve az  ahhoz való hozzáférést 
az Információs Központ feladatait ellátó Nemzeti Iroda számára;
b) Magyarország, továbbá más tagállam területén ki kell jelölni a  mentesített gépjárművek által az  okozott károk 
rendezését és megtérítését végző szervet;
c) biztosítani kell a  b)  pontban meghatározott szervezetnél a  feladatellátáshoz szükséges személyi és tárgyi 
feltételeket; és
d) meg kell tenni a  szükséges intézkedéseket, hogy a  mentesített gépjárművek által okozott károk rendezését és 
megtérítését végző szerv a  Belső Szabályzatban foglaltaknak megfelelően teljesíteni tudja a  károkkal kapcsolatos 
megtérítési kötelezettségét, illetve a mentesített gépjárművek igazolóeszközzel legyenek ellátva.
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(3) A miniszter a mentesítést megelőzően közli az Európai Bizottsággal, a tagállamokkal és az Információs Központ 
feladatait ellátó Nemzeti Irodával a  mentesített gépjárművek jegyzékét, a  mentesített gépjárművek által okozott 
károkkal kapcsolatban a károk megtérítésére kötelezett, továbbá a kárrendezést végző szerv nevét és elérhetőségét.
(4) Ha a  Nemzeti Iroda, illetve a  Kártalanítási Szervezet – a  külföldi nemzeti iroda, illetve kártalanítási szervezet 
megtérítési igénye alapján – a  kárt megtérítette, a  károsult követelésének kielégítésével kapcsolatban felmerült 
összes ráfordítása és – átalányösszegben is megállapítható – költsége megtérítését követelheti – a  Belső 
Szabályzatban foglalt feltételek szerint – a mentesített gépjármű üzemben tartójától.”

55. §  A Gfbt. a következő 62/B. §-sal egészül ki:
„62/B. § (1) E törvénynek az – egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXVI.  törvénnyel 
megállapított – 56–57/F.  §-ában meghatározott rendelkezéseit a  MABISZ alapszabályának e  törvény 
rendelkezéseinek a  figyelembevételével történő módosítását követően, de legkésőbb 2014. június 1-jétől kell 
alkalmazni.
(2) 2014. január 1-jétől a felelős vezető feladatait – amennyiben megfelel az 56. § (5) bekezdésében meghatározott 
feltételeknek – a főtitkár látja el.”

56. §  A Gfbt. 69. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter, hogy)
„c) a Kártalanítási Alap javára teljesített befizetéseknek és az Alap kezelésének szabályait;
d) az elkülönített szervezeti egység éves gazdálkodási jelentésének tartalmára és az azt alátámasztó nyilvántartások 
vezetésére, valamint a  könyvvizsgáló – éves gazdálkodási jelentéssel összefüggő – külön jelentésére vonatkozó 
szabályokat”
(rendeletben állapítsa meg.)

4. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény módosítása

57. §  A  Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény (a  továbbiakban: Psztv.) 7.  §-a 
a következő q) ponttal egészül ki:
(A Felügyelet feladata)
„q) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti, valamint a biztosítókról és a biztosítási 
tevékenységről szóló törvény szerinti, a  közvetítői tevékenység gyakorlását lehetővé tevő közvetítői hatósági 
vizsgával (a továbbiakban: hatósági vizsga) és az ehhez kapcsolódó hatósági vizsgára felkészítő hatósági képzéssel 
(a továbbiakban: hatósági képzés) összefüggő nyilvántartási és ellenőrzési feladatok ellátása.”

58. §  A  Psztv. 37.  §-ában az  „engedélyezési, ellenőrzési, illetve piacfelügyeleti” szövegrész helyébe a  „engedélyezési, 
ellenőrzési, piacfelügyeleti, valamint hatósági képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos” szöveg lép.

59. §  A  Psztv. a  következő 63/A–63/E.  §-sal és azt megelőzően az  „A hatósági képzés és vizsgáztatás ellenőrzésével 
összefüggő feladatok” alcímmel egészül ki:
„A hatósági képzés és vizsgáztatás ellenőrzésével összefüggő feladatok
63/A. § (1) A Felügyelet a hatósági képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatban
a) nyilvántartást vezet a  képző és vizsgáztató szervekről, a  hatósági vizsgára jelentkező személyekről, a  képző 
szerv által aláíró személyként megjelölt, a  képzési igazolás kiállítására és aláírására feljogosított személyekről 
(a  továbbiakban: aláíró személy), az oktatóról és a Felügyelet által kijelölt, a hatósági vizsga jogszabályban foglalt 
feltételeknek megfelelő lebonyolítását felügyelő személyekről; és
b) ellátja a hatósági képzés és vizsgáztatás hatósági ellenőrzését.
(2) A  közvetítői tevékenység gyakorlását lehetővé tevő közvetítői hatósági vizsgának és az  ahhoz szükséges 
képzésnek a külön rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő képzés és vizsga fogadható el.
63/B.  § (1) A  Felügyelet a  hatósági képzés és vizsgáztatás hatósági ellenőrzésével kapcsolatos feladatai ellátása 
érdekében nyilvántartást vezet a hatósági képzés és vizsga követelményrendszeréről és a hatósági képzés és vizsga 
személyi és tárgyi feltételeiről szóló rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő képző és vizsgáztató 
szervekről.
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(2) A képző és vizsgáztató szervekről vezetett nyilvántartás tartalmazza:
a) a szerv megnevezését, székhelyét, levelezési címét,
b) a hatósági képzés helyszínének, a hatósági vizsga helyszínének címét,
c) a nyilvántartási számot,
d) az intézményi kódot,
e) a nyilvántartásba vételről szóló döntés ügyiratszámát,
f ) az aláíró személy nevét és személyi kódját, és
g) a nyilvántartásba vétel időpontját.
(3) A  Felügyelet a  nyilvántartásba vételről szóló döntésben a  képző és vizsgáztató szerv részére nyilvántartási 
számot és intézményi kódot állapít meg.
(4) A Felügyelet a (2) bekezdésben meghatározott adatokat az adott szervvel kapcsolatos utolsó adat keletkezését 
követő öt év elteltével törli a nyilvántartásból.
(5) Ha a  Felügyelet a  szerv nyilvántartásból történő törléséről döntést hozott, a  (2)  bekezdés a)  pontjában foglalt 
adatokat, valamint a  döntés tényét, okát és a  döntés jogerőre emelkedésének időpontját a  döntés jogerőre 
emelkedésétől számított egy évig jogosult nyilvántartani.
63/C.  § (1) A  Felügyelet a  hatósági képzés és vizsgáztatás hatósági ellenőrzésével, továbbá a  hatósági képzésre 
történő jelentkezés lebonyolításával és a  sikeres vizsgákat igazoló hatósági tanúsítvány kiadásával, pótlásával 
kapcsolatos feladatai ellátása érdekében nyilvántartást vezet
a) az aláíró személyekről;
b) az oktatóról;
c) a hatósági vizsgára jelentkező személyekről; és
d) a Felügyelet által kijelölt, a hatósági vizsga jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelő lebonyolítását felügyelő 
személyekről (a továbbiakban: vizsgabiztos).
(2) A  Felügyelet által vezetett nyilvántartás tartalmazza az  (1)  bekezdésben meghatározott személyek 
vonatkozásában:
a) nevét és születési nevét;
b) anyja nevét;
c) lakcímét;
d) személyi kódját; és
e) vizsgabiztos esetén a kijelölés visszavonásának a tényét és időpontját.
(3) A Felügyelet a nyilvántartásba vételről szóló döntésben az  (1) bekezdésben meghatározott személyek számára 
személyi kódot állapít meg.
(4) A Felügyelet a (2) bekezdésben meghatározott adatokat az adott személlyel kapcsolatos utolsó adat keletkezését 
követő öt év elteltével törli a nyilvántartásból.
63/D.  § A  63/B–63/C.  §-ban meghatározott nyilvántartással érintett személyes adatok tekintetében az  adatkezelő 
a Felügyelet.
63/E.  § (1) A  hatósági képzés és vizsgáztatás hatósági ellenőrzése a  hatósági képzést és vizsgáztatást végző, 
a hatósági képzésben és vizsgáztatásban részt vevő szervezetekre és személyekre vonatkozó adatok és információk 
ellenőrzését, valamint a hatósági képzés és vizsgáztatás helyszíni ellenőrzésére terjed ki.
(2) Az ellenőrzés annak a vizsgálatára irányul, hogy a hatósági képzést és vizsgáztatást végző, a hatósági képzésben 
és vizsgáztatásban részt vevő szervezetek és személyek folyamatosan teljesítik-e a  hatósági képzés és vizsga 
követelményrendszeréről és a hatósági képzés és vizsga személyi és tárgyi feltételeiről szóló rendeletben, továbbá 
a hatósági vizsga részletes szabályait tartalmazó vizsgaszabályzatban meghatározott rendelkezéseket.
(3) A Felügyelet a hatósági ellenőrzés (1) bekezdésben meghatározott eszközeit választása szerint és ismételten is 
alkalmazhatja.
(4) Ha a Felügyelet a hatósági ellenőrzés során megállapítja a jogszabályban, a döntésében foglaltak megszegését, 
elmulasztását vagy késedelmes teljesítését (a  továbbiakban: szabályszegés) a  következő intézkedéseket 
alkalmazhatja:
a) felhívja a szabályszegést elkövető figyelmét, hogy a jövőben tartózkodjék a szabályszegéstől;
b) meghatározott határidővel elrendeli a szabályszegés megszüntetését;
c) kötelezi a szabályszegést elkövetőt, hogy a szabályszegés megszüntetésére vonatkozóan megtett intézkedésekről 
számoljon be;
d) törli a képző vagy vizsgáztató szervet a nyilvántartásból;
e) a vizsgabiztos kijelölését megszünteti;
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f ) érvényteleníti a képző szerv által a hatósági képzésen részt vevő számára kiállított igazolást;
g) érvényteleníti a vizsgázó hatósági vizsgáját;
h) visszavonja a sikeres hatósági vizsgát tanúsító tanúsítványt.
(5) Akivel szemben a  Felügyelet a  (4)  bekezdés d) és e)  pontja szerinti intézkedést alkalmazta, a  törléstől szóló 
döntés jogerőre emelkedésétől vagy a  kijelölés visszavonásától számított egy évig nyilvántartásba vételét, 
kijelölését nem kérheti.
(6) A (4) bekezdés a)–c) pontja szerinti intézkedéseket a Felügyelet együttesen és ismételten is alkalmazhatja.
(7) A Felügyelet az intézkedés alkalmazása során figyelembe veszi:
a) a szabályszegés súlyát, ismétlődését és gyakoriságát,
b) a  szabályszegésnek a  hatósági képzésben és vizsgáztatásban részt vevő szervekre és személyekre, a  pénzügyi 
szolgáltatás közvetítőire, a  biztosításközvetítőkre vagy a  pénzügyi intézményrendszer más tagjaira gyakorolt 
hatását,
c) a  szabályszegéssel előidézett kockázat vagy kár mértékét, a  szabályszegésért felelős szervezet vagy személy 
kockázatcsökkentési és kárenyhítési hajlandóságát, és
d) a  szabályszegésért felelős szervezet vagy személy eljárás során tanúsított jó- vagy rosszhiszeműségét, 
a Felügyelettel való együttműködését.
(8) Nem lehet intézkedést alkalmazni a  szabályszegésnek a  Felügyelet tudomására jutásától számított két év 
valamint az elkövetésétől számított öt év elteltével. A kétéves határidő a hatósági ellenőrzést lezáró döntés bírósági 
felülvizsgálata esetén a  Felügyelet döntésének jogerőre emelkedésétől a  bírósági döntés jogerőre emelkedéséig, 
felülvizsgálati kérelem esetében annak elbírálásáig nyugszik.
(9) A  (4)  bekezdés g) és h)  pontjában meghatározott intézkedések akkor alkalmazhatók, ha a  vizsgát a  vizsgázó 
a  Felügyelet félrevezetésével, hamis adatok közlésével, jogszabályban meghatározott feltételek hiányában vagy 
a vizsgáztatás szabályainak súlyos megsértésével tette le.”

60. §  A Psztv. 113. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Bevallás benyújtására nem köteles a  tőkepiaci függő ügynök, a  független pénzpiaci közvetítő és a  független 
biztosításközvetítő.”

61. §  A Psztv. 117. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Felügyelet elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg:)
„h) a hatósági képzéssel kapcsolatban
ha) a  hatósági képzés és vizsga követelményrendszerének, illetve a  hatósági képzés és vizsga személyi és tárgyi 
feltételeinek meghatározására,
hb) a  képző és vizsgáztató szervek és vizsgabiztosok nyilvántartásba vételére irányuló eljárásért fizetendő 
igazgatási-szolgáltatási díj mértékére, valamint a díj beszedésére, kezelésére, nyilvántartására, visszatérítésére,
hc) a vizsgabiztos díjazására,
hd) a hatósági vizsga díjának mértékére, megfizetésére és visszatérítésére;”
(vonatkozó részletes szabályokat.)

62. §  A Psztv. a következő 117/A. §-sal egészül ki:
„117/A.  § Felhatalmazást kap a  pénz,- tőke,- és biztosítási piac szabályzásért felelős miniszter, hogy rendeletben 
állapítsa meg a Felügyelet
a) hatósági képzés és vizsga szervezésével és lebonyolításával;
b) a hatósági képzés és hatósági vizsga követelményrendszere, valamint ezzel kapcsolatban a tananyag és kérdéstár 
kialakításával;
c) a hatósági vizsgán sikeresen teljesített modulokról szóló igazolás és a hatósági tanúsítvány kiadásával;
d) a kifogás elbírálásával
összefüggő feladataira vonatkozó részletes szabályokat.”

5. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

63. §  Hatályát veszti a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235.  § (2)  bekezdés 
h) pontja.
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6. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító 
Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosítása

64. §  A  Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 
1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Etv.) 1. § (5a) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„b) exportcélú befektetés: devizabelföldi gazdálkodó szervezet export árualap létrehozását vagy szolgáltatásexportot 
elősegítő befektetése, amelynek eredményeként a  befektetést megvalósító gazdálkodó szervezetnél kimutatható 
az exportárbevétel növekedése.”

65. §  Az Etv. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Eximbank a hitel és pénzkölcsön nyújtás keretében az export finanszírozása érdekében külön rendeletben 
foglalt feltételek mellett kötött segélyhitelt nyújthat a magyar árukat, szolgáltatásokat megvásároló, igénybe vevő 
devizakülföldieknek és kedvező kamatozású hiteleket nyújthat
a) devizabelföldi és devizakülföldi hitelintézeteknek,
b) a  belföldi székhelyű, magyar árukat, szolgáltatásokat exportáló gazdálkodó szervezeteknek (a  továbbiakban: 
exportőr),
c) az  exportőr exportjának teljesítését az  1.  § (5a)  bekezdés a)  pontjában meghatározottak szerint elősegítő 
beszállítóknak,
d) az  exportot az  1.  § (5a)  bekezdés b)  pontjában meghatározottak szerint elősegítő, belföldi vagy külföldi 
befektetést megvalósító exportőrnek,
e) a magyar árukat, szolgáltatásokat megvásároló, igénybe vevő devizakülföldieknek.
Devizabelföldi és devizakülföldi alatt a devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2001. évi XCIII. törvény 2. §-ában foglaltakat kell érteni.”

66. §  Az Etv. 21. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1)–(2)  bekezdésben foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni – a  Hpt. 80.  §-ának (1)  bekezdésében 
meghatározottakon túlmenően –]
„c) a bankgaranciával fedezett összeg mértékéig az Eximbank által nyújtott,
ca) a  Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagországában székhellyel rendelkező hitelintézet 
bankgaranciájával fedezett hitelnél és pénzkölcsönnél, vagy
cb) olyan hitelintézet bankgaranciájával fedezett hitelnél és pénzkölcsönnél, amellyel szembeni – hitelkockázati 
fedezettel nem ellátott – három hónapnál hosszabb futamidejű kitettségre a  hitelezési kockázat sztenderd 
módszere alkalmazásában legfeljebb 50%-os kockázati súly rendelhető,”

7. A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény módosítása

67. §  A  jelzálog-hitelintézetről és a  jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény 10.  § (2)–(3)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) Jelzálog-hitelintézet a  szavatolótőkéje öt százalékát meghaladó mértékben ingatlanokat – a  közvetlen 
banküzemi célt szolgáló ingatlanokon kívül – kizárólag
a) a  pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, illetve elhárítása érdekében hitel-ingatlan 
csereügylet, továbbá
b) az adósa ellen indított felszámolási vagy végrehajtási eljárás
során szerezhet.
(3) A  (2)  bekezdésben meghatározott módon megszerzett ingatlanokat hat éven belül nyilvános árverésen el kell 
idegeníteni.”

8. Záró rendelkezések

68. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
 (2) A 2. § (1) és (5) bekezdése, az 5–8. §, a 12. §, a 14–16. §, a 18. § (1) és (3) bekezdése, a 19–23. §, a 25. §, a 28. §, a 40.  

és 41. §, a 45. §, a 47–51. §, az 53. § (1) és (2) bekezdése, az 54–63. § 2014. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 2. § (2) és (4) bekezdése, a 3. § és a 35. § 2015. január 1-jén lép hatályba.
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9. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

69. §  Az 57. §, a 60–61. § az Alaptörvény 23. és 42. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

10. Az Európai Unió jogának való megfelelés

70. §  Ez a törvény a biztosítóintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001. március 19-i 2001/17/EK európai 
parlamenti és a tanácsi irányelvnek történő megfelelést szolgálja.

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

1. melléklet a 2013. évi LXXXVI. törvényhez

 1. A Bit. 10. számú melléklet A) pont 4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A) A biztosítási szerződésre vonatkozó írásos tájékoztatásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:]
„4. a  díjfizetés, díjmódosítás módját, idejét, lehetőségét az  alapbiztosításra és a  kiegészítő kockázatokra, továbbá 
arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a  biztosításközvetítő jogosult-e, és ha igen, akkor milyen korlátozásokkal 
az  ügyféltől biztosítási díjat átvenni, továbbá jogosult-e a  biztosítótól az  ügyfélnek járó összeg kifizetésében 
közreműködni;”

 2. A Bit. 10. számú melléklet A) pont 13. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A) A biztosítási szerződésre vonatkozó írásos tájékoztatásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:]
„13. azon szervezetek felsorolását, amelyeknek a  biztosító az  ügyfelek adatait, a  Bit. 153–161/C.  §-ában és 
165. §-ában foglaltak alapján továbbíthatja;”

 3. A Bit. 10. számú melléklet A) pontja a következő 20. alponttal egészül ki:
[A) A biztosítási szerződésre vonatkozó írásos tájékoztatásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:]
„20. befektetési egységhez kötött életbiztosítás esetén a 132/A. §-ban meghatározott eszközalap felfüggesztéssel és 
szétválasztással kapcsolatos részletes szabályokat.”

2. melléklet a 2013. évi LXXXVI. törvényhez
„15. számú melléklet a 2003. évi LX. törvényhez

A) Rész
Winding-up proceedings
Felszámolási eljárások

Decision to open winding-up proceedings in respect of (name of the insurance undertaking)
Határozat a/az (biztosító megnevezése) ellen indított felszámolási eljárás megindításáról
Publication made in accordance with Article 14 of Directive 2001/17/EC of the European Parliament and of the 
Council of 19 March 2001 on the reorganisation and winding-up of insurance undertakings.
A közzététel a biztosítóintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001. március 19-i 2001/17/EK európai 
parlamenti és a tanácsi irányelvvel összhangban készült.

Insurance undertaking
Biztosító

(Angolul és magyarul: cég elnevezése és rövidített elnevezése, 
székhelye)

Date, entry into force and nature of the decision
A határozathozatal és a jogerőre emelkedés dátuma, 
a döntés joghatása

(Angolul és magyarul: a határozathozatal és a jogerőre 
emelkedés dátuma, a döntés joghatása)
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Competent authorities
Illetékes hatóságok

(Angolul és magyarul: Bíróság elnevezése és címe)

Supervisory authority
Felügyeleti hatóság

(Angolul és magyarul: Felügyeleti hatóság elnevezése és 
címe)

Liquidator appointed
Kijelölt felszámoló

(Angolul és magyarul: Felszámoló elnevezése, székhelye, 
elérhetőségi adatai)

Applicable law
Alkalmazandó jog

(Angolul és magyarul: ország megnevezése és 
az alkalmazandó jogszabályi rendelkezés(ek))

B) Rész
A 226/A. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztató esetén alkalmazandó címek az alábbiak:
(bg) «Покана за предявяванена вземане. Спазете срока»
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) «Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty»
(da) «Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne»
(de) «Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!»
(et) «Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad»
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) «Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed»
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) «Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro»
(lt) «Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai»
(hu) «Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők»
(mt) «Stedina għal preżentazzjoni ta’ talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati»
(nl) «Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen»
(pl) «Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów»
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(ro) «Invitație de a prezenta o creanță; termene ce trebuie respectate»
(sk) «Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny»
(sl) «Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!»
(fi) «Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat»
(sv) «Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta»”
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 202/2013. (VI. 14.) Korm.  rendelete
egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdés j) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. és 4. alcím tekintetében a  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a  hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235.  § (1)  bekezdésének 
p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A működési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 200/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet 
módosítása

1. §  A működési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 200/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Mkr.) 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § Az EU-szintű hitelintézeti anyavállalat, az EU-szintű pénzügyi holding társaság anyavállalat vagy az EU-szintű 
vegyes pénzügyi holding társaság anyavállalat a Hpt. 76/J. § (9) bekezdésében foglalt egységes rendszerre alapított 
fejlett mérési módszer bevezetése engedélyezésének kérelmezésekor, valamint az alkalmazás során legalább évente 
részletesen bemutatja a Felügyeletnek a működési kockázat tőkekövetelményének az anyavállalat és leányvállalatai 
közötti megosztását. Az  engedélyezési kérelem részeként be kell mutatni az  egységes rendszerre alapított fejlett 
mérési módszer alkalmazása során megvalósuló diverzifikációs hatás mértékét és módját.”

2. §  Az Mkr. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja:
a) az  Európai Parlament és a  Tanács 2006/48/EK irányelve (2006. június 14.) a  hitelintézetek tevékenységének 
megkezdéséről és folytatásáról (átdolgozott szöveg),
b) az  Európai Parlament és a  Tanács 2006/49/EK irányelve (2006. június 14.) a  befektetési vállalkozások és 
hitelintézetek tőkemegfeleléséről (átdolgozott szöveg),
c) a  Bizottság 2009/83/EK irányelve (2009. július 27.) a  2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv egyes 
mellékleteinek a kockázatkezelésre vonatkozó technikai rendelkezések tekintetében történő módosításáról,
d) az  Európai Parlament és a  Tanács 2011/89/EU irányelve (2011. november 16.) a  98/78/EK, a  2002/87/EK,  
a  2006/48/EK és a  2009/138/EK irányelvnek a  pénzügyi konglomerátumhoz tartozó pénzügyi vállalkozások 
kiegészítő felügyelete tekintetében történő módosításáról.”

2. A befektetési vállalkozás kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk 
nyilvánosságra hozataláról szóló 164/2008. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A befektetési vállalkozás kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra 
hozataláról szóló 164/2008. (VI. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bnykr.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(3) Az  EU-szintű befektetési vállalkozás anyavállalat, az  EU-szintű pénzügyi holdingtársaság anyavállalat és 
az  EU-szintű vegyes pénzügyi holding társaság anyavállalat összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési 
vállalkozás leányvállalata a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 181/A. § (2) bekezdésében 
meghatározott vállalkozás vonatkozásában összevont alapon nyilvánosságra hozza a 8., 9. és 13. §-ban foglaltakat.”
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4. §  A Bnykr. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja:
a) a  befektetési vállalkozások és hitelintézetek tőkemegfeleléséről szóló 2006. június 14-i 2006/49/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 39. cikke,
b) a  2006/48/EK és a  2006/49/EK irányelvnek a  kereskedési könyvre és az  újraértékpapírosításra vonatkozó 
tőkekövetelmények, továbbá a  javadalmazási politikák felügyeleti felülvizsgálata tekintetében történő 
módosításáról szóló 2010. november 24-i 2010/76/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,
c) az  Európai Parlament és a  Tanács 2011. november 16-i 2011/89/EU irányelve a  98/78/EK, a  2002/87/EK,  
a  2006/48/EK és a  2009/138/EK irányelvnek a  pénzügyi konglomerátumhoz tartozó pénzügyi vállalkozások 
kiegészítő felügyelete tekintetében történő módosításáról.”

3. A befektetési vállalkozás működési kockázatának tőkekövetelményéről szóló 169/2008. (VI. 28.) 
Korm. rendelet módosítása

5. §  A befektetési vállalkozás működési kockázatának tőkekövetelményéről szóló 169/2008. (VI. 28.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Bmkr.) 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) Az EU-szintű befektetési vállalkozás anyavállalat és leányvállalatai, az EU-szintű pénzügyi holding társaság 
anyavállalat vagy az  EU-szintű vegyes pénzügyi holding társaság anyavállalat leányvállalatai egységes rendszerre 
alapított fejlett mérési módszer alkalmazására vonatkozó együttes kérelme esetén a  Felügyelet akkor tekinthet el 
a követelmények egyedi alapon történő teljesítésétől, ha ezáltal nem sérül az átláthatóság, a kockázatok kezelése és 
megfelelő a kockázatok megoszlása (diverzifikálása).
(2) Az  EU-szintű befektetési vállalkozás anyavállalat, az  EU-szintű pénzügyi holding társaság anyavállalat vagy 
az EU-szintű vegyes pénzügyi holding társaság anyavállalat az egységes rendszerre alapított fejlett mérési módszer 
bevezetésére vonatkozó engedélykérelemben és az alkalmazás során legalább negyedévente részletesen bemutatja 
a Felügyeletnek a működési kockázat tőkekövetelményének az anyavállalat és leányvállalatai közötti eloszlását.”

6. §  A Bmkr. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) az  Európai Parlament és a  Tanács 2006. június 14-i 2006/49/EK irányelve a  befektetési vállalkozások és 
a hitelintézetek tőkekövetelményéről (átdolgozott szöveg),
b) a  Bizottság 2009. július 27-i 2009/83/EK irányelve a  2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv egyes 
mellékleteinek a kockázatkezelésre vonatkozó technikai rendelkezések tekintetében történő módosításáról,
c) az  Európai Parlament és a  Tanács 2011. november 16-i 2011/89/EU irányelve a  98/78/EK, a  2002/87/EK,  
a  2006/48/EK és a  2009/138/EK irányelvnek a  pénzügyi konglomerátumhoz tartozó pénzügyi vállalkozások 
kiegészítő felügyelete tekintetében történő módosításáról (3. cikk 13. pont, III. melléklet).”

4. A befektetési vállalkozás hitelkockázatáról szóló 301/2008. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

7. §  A befektetési vállalkozás hitelkockázatáról szóló 301/2008. (XII. 17.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Bhkr.) 3.  § 
(5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Felügyelet akkor engedélyezi 0%-os kockázati súly hozzárendelését a  befektetési vállalkozás anyavállalatával, 
leányvállalatával és anyavállalatának leányvállalatával szembeni – a  szavatoló tőke számításánál figyelembe vehető 
kötelezettséget nem eredményező – kitettséghez, ha)
„a) hitelintézet, befektetési vállalkozás, pénzügyi holding társaság, vegyes pénzügyi holding társaság, pénzügyi 
vállalkozás, befektetési alapkezelő vagy járulékos vállalkozás,”

8. §  A Bhkr. 43. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A belső minősítésen alapuló módszert alkalmazó befektetési vállalkozás a  kockázattal súlyozott kitettség érték 
meghatározásakor a sztenderd módszert alkalmazhatja:)
„f ) a  befektetési vállalkozás anyavállalatával, leányvállalatával és anyavállalatának leányvállalatával – ha 
az  hitelintézet, befektetési vállalkozás, pénzügyi vállalkozás, vegyes pénzügyi holding társaság, befektetési 
alapkezelő vagy járulékos vállalkozás – szembeni kitettség esetén, ha a kitettség megfelel a 3. § (5) bekezdésében 
foglaltaknak,”
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9. §  A Bhkr. 211/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„211/B. § A 211/A. §-ban meghatározott nettó gazdasági érdekeltség megtartására vonatkozó szabályok összevont 
(konszolidált) alapon teljesíthetőek, ha
a) az  eszközátruházó EU-szintű befektetési vállalkozás anyavállalat, EU-szintű pénzügyi holding társaság 
anyavállalat, EU-szintű vegyes pénzügyi holding társaság anyavállalat vagy ezek leányvállalata,
b) olyan kitettségek értékpapírosítására kerül sor, amely több, az  eszközátruházóval azonos összevont alapú 
felügyelet hatálya alá tartozó pénzügyi intézménytől vagy befektetési vállalkozástól származnak,
c) az értékpapírosított kitettséget létrehozó
ca) pénzügyi intézmény nyilatkozik arról, hogy az  értékpapírosított kitettségek tekintetében megfelel a  Hpt. 
13/D. §-ban
cb) befektetési vállalkozás nyilatkozik arról, hogy az  értékpapírosított kitettségek tekintetében megfelel a  Bszt. 
100. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott követelményeknek, és
d) az  értékpapírosított kitettséget létrehozó pénzügyi intézmény vagy befektetési vállalkozás az  eszközátruházó, 
az  EU-szintű befektetési vállalkozás anyavállalat, az  EU-szintű pénzügyi holding társaság anyavállalat vagy 
az  EU-szintű vegyes pénzügyi holding társaság anyavállalat rendelkezésére bocsátja a  211/H.  § teljesítéséhez 
szükséges információkat.”

10. §  A Bhkr. 249. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„249. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) az  Európai Parlament és a  Tanács 2006. június 14-i 2006/49/EK irányelve a  befektetési vállalkozások és 
a hitelintézetek tőkekövetelményéről (átdolgozott szöveg),
b) a  Bizottság 2009. július 27-i 2009/83/EK irányelve a  2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv egyes 
mellékleteinek a kockázatkezelésre vonatkozó technikai rendelkezések tekintetében történő módosításáról,
c) az  Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 2009/111/EK irányelve a  2006/48/EK, a  2006/49  EK és 
a  2007/64/EK irányelvnek a  központi hitelintézetek kapcsolt bankjai, egyes szavatolótőke-elemek, nagykockázat-
vállalások, felügyeleti szabályok és válságkezelés tekintetében történő módosításáról;
d) az  Európai Parlament és a  Tanács 2011. november 16-i 2011/89/EU irányelve a  98/78/EK, a  2002/87/EK,  
a  2006/48/EK és a  2009/138/EK irányelvnek a  pénzügyi konglomerátumhoz tartozó pénzügyi vállalkozások 
kiegészítő felügyelete tekintetében történő módosításáról (3. cikk 14. pont).”

5. Az átruházott hitelkockázatot megtestesítő kitettségekről szóló 344/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 
módosítása

11. § (1) Az átruházott hitelkockázatot megtestesítő kitettségekről szóló 344/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Hmkr.) 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A nettó gazdasági érdekeltség megtartására vonatkozó szabályok összevont (konszolidált) alapon teljesíthetőek, ha]
„a) az  értékpapírosítást kezdeményező vagy a  szponzor egy EU-szintű hitelintézeti anyavállalat, egy EU-szintű 
pénzügyi holding társaság anyavállalat vagy egy EU-szintű vegyes pénzügyi holding társaság anyavállalat vagy ezek 
leányvállalata,”

 (2) A Hmkr. 3. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A nettó gazdasági érdekeltség megtartására vonatkozó szabályok összevont (konszolidált) alapon teljesíthetőek, ha]
„d) az értékpapírosított kitettséget létrehozó pénzügyi intézmény vagy befektetési vállalkozás az értékpapírosítást 
kezdeményező, a  szponzor, az  EU-szintű hitelintézeti anyavállalat, az  EU-szintű pénzügyi holding társaság 
anyavállalat vagy az  EU-szintű vegyes pénzügyi holding társaság anyavállalat rendelkezésére bocsátja a  9.  § 
teljesítéséhez szükséges információkat.”

12. §  A Hmkr. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja:
a) az  Európai Parlament és a Tanács 2009/111/EK irányelve (2009. szeptember 16.) a  2006/48/EK, a  2006/49  EK és 
a  2007/64/EK irányelvnek a  központi hitelintézetek kapcsolt bankjai, egyes szavatolótőke-elemek, nagykockázat-
vállalások, felügyeleti szabályok és válságkezelés tekintetében történő módosításáról,
b) az  Európai Parlament és a  Tanács 2011/89/EU irányelve (2011. november 16.) a  98/78/EK, a  2002/87/EK,  
a  2006/48/EK és a  2009/138/EK irányelvnek a  pénzügyi konglomerátumhoz tartozó pénzügyi vállalkozások 
kiegészítő felügyelete tekintetében történő módosításáról.”
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6. Záró rendelkezések

13. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

14. §  Ez a rendelet a 98/78/EK, a 2002/87/EK, a 2006/48/EK és a 2009/138/EK irányelvnek a pénzügyi konglomerátumhoz 
tartozó pénzügyi vállalkozások kiegészítő felügyelete tekintetében történő módosításáról szóló, 2011. november 
16-i 2011/89/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 203/2013. (VI. 14.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a közhiteles hatósági nyilvántartásokkal kapcsolatos módosításáról

A Kormány
az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében 
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés g) pontjában,
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének 
engedélyezéséről szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a  magzati élet védelméről szóló 1992. évi 
LXXIX. törvény 16/A. § (2) bekezdésében,
a magyar igazolvány és a  magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001. (XII. 29.) Korm. 
rendelet módosítása tekintetében a  szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában,
a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 
326/2001.  (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a  termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90.  § (1)  bekezdés 
g) pontjában,
a betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a  hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. pontjában,
az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 
25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a  kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában,
a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a  víziközlekedésről szóló 
2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában,
a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a  környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 18. pontjában,
a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében 
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 22. pontjában,
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a mezőgazdasági, 
agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 
2007. évi XVII. törvény 81. § (2) bekezdésében,
az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, 
valamint a  kapcsolódó eljárásrendről szóló 101/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az  Európai Közösségek 
saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat kihirdetéséről szóló 2008. évi XII. törvény 5.  § 
(5) bekezdésében,
a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi 
aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a Washingtonban, 
1973. március 3. napján elfogadott, a  veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló 
egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi XXXII. törvény 3. § (2) bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi 
LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 2. pontjában,
a vásárokról, a  piacokról, és a  bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása tekintetében 
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés d) pontjában,
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a mezőgazdasági termékek és az  élelmiszerek, valamint a  szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és 
a termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a védjegyek és a földrajzi árujelzők 
oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. § (1) bekezdés b) pontjában,
a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi 
követelményekről és az  egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása tekintetében 
a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés g) pontjában,
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása tekintetében 
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,
a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a  szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának 
rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § 
(1) bekezdés f ) pontjában,
az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása tekintetében 
a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/A. § d) pontjában,
a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a  bejelentésre és 
a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról szóló 14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása tekintetében 
a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 25.  alpontjában és a  vasúti közlekedésről szóló 
2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés i) pontjában,
a területrendezési tervezési jogosultságról és a  területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről 
szóló 77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló 1996. évi 
XXI. törvény 27. § (1) bekezdés o) pontjában,
a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a  leszállóhely létesítésének és megszüntetésének 
szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában,
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a  területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 
320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés 
k) pontjában,
a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) 
Korm. rendelet módosítása tekintetében az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112.  § 
(1) bekezdés a) pontjában,
a fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása 
tekintetében a  megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a  közlekedésben felhasznált energia 
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (1) bekezdésében,
a szállás időben megosztott használati jogára, a  hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint 
a  tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló 141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása tekintetében 
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés e) pontjában,
a minősített adatot, az  ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a  különleges biztonsági intézkedést 
igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a  közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 12. pontjában,
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az erdőről, az erdő 
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása tekintetében,
a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 
piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.  §-a a  következő 
(8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A (7) bekezdés szerinti nyilvántartás – a természetes személyazonosító és a lakcím-azonosító adatok kivételével – 
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”
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2. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat 
működésének engedélyezéséről szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

2. §  Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének 
engedélyezéséről szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

3. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 19. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az  állami adóhatóság által vezetett, (5)  bekezdésben meghatározott nyilvántartás – azon adat kivételével, 
amelyet jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít – közhiteles hatósági nyilvántartásnak 
minősül.”

4. A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 
318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. §  Hatályát veszti a  magyar igazolvány és a  magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 
318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. §-a.

5. A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt 
támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A  családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról 
szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A családi gazdaság nyilvántartásba vételével összefüggő feladatokat a családi gazdaság központja szerint 
illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága (a  továbbiakban: Földművelésügyi Igazgatóság) 
látja el.
(2)  A családi gazdaságok nyilvántartása a következő adatokat tartalmazza:
a) a családi gazdálkodó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, adóazonosító jele, adószáma, legmagasabb 
iskolai végzettsége és a végzettséget igazoló okirat száma,
b) a  gazdálkodó család tagjainak természetes személyazonosító adatai, lakcíme, adóazonosító jele, illetve rokoni 
jogviszonya kódja,
c) a családi gazdaság részét képező termőföldekhez kapcsolódó következő adatoknak a termőföld fekvése szerinti 
településenként való megjelölése:
ca) a termőföld helyrajzi száma,
cb) a termőföld művelési ága,
cc) a termőföld területe hektárban,
cd) a termőföld külterületi vagy belterületi fekvése,
d) a családi gazdaság részét képező termőföldek összterülete,
e) az  igénylés benyújtásának és a  nyilvántartásba vételének időpontja, a  nyilvántartásba vételre irányuló eljárás 
ügyszáma, és
f ) a  módosítási kérelem benyújtásának és a  nyilvántartásba vételének időpontja, a  módosításra irányuló eljárás 
ügyszáma.
(3) A családi gazdaságok nyilvántartása – a (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt természetes személyazonosító és 
lakcím-azonosító adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (2) A  családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról 
szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  állami adóhatóság a  családi gazdaságokról a  (2)  bekezdés alapján – azon adat kivételével, amelyet 
jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít – közhiteles hatósági nyilvántartást vezet.”
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6. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet 6/A.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A  bejelentést tevő gyártókról a  Főfelügyelőség nyilvántartást vezet. A  nyilvántartás a  6.  §-ban meghatározott 
adatokat tartalmazza. A  nyilvántartás – a  természetes személyazonosító adatok kivételével – közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak minősül.”

7. Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer 
tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

7. §  Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának 
szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás – a természetes személyazonosító adatok kivételével – közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak minősül.”

8. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) A  Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 7.  §-a a  következő (2a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) Az  Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal a  (2)  bekezdés 12., 14., 19–20.  pontjában foglalt feladataival 
összefüggésben nyilvántartást vezet, mely nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (2) A  Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 7.  §-a a  következő (3a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdés d) pontja szerinti nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

9. A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet módosítása

9. §  A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A környezeti alapnyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

10. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló  
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

10. §  A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 12.  §-a 
a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartás – a természetes személyazonosító adatok kivételével – közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak minősül.”

11. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

11. §  A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 7.  §-a a  következő 
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  (2)  bekezdés a)  pontjában foglalt nyilvántartás – a  természetes személyazonosító adatok, valamint 
a lakcím-azonosító adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

12. Az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő 
intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről szóló  
101/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

12. §  Az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és 
hatásköréről, valamint a  kapcsolódó eljárásrendről szóló 101/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 13.  §-a a  következő 
(3) bekezdéssel egészül ki:
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„(3) Az  (1)  bekezdésben hivatkozott szervezetek analitikus nyilvántartásai – azon adat kivételével, amelyet 
jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősülnek.”

13. A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó 
nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló  
292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1) A  veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és 
európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 3.  § 
(2) bekezdésében a „nyilvántartást” szövegrész helyébe a „közhiteles hatósági nyilvántartást” szöveg lép.

 (2) A  veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai 
közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 7.  §-a 
a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Szaporulat bejelentése esetén a tartás helye szerint illetékes felügyelőség vagy a Főfelügyelőség az 5. § szerint 
egyedileg jelölt példányhoz – a  6.  § (4)  bekezdésében foglalt esetek kivételével – az  5. számú melléklet szerint 
tenyésztői bizonylatot állít ki, amennyiben a tulajdonos a szaporulat létrejöttének jogszerűségét az e rendeletben, 
illetve a külön jogszabályokban meghatározott engedélyekkel, illetve más dokumentumokkal igazolja.”

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

14. § (1) A  vásárokról, a  piacokról, és a  bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4.  §-a a  következő 
(5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  jegyző által vezetett, (5)  bekezdés szerinti nyilvántartás – a  természetes személyazonosító, valamint 
a lakcím-azonosító adatokat kivéve – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (2) A  vásárokról, a  piacokról, és a  bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4/A.  §-a a  következő 
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  jegyző által vezetett, (2)  bekezdés szerinti nyilvántartás – a  természetes személyazonosító, valamint 
a lakcím-azonosító adatokat kivéve – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (3) A  vásárokról, a  piacokról, és a  bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4/B.  §-a a  következő 
(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  jegyző által vezetett, (3)  bekezdés szerinti nyilvántartás – a  természetes személyazonosító, valamint 
a lakcím-azonosító adatokat kivéve – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

15. A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek 
oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló  
158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

15. §  Hatályát veszti a  mezőgazdasági termékek és az  élelmiszerek, valamint a  szeszes italok földrajzi árujelzőinek 
oltalmára irányuló eljárásról és a  termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet 14.  § 
(4) bekezdése.

16. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben 
támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló  
203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása

16. §  A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott 
egészségügyi követelményekről és az  egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 
23. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A nyilvántartás az  (1) bekezdés b)–e) pontja szerinti adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak 
minősül.”
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17. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló  
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

17. § (1) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kereskedő a  Kertv. 3.  § (1)  bekezdése szerinti bejelentésének az  1.  melléklet A)  pontjában meghatározott 
adatokat kell tartalmaznia. A  bejelentésről a  jegyző a  2.  melléklet A)  pontjában meghatározott adattartalommal 
nyilvántartást vezet. A nyilvántartás a 2. melléklet A) pontjában meghatározott adatok tekintetében – a természetes 
személyazonosító, valamint a  lakcím-azonosító adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. 
A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.”

 (2) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  jegyző a  működési engedély megadásával egyidejűleg az  üzletet a  2.  melléklet B)  pontja szerint vezetett 
nyilvántartásba veszi és a  4.  melléklet szerinti igazolást ad ki. A  jegyző által vezetett nyilvántartás a  2.  melléklet 
B) pontjában meghatározott adatok tekintetében – a természetes személyazonosító adatok kivételével – közhiteles 
hatósági nyilvántartásnak minősül. A  jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, a  jegyző a  nyilvántartást 
az önkormányzat honlapján közzéteszi.”

18. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről  
és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 
módosítása

18. §  A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a  szálláshely-üzemeltetési engedély 
kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 12. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  (1)  bekezdés szerinti, szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezők nyilvántartása az  (1)  bekezdésben 
meghatározott adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

19. Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló  
301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

19. § (1) Az  előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 8.  §-a 
a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás a  (2)  bekezdésben meghatározott adatok tekintetében a  – természetes 
személyazonosító adatok és a lakcím-azonosító adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (2) Az  előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet a  következő 
8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § A közreműködőkről vezetett nyilvántartásba történő bejegyzés valamint törlés alapjául szolgálhat:
a) a közreműködő és a közlekedési hatóság között megkötött hatósági szerződés,
b) a  közreműködő és a  közlekedési hatóság között megkötött hatósági szerződés tartalmában bekövetkezett 
változásról vagy a szerződés megszűnéséről szóló tájékoztatás,
c) a vizsgálói jogosultság felfüggesztését vagy törlését elrendelő hatósági határozat,
d) a vizsgálói jogosultság felfüggesztésével vagy törlésével kapcsolatos, a jogorvoslati eljárás során hozott döntés.”

20. A közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, 
valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról szóló 
14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

20. §  A közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre 
és a  nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról szóló 14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet 7.  § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  szakértő tevékenységet folytató személyekről vezetett nyilvántartás az  (1)  bekezdés a)–c) és e)  pontja 
szerinti adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül, melyet a  Nemzeti Közlekedési Hatóság 
az interneten bárki számára ingyenesen és korlátozásmentesen megismerhető módon közzétesz.”
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21. A területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység 
felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről szóló 77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

21. §  A területrendezési tervezési jogosultságról és a  területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság 
kijelöléséről szóló 77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kamarának tett bejelentésnek tartalmaznia kell az érintett személy:
a) természetes személyazonosító adatait,
b) állampolgárságát,
c) lakóhelyét, székhelyét,
d) elérhetőségét (levelezési cím, telefon-, illetve telefax-szám, elektronikus levelezési cím),
e) részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzát,
f ) végzettséget tanúsító oklevél hiteles másolatát, valamint
g) a szakmai gyakorlatot bizonyító (2)–(4) bekezdés szerinti igazolását.”

22. A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely 
létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

22. §  A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a  leszállóhely létesítésének és 
megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30.  § A  légiközlekedési hatóság a  bejelentésben foglaltakat közhiteles hatósági nyilvántartásba veszi és 
a tevékenység folytatásának vagy megvalósításának jogszerűségét a repülőtér üzemben tartási engedélyéről szóló 
miniszteri rendelet szerinti repülőtérszemle keretében ellenőrzi.”

23. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági 
hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

23. § (1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 
320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (6)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  idegenvezetői tevékenység bejelentésére és nyilvántartásba vételére irányuló, illetve az  azzal kapcsolatos 
ellenőrzési eljárásokban bizonyítási eszköznek minősül:
a) az idegenvezetői szolgáltatást ténylegesen végző személy idegenvezető szakképesítését igazoló okirat másolata,
b) az  idegenvezetői szolgáltatást ténylegesen végző személy nyelvismeretét tanúsító nyelvvizsga-bizonyítvány 
másolata vagy azzal egyenértékű nyelvismeretet igazoló okirat másolata.
(7) A  lovas szolgáltatók bejelentésére és nyilvántartásba vételére irányuló, illetve az  azzal kapcsolatos ellenőrzési 
eljárásokban bizonyítási eszköznek minősül a szolgáltatás igénybevevőjének lovagoltatásával járó lovas szolgáltató 
tevékenység esetén a szakmai tevékenységért felelős személy szakképesítését igazoló okirat.”

 (2) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 
320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  (3) bekezdés a)–b) pontjában foglalt nyilvántartás – a természetes személyazonosító és a  lakcím-azonosító 
adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

24. A műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló  
321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

24. § (1) A  műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 
Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  műszaki biztonsági hatóság a  tanúsító szervezetet közhiteles hatósági nyilvántartásba veszi. A  műszaki 
biztonsági hatóság a nyilvántartásba vett tanúsító szervezetek jegyzékét a műszaki biztonsági hatóság elektronikus 
tájékoztató oldalán félévenként közzéteszi. A  műszaki biztonsági hatóság a  tanúsító szervezet megnevezésén, 
székhelyének címén, a kijelölési okirat számán, valamint a nyilvántartásba vételének időpontján és időbeli hatályán 
kívül csak olyan adatokat tehet közzé, amelyek közzétételéhez a szervezet előzetesen hozzájárult.”
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 (2) A  műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 
Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4/A. § (4) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  műszaki biztonsági hatóság a  tanúsító szervezetet közhiteles hatósági nyilvántartásba veszi. A  műszaki 
biztonsági hatóság a nyilvántartásba vett tanúsító szervezetek jegyzékét a műszaki biztonsági hatóság elektronikus 
tájékoztató oldalán félévenként közzéteszi. A  műszaki biztonsági hatóság a  tanúsító szervezet megnevezésén, 
székhelyének címén, a kijelölési okirat számán, valamint a nyilvántartásba vételének időpontján és időbeli hatályán 
kívül csak olyan adatokat tehet közzé, amelyek közzétételéhez a szervezet előzetesen hozzájárult.”

 (3) A  műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 
Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4/B. § (4) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  műszaki biztonsági hatóság a  tanúsító szervezetet közhiteles hatósági nyilvántartásba veszi. A  műszaki 
biztonsági hatóság a nyilvántartásba vett tanúsító szervezetek jegyzékét a műszaki biztonsági hatóság elektronikus 
tájékoztató oldalán félévenként közzéteszi. A  műszaki biztonsági hatóság a  tanúsító szervezet megnevezésén, 
székhelyének címén, a kijelölési okirat számán, valamint a nyilvántartásba vételének időpontján és időbeli hatályán 
kívül csak olyan adatokat tehet közzé, amelyek közzétételéhez a szervezet előzetesen hozzájárult.”

25. A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről 
szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

25. §  A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 
328/2010.  (XII.  27.) Korm. rendelet 12.  § (4)  bekezdés h)  pont he)  alpontja helyébe a  következő rendelkezés lép, 
továbbá a 12. § (4) bekezdés h) pontja a következő hf )–hi) alponttal egészül ki:
(A megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága erdészeti igazgatási feladatai körében a  jogszabályban foglalt 
tartalommal vezeti)
„he) az erdei lovaglásra bejelentett és járműközlekedésre kijelölt utak nyilvántartását,
hf ) az általa határozattal kiszabott erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírságokról szóló nyilvántartást,
hg) a nemzeti hatáskörben támogatott erdőfelújításhoz, erdőtelepítéshez pénzügyi tételt keletkeztető műveletekről 
szóló nyilvántartást,
hh)  a földalatti gomba gyűjtésére vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő személyekről, 
valamint a részükre kiadott tanúsítványról és gyűjtési naplóról szóló nyilvántartást,
hi) az Országos Erdőkár Nyilvántartást, valamint”

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

26. §  A fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 
8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás – a (3) bekezdés 1. és 2. pontjában, valamint a (9) bekezdés b) pontjában 
foglalt természetes személyazonosító és lakcím-azonosító adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak 
minősül. A nyilvántartás tartalmazza a (3) és a (9) bekezdésben foglalt adatokat.”

27. A szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó 
szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló  
141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

27. §  A szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, 
valamint a  tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló 141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 29.  § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a  továbbiakban: Hivatal) által a  tartós szálláshasználati 
szolgáltatást nyújtókról vezetett nyilvántartás (a  továbbiakban: nyilvántartás) a  szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl tartalmazza 
az  (1)  bekezdés a)–c) és e)–g)  pontjában meghatározott adatokat. A  nyilvántartás az  (1)  bekezdés a), c) és 
e)–g) pontjában meghatározott adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”
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28. A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy 
a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló  
218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

28. §  A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági 
intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 15.  §-a a  következő 
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdésben meghatározott nyilvántartás az  (1)  bekezdés c) és d)  pontjaiban foglalt adatok 
tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

29. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

29. §  A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 14.  § (2)  bekezdés h)  pontja 
a következő hg)–hj) alpontokkal egészül ki:
(a jogszabályban foglalt tartalommal üzemelteti, felügyeli és vezeti)
„hg) az  erdészeti hatóság által határozattal kiszabott erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírságokról szóló 
nyilvántartást,
hh) a nemzeti hatáskörben támogatott erdőfelújításhoz, erdőtelepítéshez pénzügyi tételt keletkeztető műveletekről 
szóló nyilvántartást,
hi) a  földalatti gomba gyűjtésére vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő személyekről, 
valamint a részükre kiadott tanúsítványról és gyűjtési naplóról szóló nyilvántartást,
hj) az Országos Erdőkár Nyilvántartást,”

30. Záró rendelkezések

30. §  Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.

  orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 204/2013. (VI. 14.) Korm. rendelete
a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a  közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40.  §-ában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A.  § (1) A  2.  §-ban meghatározott mozgásában korlátozott személyen kívül igazolványra az  a  működési 
engedéllyel rendelkező intézmény jogosult, amely
a) a  nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott óvoda, alap- vagy középfokú oktatási intézmény, 
ha működési engedélye, alapító okirata, főtevékenysége szerint a  2.  § d)  pontjában meghatározott személyek 
oktatását-nevelését végzi; továbbá
b) a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló rendeletben meghatározott pedagógiai szakszolgálati 
intézmény, ha alapító okirata, főtevékenysége szerint a 2. § d) pontjában meghatározott személyeket lát el, vagy ezen 
pedagógiai szakszolgálati feladatellátás helyszíneként szolgáló intézmény, mindkét esetben akkor, ha a gyermekek 
szállításáról maga gondoskodik;
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c) a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott, a  2.  § d)  pontjában 
meghatározott személyt ellátó
ca) nevelőszülői-, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, 
lakásotthon, speciális gyermekotthon, utógondozó otthon,
cb) különleges gyermekotthon, lakásotthon,
cc) területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó intézmény;
d) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott
da) a 2. § d) pontjában meghatározott személyt ellátó fogyatékos személyek otthona, és
db) támogató szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató
[a továbbiakban az a)–d) pont együtt: intézmény].
(2) Az  intézmény az  általa üzemben tartott, bérelt vagy lízingelt, a  mozgásában korlátozott személyek szállítására 
használt járművek számának megfelelő számú igazolványra jogosult (a továbbiakban: intézményi igazolvány).
(3) Az  intézményi igazolvány az  1.  §-ban meghatározott közlekedési kedvezményekre kizárólag akkor jogosít, ha 
a járművet mozgásában korlátozott személy szállítása érdekében használják.
(4) Az  intézményi igazolvánnyal kapcsolatos eljárás során a  3–12.  §-ban meghatározottakat a  12/A.  §-ban 
meghatározott eltéréssel kell alkalmazni.”

2. §  Az R. 9. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Érvénytelen az igazolvány, ha)
„a) a jogosult meghalt, az intézmény megszűnt, az intézmény működési engedélyét visszavonták;”

3. §  Az R. 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  parkolóhelyek rendeltetésszerű használatának ellenőrzésére feljogosított szervezet jogosult az  igazolvány 
érvényességét is ellenőrizni. Az igazolvánnyal való visszaélés gyanúja esetén az ellenőrzésre feljogosított szervezet 
köteles értesíteni az eljáró szervet.”

4. §  Az R. a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § (1) Az intézményi igazolvány esetében
a) a 3. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően
aa) a kérelemnek az 5. számú mellékletben meghatározott adatokat kell tartalmaznia,
ab) a  kérelemhez szakvélemény és a  szakhatósági állásfoglalás helyett az  intézmény működési engedélyét kell 
bemutatni, amely igazolja a 2/A. §-ban meghatározott intézményi körbe tartozását, és
ac) az  intézményi kérelmező azonosítása céljából a  kérelmen az  intézmény működési engedély számát kell 
szerepeltetni;
b) a 3. § (3)–(7) bekezdésének rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
(2) Az intézményi igazolvány tartalmi és formai követelményeit a 6. számú melléklet tartalmazza.
(3) A 7. § (1) és (2) bekezdésében meghatározottaktól eltérően az intézményi igazolvány hatályát veszti, ha
a) a kiadásához szükséges feltételek már nem teljesülnek, ebben az esetben az igazolványt kiadó hatóságnak haladék-
talanul vissza kell adni,
b) azt az igazolványt kiadó hatóság visszavonja.”

5. § (1) Az R. 4. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) Az R. a 2. melléklet szerinti 5. számú melléklettel egészül ki.
 (3) Az R. a 3. melléklet szerinti 6. számú melléklettel egészül ki.

6. §  Az R. 12.  §-ában a „Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciájának (ECMT)” szövegrész helyébe a „Nemzetközi 
Közlekedési Fórum (ITF)” szöveg, az „ECMT” szövegrész helyébe az „ITF” szöveg lép.

7. §  Ez a rendelet 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.

  orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 204/2013. (VI. 14.) Korm. rendelethez
„4. számú melléklet a 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A Nemzetközi Közlekedési Fórum (ITF) tagországai a következők:

– Albán Köztársaság
– Amerikai Egyesült Államok
– Ausztrál Államszövetség
– Azerbajdzsáni Köztársaság
– Belga Királyság
– Bosznia-Hercegovina
– Bolgár Köztársaság
– Chilei Köztársaság
– Cseh Köztársaság
– Dán Királyság
– Észt Köztársaság
– Fehér-Oroszország
– Finn Köztársaság
– Francia Köztársaság
– Georgia
– Görög Köztársaság
– Holland Királyság
– Horvát Köztársaság
– Indiai Köztársaság
– Izlandi Köztársaság
– Írország
– Japán
– Kanada
– Kínai Népköztársaság
– Koreai Köztársaság
– Lengyel Köztársaság
– Lett Köztársaság
– Liechtensteini Fejedelemség
– Litván Köztársaság
– Luxembourgi Nagyhercegség
– Macedón Köztársaság
– Magyarország
– Máltai Köztársaság
– Mexikói Egyesült Államok
– Moldovai Köztársaság
– Montenegrói Köztársaság
– Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
– Németországi Szövetségi Köztársaság
– Norvég Királyság
– Olasz Köztársaság
– Oroszországi Föderáció
– Osztrák Köztársaság
– Örmény Köztársaság
– Portugál Köztársaság
– Románia
– Spanyol Királyság
– Svéd Királyság
– Svájci Államszövetség
– Szerbia Köztársaság
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– Szlovák Köztársaság
– Szlovén Köztársaság
– Török Köztársaság
– Ukrajna
– Új-Zéland”

2. melléklet a 204/2013. (VI. 14.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelethez

Kérelem a 2/A. §-ban meghatározott – mozgásában korlátozott személyeket ellátó – intézmény 
parkolási igazolványának kiadására

 1. Az igazolvány első alkalommal történő igénylése esetén kitöltendő
A jogosult intézmény
megnevezése:
működési engedély száma:
székhelye:
telephelye:
A kérelemhez bemutatom az  e  rendelet 12/A.  § (1)  bekezdés a)  pont ab)-ac)  alpontjában meghatározottakat, 
az  intézmény nevét, az  aláírási címpéldányt vagy ezt helyettesítő aláírási mintát, az  intézmény nevében eljáró 
személy képviseleti jogosultságát igazoló okiratot, a  bérelt- vagy lízingelt járművekre vonatkozó szerződést, 
továbbá az intézmény működési engedélyét.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a  közölt adatokban változás következik be, a  parkolási igazolványt kiállító 
hatóság részére az adatváltozást 15 napon belül bejelentem.
Az igazolványt postai úton/személyesen kívánom átvenni. (Megfelelő rész aláhúzandó.)
Az igazolvány kézbesítését/az igazolvány elkészültéről való értesítést az alábbi címre kérem:
........................... ................................
........................................................................

 2. Az igazolvány pótlása, hatályának meghosszabbítása, cseréje esetén kitöltendő
Az igazolvány kiállítását/meghosszabbítását az alábbi ok miatt kérem: (Megfelelő rész aláhúzandó.)
– az igazolvány hatálya lejárt
– az igazolvány megrongálódott
– az igazolvány megsemmisült
– az igazolványt ellopták
– az igazolvány elveszett
– az igazolványon feltüntetett adatok megváltoztak.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a  közölt adatokban változás következik be, a  parkolási igazolványt kiállító 
hatóság részére az adatváltozást 15 napon belül bejelentem.
Az igazolványt postai úton/személyesen kívánom átvenni. (Megfelelő rész aláhúzandó.)
Az igazolvány kézbesítését/az igazolvány elkészültéről való értesítést az alábbi címre kérem:
............................. ...............................
..........................................................................
Kijelentem, hogy az igazolványt e rendelet 8. §-ában foglalt kötelezettségek ismeretében igényelem.

 ....................................................  .................................................... 
 dátum  kérelmező cégszerű aláírása

  .................................................................................. 
  a személyes megjelenésben akadályozott jogosult által  
  meghatalmazott személy aláírása”
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3. melléklet a 204/2013. (VI. 14.) Korm. rendelethez
„6. számú melléklet a 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A 2/A. §-ban meghatározott – mozgásában korlátozott személyeket ellátó – intézmény parkolási 
igazolványa

Az igazolvány
anyaga: karton, műanyag borítással
mérete: magasság: 106 mm
                szélesség: 148 mm
mindkét oldalon nyomtatva, nyomdai sorszámozással
színe: világoskék, kivéve a sötétkék hátterű fehér kerekesszék szimbólumot
Elő- és hátlapja függőlegesen két részre osztott.

Az előlap bal oldalán a következők szerepelnek:
– kerekesszék-szimbólum, fehér színnel, sötétkék háttérrel
– az igazolvány sorszáma
– az érvényesség lejáratának dátuma
– az igazolványt kiállító hatóság neve.

Az előlap jobb oldalán a következők szerepelnek:
– a „PARKOLÁSI IGAZOLVÁNY A  MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLY RÉSZÉRE” szöveg magyar nyelven, alatta 
kisbetűvel a „parkolókártya” szó angol, német és francia nyelven feltüntetve
–  „Az Európai Közösségek mintája” szöveg magyar nyelven
– Magyarország betűjele (H).

A hátlap bal oldalán a következők szerepelnek:

A jogosult intézmény
megnevezése:
működési engedély száma:
székhelye:
telephelye:
a kiállítás dátuma.

A hátlap jobb oldalán a következők szerepelnek:
– az „az igazolvány jogosultja a  közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben 
(KRESZ) meghatározott kedvezmények igénybevételére jogosult” szöveg
– a „használatkor az  igazolványt a  jármű szélvédője mögött úgy kell elhelyezni, hogy előlapja ellenőrzés céljából 
tisztán látható legyen” szöveg.”
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A Kormány 205/2013. (VI. 14.) Korm. rendelete
a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó 
részletes szabályokról

A Kormány
a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (1) bekezdésében,
a 9.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § (1)  bekezdés 
17. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 35. § (1) bekezdésében meghatározott, közterület-
használatra vonatkozó kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

 (2) A kérelemhez csatolni kell:
a) közérdekű célt szolgáló filmalkotás forgatása esetén az e célt alátámasztó dokumentumokat,
b) a külön jogszabályban meghatározott illeték, igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását,
c) helyszínrajzot.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti kérelemmel együtt a  fővárosi és megyei kormányhivatalnál az  alábbi kérelmek is 
előterjeszthetők:
a) forgalomtechnikai terv kiadására vonatkozó eljárás,
b) behajtási engedély kiadására irányuló eljárás,
c) közútkezelői hozzájárulás kiadása iránti eljárás,
d) dísz- és közvilágítás kikapcsolására vonatkozó engedély kiadására irányuló eljárás és
e) a rendőrség által nyújtott forgalomelterelési, helyszínbiztosítási szolgáltatás igénybevétele
iránti kérelem.

 (4) A  főváros területén tervezett közterület-használat kapcsán a  kérelmet – legkésőbb a  kérelemnek a  fővárosi 
kormányhivatalhoz történő benyújtása napján – a Budapesti Közlekedési Központhoz is be kell nyújtani.

 (5) A  fővárosi és megyei kormányhivatal a  honlapján naprakész információkat tesz közzé arról, hogy a  kérelmet 
pontosan melyik szervezeti egységnél, kinél, milyen elérhetőségen lehet benyújtani, továbbá a  főváros területén 
tervezett közterület-használat kapcsán a  Budapesti Közlekedési Központ vonatkozásában ugyanezekről 
az adatokról.

2. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal a közterület-használatra irányuló kérelmet 1 munkanapon belül, sürgős eljárás 
esetén pedig haladéktalanul megküldi a közterület tulajdonosának, a filmforgatáshoz kapcsolódó egyéb kérelmet, 
bejelentést pedig a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságoknak vagy az érintett szervnek. A kérelem, bejelentés 
megküldésével egyidejűleg a  fővárosi és megyei kormányhivatal elektronikus úton jelzi a  tulajdonos települési 
önkormányzatnak, a  hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságoknak és a  kérelmezőnek, hogy mely szervekhez 
továbbította a kérelmet, illetve bejelentést.

 (2) A  települési önkormányzat adatot szolgáltat a  fővárosi és megyei kormányhivatal részére a  tulajdonában 
lévő közterületekről, azok pontos kiterjedésének meghatározásával. A  fővárosi és megyei kormányhivatal 
naprakész nyilvántartást vezet az  illetékességi területén található települési önkormányzatok tulajdonában lévő 
közterületekről. A  nyilvántartás vezetését a  fővárosi és megyei kormányhivatal térképek rendszeresítése útján 
is gyakorolhatja. A  települési önkormányzat tulajdonában lévő közterületek körének, illetve kiterjedésének 
megváltozása esetén a  települési önkormányzat haladéktalanul jelzi ezt a  fővárosi és megyei kormányhivatalnak, 
amely haladéktalanul átvezeti a nyilvántartáson az adatváltozást.

 (3) A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használata kapcsán a fővárosi és megyei 
kormányhivatal a  települési önkormányzat képviselő-testületének rendeletében foglalt feltételek felhasználásával 
elkészíti a  hatósági szerződés tervezetét, amelyet a  kérelemmel együtt jóváhagyásra továbbít a  települési 
önkormányzatnak, valamint tájékoztatásul megküld a kérelmező részére.

 (4) A  hatósági szerződésnek – a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.  évi 
CXL. törvényben (a továbbiakban: Ket.) meghatározottakon túl – tartalmaznia kell:
a) az eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal megnevezését, a  Magyar Államkincstárnál vezetett 

számlaszámát, az ügy számát, valamint ügyintézőjének a nevét,
b) a kérelmező 1. melléklet szerinti adatait,
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c) a települési önkormányzat megnevezését, számlaszámát, képviselőjének nevét,
d) a települési önkormányzat hozzájárulását a filmforgatási tevékenység végzéséhez,
e) a közterület-használatért fizetendő díj mértékét, megfizetésének módját, határidejét,
f ) a közterület-használat kezdő és befejező időpontját és az  igénybe venni kívánt közterület pontos 

megnevezését,
g) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy valamennyi e  rendelet alapján a  szerződésben foglalt kötelezettség 

tekintetében aláveti magát a szerződésszegés Ket. szerinti következményeinek.
 (5) A  fővárosi és megyei kormányhivatalnak a  hatósági szerződés megkötésével kapcsolatos eljárásában, valamint 

az  Mktv. 35.  § (3)–(4)  bekezdése szerinti eljárásban az  ügyintézési határidő meghosszabbításának nincs helye, 
a  kérelmező számára kiadott hiánypótlási felhívás teljesítésének ideje pedig az  ügyintézési határidőbe beszámít. 
Ezekben az  esetekben a  hiánypótlási felhívást úgy kell kiadni, hogy a  hiánypótlás legkésőbb az  egyeztetésen 
teljesülhessen.

3. § (1) A  fővárosban tervezett közterület-használat esetén a  Budapesti Közlekedési Központ 2 munkanapon belül, 
sürgős eljárás esetén belül pedig haladéktalanul megvizsgálja, hogy a  kérelemben foglalt feltételek szerint 
forgalomtechnikai szempontból biztosítható-e a  közterület-használat és az  erre vonatkozó álláspontját megküldi 
a  települési önkormányzatnak, valamint tájékoztatásul a  kérelmezőnek és a  fővárosi kormányhivatalnak. 
A  Budapesti Közlekedési Központ legkésőbb az  álláspont megküldésével egyidejűleg egyeztetést is 
kezdeményezhet.

 (2) A  filmforgatáshoz kapcsolódóan a  kérelmező, a  fővárosi és megyei kormányhivatal, az  érintett hatóságok, 
szakhatóságok és szervek, a  közterület tulajdonosa vagy a  főváros területén tervezett közterület-használat esetén 
pedig a Budapesti Közlekedési Központ bármelyiküknek a kérelem benyújtását követő 2 munkanapon belül, illetve 
sürgős eljárás esetén haladéktalanul előterjesztett kezdeményezésére a kezdeményezésről számított 1 munkanapon 
belül, sürgős eljárás esetén belül pedig haladéktalanul kötelesek egymással egyeztetést folytatni a  tényállás, 
valamint a filmforgatáshoz kapcsolódó követelmények, feltételek tisztázása érdekében. Ennek kapcsán bármelyikük 
személyes egyeztetést, sürgős eljárás esetében pedig azonnali egyeztetést is kezdeményezhet, amelyre a  többi 
felet is meg kell hívni. Az  egyeztetés szervezését és koordinációját a  fővárosi és megyei kormányhivatal végzi, és 
az egyeztetést dokumentálja.

 (3) Az  egyeztetésbe bevont feleknek az  egyeztetésen lehetőség szerint meg kell állapodniuk. Amennyiben 
a  megállapodás eredményeként a  hatósági szerződés tervezetének módosítása is szükséges, a  tervezeten 
a módosítást a közterület tulajdonosa vezeti át.

 (4) A  közterület tulajdonosa az  általa – a  hatósági szerződésnek a  kérelmező és a  fővárosi és megyei kormányhivatal 
általi aláírásának a  feltételével, a  hatósági szerződésen található külön záradékban – jóváhagyott hatósági 
szerződést vagy a jóváhagyást megtagadó nyilatkozatot
a) egyeztetés hiányában a  kérelemnek a  települési önkormányzathoz érkezését követő 2 munkanapon belül, 

sürgős eljárás esetén pedig haladéktalanul,
b) egyeztetés esetén az egyeztetést követő 1 munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig haladéktalanul
megküldi a  fővárosi és megyei kormányhivatalnak, egyidejűleg értesíti a  kérelmezőt, jóváhagyás esetén pedig 
a  hatósági szerződés jóváhagyott tervezetét tájékoztatásul megküldi a  kérelmező részére azzal, hogy a  hatósági 
szerződést aláírhatja a fővárosi és megyei kormányhivatalnál. Amennyiben a települési önkormányzat a jóváhagyást 
megtagadja, a  fővárosi és megyei kormányhivatal a  megtagadó nyilatkozat megküldését követő munkanapon 
a kérelem elutasításáról határoz és a döntést közli a kérelmezővel, valamint az ügyben érintett hatóságokkal.

 (5) A  települési önkormányzat, illetve a  jegyző a  hatáskörébe tartozó, a  filmforgatási célú közterület-használathoz 
kapcsolódó egyéb tulajdonosi hozzájárulások (pl. közútkezelői hozzájárulás) kiadása iránti eljárásban legkésőbb 
a (4) bekezdés szerinti határidők szerint dönt.

 (6) A fővárosi és megyei kormányhivatal a hatósági szerződést annak a települési önkormányzat általi visszaküldésétől 
számított 1 munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig haladéktalanul aláírja.

4. § (1) A  kérelemben és a  hatósági szerződés tervezetében foglaltak módosítását a  kérelmező legkésőbb az  egyeztetés 
kezdeményezésére nyitva álló határidő elteltéig kezdeményezheti a  fővárosi és megyei kormányhivatalnál. Az  ezt 
követően előterjesztett módosítási kérelem új kérelemnek tekintendő. A  fővárosi és megyei kormányhivatal 
haladéktalanul megküldi a  módosítási kérelmet a  filmforgatással érintett hatóságoknak, szakhatóságoknak, 
a  közterület tulajdonosának, a  főváros területén tervezett közterület-használat esetén pedig a  Budapesti 
Közlekedési Központnak.
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 (2) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint előre nem látható rendkívüli természeti 
esemény esetén a  kérelmező az  (1)  bekezdés szerinti határidőn túl is kezdeményezheti a  kérelemben, a  hatósági 
szerződés tervezetében, illetve a  hatósági szerződésben foglaltak módosítását. Ebben az  esetben haladéktalanul 
egyeztetést kell lefolytatni és a  hatósági szerződés tervezetét, illetve a  hatósági szerződést ennek alapján 
haladéktalanul módosítani kell.

5. § (1) Ha a közterület tulajdonosa
a) egyeztetés hiányában a  kérelemnek a  települési önkormányzathoz érkezését követő 2 munkanapon belül, 

sürgős eljárás esetén pedig 1 munkanapon belül
b) egyeztetés esetén pedig az egyeztetést követő 1 munkanapon belül
nem nyilatkozik a hatósági szerződés jóváhagyását illetően, jóváhagyását a hatósági szerződés tervezetében foglalt 
feltételeknek megfelelően megadottnak kell tekinteni.

 (2) Ha a  főváros területén tervezett közterület-használat esetén a  Budapesti Közlekedési Központ a  kérelem hozzá 
történő benyújtásától számított 2 munkanapon belül, sürgős eljárás esetén 1 munkanapon belül, illetve egyeztetés 
esetén legkésőbb az  egyeztetésen nem nyilatkozik a  jóváhagyását illetően, jóváhagyását a  kérelemben foglalt 
feltételeknek megfelelően megadottnak kell tekinteni.

 (3) A 3. § (5) bekezdésében meghatározott esetben, ha a települési önkormányzat vagy a jegyző az ott meghatározott 
határidők szerint nem hoz döntést, a  hozzájárulást a  hatósági szerződés tervezetében foglalt feltételeknek 
megfelelően megadottnak kell tekinteni.

 (4) Az  Mktv. 35.  § (3)–(4)  bekezdése szerinti esetekben, ha a  hatóság az  ott meghatározott határidőben nem dönt 
a kérelemről, az engedélyt megadottnak kell tekinteni a kérelemben foglalt tartalom szerint.

 (5) Ha a  fővárosi és megyei kormányhivatal a  települési önkormányzat által jóváhagyott hatósági szerződésnek 
a  részére történő megküldésétől számított 1 munkanapon belül a  hatósági szerződést nem írja alá, a  kérelmezőt 
megilleti a  közterület-használatának a  joga a  jóváhagyási záradékkal ellátott hatósági szerződésnek a  települési 
önkormányzat által részére megküldött tervezete szerinti tartalommal. Ebben az  esetben a  fővárosi és megyei 
kormányhivatal a  kérelem benyújtásától számított 6. munkanapon, sürgős eljárás esetén pedig 3. munkanapon 
köteles a  Ket. 71.  § (4)  bekezdésének alkalmazásával eljárni, továbbá ezzel egyidejűleg értesíti a  közterület 
tulajdonosát is.

6. § (1) A filmforgatási célú közterület-használat jogszerűségét a közterület tulajdonosa ellenőrizheti.
 (2) A filmforgatás megkezdése előtt az ahhoz kapcsolódó bármely ellenőrzés kapcsán az érintett hatóságok kötelesek 

egymással – a fővárosi és megyei kormányhivatal koordinációja mellett – egyeztetni és ellenőrzési tevékenységüket 
összehangolni.

7. §  Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.

8. § (1) E rendeletet a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
 (2) A  települési önkormányzat a  2.  § (2)  bekezdése szerinti kötelezettségének első ízben 2013. augusztus 1-jéig 

köteles eleget tenni, a  fővárosi és megyei kormányhivatal pedig az  ez  alapján vezetendő nyilvántartást 
2013. szeptember 1-jéig köteles kialakítani.

9. §  Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 34. ponttal egészül ki:
(Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek)
„34. Közterületen, filmforgatáshoz kapcsolódó építmény építése.”

  orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 205/2013. (VI. 14.) Korm. rendelethez

Kérelem 
filmforgatási célú önkormányzati közterület-használat engedélyezéséhez

Kérelmező neve:
Kérelmező székhelye:
Képviselő neve:
Képviselő lakcíme:
Telefonszám:
E-mail:
Telefax:
Kérelmező cégjegyzék-száma / nyilvántartási száma:
Kérelmező adószáma:
Kérelmező bankszámlaszáma:
Filmalkotás műfaja és munkacíme:
Közterület-használat ideje (év, hó, nap, -tól, -ig):
Közterület-használat pontos célja részletesen megjelölve:
Használni kívánt közterület nagysága:
Közterület, illetve ingatlan elhelyezkedése:

Időtartam: 

év, hó, nap 

(-tól, -ig)

Cél: 

(F) forgatás 

(T) technikai kiszolgálás 

(P) stáb parkolás 

(E) egyéb

Hely-, házszám-, egyéb 

meghatározás

Igényelt terület: 

m2

Egyéb:

Dátum:

  Kérelmező aláírása
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti fejlesztési miniszter 30/2013. (VI. 14.) NFM rendelete
a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet 
módosításáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes 
miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
84. § f ) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R.) 
a következő 6. §-sal egészül ki:
„6. § A Hivatal elnökének a GET 105. § (3) bekezdése szerinti, az adott gázévre vonatkozó rendelete hatálybalépéséig 
az előző gázévre vonatkozóan megállapított mértékű rendszerhasználati díjakat kell alkalmazni.”

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

3. §  Az R. 1.  § (1)  bekezdés f )  pontjában a „Magyar Energia Hivatalra” szövegrész helyébe a „Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatalra” szöveg lép.

  Németh Lászlóné s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1339/2013. (VI. 14.) Korm. határozata
a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességének javításáról

A magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét érintő, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett 
úttal arányos díj bevezetéséből fakadó hátrányok kompenzációjának elősegítése érdekében a Kormány

a) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert a  versenyképességet javító intézkedéseket magába foglaló ágazati 
stratégiai megállapodás megkötésére a fuvarozói érdekképviseletekkel.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

b) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és a  nemzeti fejlesztési minisztert a  magántulajdonos árufuvarozók 
számára az  autópályák, autóutak és főutak használatárért fizetendő megtett úttal arányos díj 
finanszírozhatóságát szolgáló, államilag támogatott forgóeszközhitel konstrukció kidolgozására.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2013. július 1.

c) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy dolgozzon ki olyan javaslatot, mely ellensúlyozza 
a  versenyképességet javító intézkedéseknek – iparűzési adón és gépjárműadón keresztül – a  települési 
önkormányzatok 2013. évi költségvetésére gyakorolt hátrányos hatását.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2013. július 1.

  orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1340/2013. (VI. 14.) Korm. határozata
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek között 
a határon túli magyar köz- és felsőoktatási feladatok ellátása érdekében történő  
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva a  határon túli magyar köz- és felsőoktatási feladatok ellátása érdekében a  Magyarország 2013. évi 
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Egyéb feladatok támogatása alcím, 18. Határon 
túli oktatási és kulturális feladatok támogatása jogcímcsoport, 1. Határon túli oktatási feladatok támogatása jogcím 
terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 12. Balassi Intézet cím javára 
80 660 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el az 1. melléklet szerint.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 közigazgatási és igazságügyi miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  azonnal

  orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1340/2013. (VI. 14.) Korm. határozathoz

XX. Emberi  Erőforrások Minisztériuma
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

ezer forintban
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX.
20

5
18

295002 1
1               Működési költségvetés

1 Személyi juttatások -11 800
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -2 742
3 Dologi kiadások -64 618
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -1 500

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
260256 12 Balassi Intézet

1               Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 11 800
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 742
3 Dologi kiadások 64 618
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 500

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX.
20

5
18

295002 1 -80 660
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

260256 12 Balassi Intézet 80 660

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 80 660 80 660
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok

Egyéb feladatok támogatása
Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

Határon túli oktatási feladatok támogatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok

Egyéb feladatok támogatása
Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

Határon túli oktatási feladatok támogatása
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A Kormány 1341/2013. (VI. 14.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló 
Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló 

Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének 

– a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a  külügyminisztert, hogy a  Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 4. jóváhagyja a  Megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a  Megállapodás 

szövegének végleges megállapítását követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.

  orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.
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