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II. Törvények

2013. évi CXXXI. törvény
egyes törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról*

1. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

1. §  Hatályát veszti a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 47. §-a.

2. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása

2. §  Hatályát veszti a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 20/A. §-a.

3. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

3. §  Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 186/A.  §-ában az  „Alaptörvény IX.  cikk (3)  bekezdése” 
szövegrész helyébe az „Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése” szöveg lép.

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

4. § (1) Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 3. § e) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„e) civil és érdek-képviseleti szervezet: az  egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti civil szervezet, amelynek alapszabályában, illetve alapító 
okiratában a  szervezet céljai között a  védett tulajdonság pontos meghatározásával körülírt hátrányos helyzetű 
csoportok társadalmi esélyegyenlőségének, illetve társadalmi felzárkózásának elősegítése vagy a védett tulajdonság 
pontos meghatározásával körülírt emberi és állampolgári jogok védelme szerepel, valamint az  adott nemzetiség 
tekintetében a nemzetiségi önkormányzat, továbbá a munkavállalók anyagi, szociális és kulturális, valamint élet- és 
munkakörülményeivel összefüggő ügyeiben a szakszervezet,”

 (2) Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
a) preambulumában az „esélyegyenlőség” szövegrész helyébe az „esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás” 

szöveg,
b) 6. § (1) bekezdés d) pontjában az „a társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe az „az egyesületek” szöveg,
c) 14. § (1) bekezdés f ) pontjában a „társadalmi” szövegrész helyébe a „civil” szöveg,
d) 18. § (1) bekezdésében a „társadalmi” szövegrész helyébe a „civil” szöveg,
e) 20. § (1) bekezdés c) pontjában a „társadalmi” szövegrész helyébe a „civil” szöveg
lép.

5. A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény módosítása

5. §  A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény 22.  §-ában az  „Alaptörvény IX.  cikk 
(3) bekezdése” szövegrész helyébe az „Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése” szöveg lép.

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. július 5-i ülésnapján fogadta el.
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6. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
módosítása

6. §  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
a) 12. § (3) bekezdés d) pontjában az „(a továbbiakban együtt: jegyző)” szövegrész helyébe az „(a továbbiakban 

együtt: jegyző), a polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal ügyintézője” szöveg,
b) 107. § (2) bekezdésében az „a jegyző” szövegrész helyébe az „a 12. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott 

hatóság” szöveg
lép.

7. A gondnokoltak nyilvántartásáról szóló 2010. évi XVIII. törvény módosítása

7. §  A gondnokoltak nyilvántartásáról szóló 2010. évi XVIII. törvény 19.  § (1)  bekezdésében az  „a Magyarország 
Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezései” szövegrész helyébe az „az Alaptörvény Záró és vegyes rendelkezések rész 
24. pontja” szöveg lép.

8. A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 
módosítása

8. §  A sajtószabadságról és a  médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 23/A.  §-ában 
az „Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése” szövegrész helyébe az „Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése” szöveg lép.

9. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

9. § (1) A  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 111/A.  §-a a  következő 
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés a) pontja szerinti gyakorlatnak kell tekinteni különösen a következőket:
a) a Hivatalnál, illetve a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál hírközlési területen folytatott hatósági tevékenység vezetői 
vagy ügyintézői munkakörben,
b) a  Hivatal, illetve a  Nemzeti Hírközlési Hatóság határozataival kapcsolatos jogorvoslati eljárások lefolytatásában 
való bírói, ügyészi vagy jogi képviselői részvétel,
c) az Országos Rádió és Televízió Testületnél vagy annak szerveinél, illetve a Médiatanácsnál a médiaszolgáltatások 
felügyeletével kapcsolatos tevékenység vezetői vagy ügyintézői munkakörben,
d) az  Országos Rádió és Televízió Testület vagy annak szervei döntéseivel kapcsolatos jogorvoslati eljárások 
lefolytatásában való bírói, ügyészi vagy jogi képviselői részvétel,
e) a  rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény szerinti Magyar Rádió Közalapítvány, Magyar Televízió 
Közalapítvány és Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriumában vagy ezek ellenőrző testületeiben, illetve a 85. § 
szerinti Kuratóriumban betöltött tagság.”

 (2) A  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 124.  §-a a  következő 
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés a) pontja szerinti gyakorlatnak kell tekinteni különösen a következőket:
a) a Hivatalnál, illetve a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál hírközlési területen folytatott hatósági tevékenység vezetői 
vagy ügyintézői munkakörben,
b) a  Hivatal, illetve a  Nemzeti Hírközlési Hatóság határozataival kapcsolatos jogorvoslati eljárások lefolytatásában 
való bírói, ügyészi vagy jogi képviselői részvétel,
c) az Országos Rádió és Televízió Testületnél vagy annak szerveinél, illetve a Médiatanácsnál a médiaszolgáltatások 
felügyeletével kapcsolatos tevékenység vezetői vagy ügyintézői munkakörben,
d) az  Országos Rádió és Televízió Testület vagy annak szervei döntéseivel kapcsolatos jogorvoslati eljárások 
lefolytatásában való bírói, ügyészi vagy jogi képviselői részvétel,
e) a  rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény szerinti Magyar Rádió Közalapítvány, Magyar Televízió 
Közalapítvány és Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriumában vagy ezek ellenőrző testületeiben, illetve a 85. § 
szerinti Kuratóriumban betöltött tagság.”
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 (3) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
a) 111/A.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „felsőfokú jogi, közgazdasági vagy társadalomtudományi 

végzettséggel” szövegrész helyébe a  „felsőfokú végzettséggel” szöveg, 111/A.  § (2)  bekezdés 
b)  pontjában az „e tudományágak területén a  médiára” szövegrész helyébe az „a médiára” szöveg, 111/A.  § 
(5) bekezdésében a „(2) bekezdés” szövegrész helyébe a „(2) és (2a) bekezdés” szöveg,

b) 112.  § (1)  bekezdésében, 115.  § (2)  bekezdésében és 139.  § (3)  bekezdésében a „111/A.  § (2)” szövegrész 
helyébe a „111/A. § (2) és (2a)” szöveg,

c) 124.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „felsőfokú jogi, közgazdasági vagy társadalomtudományi 
végzettséggel” szövegrész helyébe a „felsőfokú végzettséggel” szöveg, 124. § (2) bekezdés b) pontjában az „e 
tudományágak területén a médiára” szövegrész helyébe az „a médiára” szöveg,

d) 203. § 55. pontjában az „ellenérték fejében vagy anélkül közzétett, valamely” szövegrész helyébe a „valamely” 
szöveg,

e) 229. §-ában az „Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése” szövegrész helyébe az „Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése” 
szöveg

lép.

10. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosítása

10. § (1) Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  alapvető jogok biztosa kezdeményezheti az  Alkotmánybíróságnál a  jogszabályok Alaptörvénnyel 
való összhangjának felülvizsgálatát, valamint a  kihirdetéstől számított harminc napon belül az  Alaptörvény 
és az  Alaptörvény módosítása megalkotására és kihirdetésére vonatkozó, az  Alaptörvényben foglalt eljárási 
követelmények megtartásának vizsgálatát.”

 (2) Az  alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 18.  § (3)  bekezdés a)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(Az alapvetőjogok biztosa nem vizsgálhatja)
„a) – a 2. § (3) bekezdésében foglaltakat ide nem értve – az Országgyűlés,”
(tevékenységét.)

11. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény módosítása

11. § (1) Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  indítvány alapján az  elnök gondoskodik az  ügynek az  Alaptörvény 6.  cikk (6) és (8)  bekezdése szerinti 
határidő betartását szolgáló időben történő napirendre vételéről.”

 (2) Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Alkotmánybíróság hatásköre – az (1) bekezdésben foglaltakat nem érintve – kiterjed a nemzetközi szerződés 
vagy annak valamely rendelkezése, valamint az  Alaptörvény 5.  cikk (7)  bekezdése alapján elfogadott normatív 
határozat Alaptörvénnyel való összhangjának előzetes vizsgálatára.”

 (3) Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 23. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (3) bekezdés szerinti normatív határozat elfogadására irányuló javaslat kezdeményezője, a Kormány, valamint 
az  Országgyűlés elnöke indítványára az  Országgyűlés az  Alaptörvény 6.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott 
eljárás szerint kérheti az Alkotmánybíróságtól a határozat Alaptörvénnyel való összhangjának előzetes vizsgálatát. 
A  (3)  bekezdés szerinti normatív határozat vizsgálata során az  eljárásra és a  jogkövetkezményekre a  jogszabályok 
felülvizsgálatára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(6) Az  Alkotmánybíróság az  (5)  bekezdés szerinti indítványról soron kívül, de legkésőbb harminc napon belül 
határoz. Az  Országgyűlés elnöke és jegyzői a  (3)  bekezdés szerinti normatív határozatot csak akkor írják alá, ha 
az Alkotmánybíróság nem állapít meg alaptörvény-ellenességet.”

 (4) Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 6. alcíme a következő 23/A. §-sal egészül ki:
„23/A.  § (1) Az  Alkotmánybíróság az  Alaptörvény S)  cikk (3)  bekezdése és 24.  cikk (5)  bekezdése alapján 
az  elfogadott, de még ki nem hirdetett Alaptörvény vagy Alaptörvény-módosítás megalkotására vonatkozó, 
az  Alaptörvényben foglalt eljárási követelmények megtartását az  Alaptörvény S)  cikk (3)  bekezdése és 24.  cikk 
(5) bekezdés a) pontjában meghatározott indítványozásra jogosult által benyújtott, határozott kérelmet tartalmazó 
indítvány alapján vizsgálja.
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(2) Az  indítvány alapján az  elnök gondoskodik az  ügynek az  Alaptörvény 24.  cikk (6)  bekezdése szerinti határidő 
betartását szolgáló időben történő napirendre vételéről.”

 (5) Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 7. alcíme a következő 24/A. §-sal egészül ki:
„24/A. § (1) Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény 24. cikk (5) bekezdése alapján a 24. cikk (5) bekezdés b) pontjában 
meghatározott indítványozásra jogosult által benyújtott, határozott kérelmet tartalmazó indítvány alapján 
vizsgálja felül az  Alaptörvényt, illetve az  Alaptörvény módosítását a  megalkotására és kihirdetésére vonatkozó, 
az Alaptörvényben foglalt eljárási követelmények tekintetében.
(2) Az  indítvány alapján az  elnök gondoskodik az  ügynek az  Alaptörvény 24.  cikk (6)  bekezdése szerinti határidő 
betartását szolgáló időben történő napirendre vételéről.”

 (6) Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25.  § (1) Ha a  bírónak az  előtte folyamatban levő egyedi ügy elbírálása során olyan jogszabályt kell alkalmazni, 
amelynek alaptörvény-ellenességét észleli, vagy alaptörvény-ellenességét az  Alkotmánybíróság már 
megállapította, – a bírósági eljárás felfüggesztése mellett – az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján 
az  Alkotmánybíróságnál kezdeményezi a  jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés alaptörvény-ellenességének 
megállapítását, illetve az alaptörvény-ellenes jogszabály alkalmazásának kizárását.
(2) Az  indítvány alapján az  elnök gondoskodik az  ügynek az  Alaptörvény 24.  cikk (2)  bekezdés b)  pontja szerinti 
határidő betartását szolgáló időben történő napirendre vételéről.”

 (7) Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, az Alkotmánybíróság eljárása kivételesen akkor is kezdeményezhető az Alaptörvény 
24. cikk (2) bekezdés c) pontja, illetve az Alaptörvény VII. cikk (2) bekezdése alapján, ha
a) az  alaptörvény-ellenes jogszabály rendelkezésének alkalmazása vagy hatályosulása folytán közvetlenül, bírói 
döntés nélkül következett be a jogsérelem, és
b) nincs a jogsérelem orvoslására szolgáló jogorvoslati eljárás, vagy a jogorvoslati lehetőségeit az indítványozó már 
kimerítette.”

 (8) Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 40. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Nem hirdethető ki az  Alaptörvény vagy az  Alaptörvény módosítása, ha az  Alkotmánybíróság a  23/A.  §-ban 
meghatározott eljárásában megállapítja, hogy a  megalkotásra vonatkozó, az  Alaptörvényben foglalt 
követelményeket nem tartották meg.”

 (9) Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 41. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha az Alkotmánybíróság a 24/A. § szerinti eljárásában megállapítja, hogy az Alaptörvény vagy az Alaptörvény 
módosítása a  megalkotására és kihirdetésére vonatkozó, az  Alaptörvényben foglalt követelményeknek nem felel 
meg, az Alaptörvényt, illetve az Alaptörvény módosítását megsemmisíti.”

 (10) Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 45. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  Alkotmánybíróság az  Alaptörvény 24.  cikk (6)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben az  Alaptörvényt vagy 
az Alaptörvény módosítását a kihirdetésére visszamenőleges hatállyal semmisíti meg.”

 (11) Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 50. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(Az Alkotmánybíróság teljes ülésén dönt)
„a) a 23. §-ban, a 23/A. §-ban, a 24/A. §-ban, a 35. §-ban és a 38. §-ban meghatározott eljárásban,”

 (12) Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 52. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az indítványnak határozott kérelmet kell tartalmaznia.”

 (13) Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 52. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 23/A. § és a 24/A. § szerinti hatáskörök gyakorlására irányuló indítványban foglalt kérelem akkor határozott, 
ha egyértelműen megjelöli
a) azt az alaptörvényi, illetve törvényi rendelkezést, amely megállapítja az Alkotmánybíróság hatáskörét az indítvány 
elbírálására, továbbá amely az indítványozó jogosultságát megalapozza,
b) azokat az  Alaptörvény vagy az  Alaptörvény módosítása megalkotására, illetve kihirdetésére vonatkozó, 
az  Alaptörvényben foglalt eljárási követelményeket, amelyeket az  Alaptörvény vagy az  Alaptörvény módosítása 
megsértett,
c) az indokolást arra nézve, hogy az Alaptörvény vagy az Alaptörvény módosítása miért ellentétes a megalkotására, 
illetve kihirdetésére vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási követelményekkel,
d) a  kifejezett kérelmet az  Alaptörvény vagy az  Alaptörvény módosítása megsemmisítésére, illetve 
az Alkotmánybíróság döntésének tartalmára.
(1b) Az (1a) bekezdésben foglalt eseteken kívül a kérelem akkor határozott, ha egyértelműen megjelöli
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a) azt az alaptörvényi, illetve törvényi rendelkezést, amely megállapítja az Alkotmánybíróság hatáskörét az indítvány 
elbírálására, továbbá amely az indítványozó jogosultságát megalapozza,
b) az eljárás megindításának indokait, alkotmányjogi panasz esetén az Alaptörvényben biztosított jog sérelmének 
lényegét,
c) a  38.  §-ban meghatározott eljárás kivételével az  Alkotmánybíróság által vizsgálandó jogszabályi rendelkezést 
vagy bírói döntést, továbbá a 33. §-ban meghatározott eljárás indítványozása esetén az Országgyűlés határozatát, 
illetve a 34−36. §-ban meghatározott eljárás indítványozása esetén az alaptörvény-ellenes működést, magatartást 
vagy hatáskörgyakorlást,
d) az Alaptörvény, illetve a nemzetközi szerződés megsértett rendelkezéseit,
e) az indokolást arra nézve, hogy a sérelmezett jogszabály, jogszabályi rendelkezés, bírói döntés vagy – a 33. §-ban 
meghatározott eljárás indítványozása esetén – az  Országgyűlés határozata miért ellentétes az  Alaptörvény 
megjelölt rendelkezésével vagy a  nemzetközi szerződéssel, továbbá a  34−36.  §-ban meghatározott eljárás 
indítványozása esetén az indítványban foglalt kérelem részletes indokolását, valamint
f ) a  kifejezett kérelmet a  jogszabály, jogszabályi rendelkezés vagy a  bírói döntés megsemmisítésére, illetve 
az Alkotmánybíróság döntésének tartalmára.”

 (14) Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 52. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  Alkotmánybíróság által lefolytatott vizsgálat a  megjelölt alkotmányossági kérelemre korlátozódik. 
Ez  a  rendelkezés nem érinti az  Alkotmánybíróságnak a  28.  § (1)  bekezdésben, a  32.  § (1)  bekezdésben, a  38.  § 
(1) bekezdésben és a 46. § (1) és (3) bekezdésben meghatározott, hivatalból megtehető megállapításokra vonatkozó 
hatáskörét, valamint az Alaptörvény 24. cikk (4) bekezdésében foglaltakat.”

 (15) Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 57. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  Alkotmánybíróság az  indítványok érdemében a  rendelkezésre álló iratok alapján, illetve az  (1b)−(1c)  bekezdés 
szerinti esetben a  jogszabály megalkotója, a  törvény kezdeményezője vagy ezek képviselőjének meghallgatása, 
illetve véleménye megismerése után dönt.”

 (16) Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 57. §-a a következő (1a)−(1f ) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  Alkotmánybíróság honlapján közzé kell tenni, ha törvénnyel, kormányrendelettel vagy más, a  személyek 
széles körét érintő jogszabállyal összefüggésben a  23−26.  §-ban vagy a  32.  §-ban foglalt hatáskörben eljárás 
indult. Az Alkotmánybíróság a 23−24. §-ban és a 32. §-ban foglalt hatáskörében indult eljárások esetén –, valamint 
ha a  25−26.  § alapján indult eljárásokban az  indítványozó hozzájárult – az  indítványt közzéteszi, egyéb esetben 
az indítványban foglalt alkotmányossági kérelem lényegét az 52. § (1) bekezdés c)–e) pontját illetően – a személyes 
adatok törlése mellett – nyilvánosságra hozza.
(1b) Ha a jogszabály megalkotója, illetve a törvény kezdeményezője – figyelemmel arra is, hogy az ügy a személyek 
széles körét érinti-e – az  üggyel kapcsolatos álláspontjáról az  Alkotmánybíróságot tájékoztatni kívánja, 
véleményét az  (1a)  bekezdés szerinti közzétételtől számított 30 napon belül – soron kívüli eljárás esetén 15, 
illetve az Alaptörvény 6. cikk (8) bekezdése szerinti eljárásban 5 napon belül – megküldi az Alkotmánybíróságnak. 
A jogszabály megalkotója és a törvény kezdeményezője megállapodás alapján közös véleményt is kialakíthat.
(1c) A jogszabály megalkotója, illetve a törvény kezdeményezője véleményének megküldésével egyidejűleg kérheti 
az Alkotmánybíróságtól a 25–27. §-ban foglalt hatáskörben a személyes – a 24. §-ban és a 32. §-ban a nyilvános – 
meghallgatás lehetőségének biztosítását. A  jogszabály megalkotója, illetve a  törvény kezdeményezője vagy ezek 
képviselője meghallgatásáról az Alkotmánybíróság teljes ülése dönt; a meghallgatás mellőzéséhez valamennyi tag 
többségének szavazata szükséges. A  jogszabály megalkotója és a  törvény kezdeményezője megállapodás alapján 
közös képviselőt is állíthat a meghallgatásra.
(1d) A  jogszabály megalkotója, illetve a  törvény kezdeményezője (1b)  bekezdés szerinti véleményét 
az Alkotmánybíróság honlapján közzé kell tenni.
(1e) Az  (1c)  bekezdés szerinti meghallgatásra az  indítványozót is meg kell hívni, és lehetőséget kell biztosítani 
számára, hogy a  jogszabály megalkotója, illetve a  törvény kezdeményezője vagy ezek képviselője meghallgatását 
követően álláspontját kifejtse.
(1f ) A  nyilvános ülésen a  hallgatóság az  Alkotmánybíróság elnöke által megjelölt létszámban, az  általa kijelölt 
helyen foglalhat helyet, és a  véleménynyilvánítás bármely formájától tartózkodni köteles. Az  ülés rendjének 
megzavarása esetén az Alkotmánybíróság, illetve a tanács elnöke a hallgatóságot vagy annak egy részét az ülésről 
kiutasíthatja. Ha minősített adat, személyes adat, üzleti titok vagy törvény által védett más adat védelme érdekében 
szükséges, a meghallgatás e részét zárt ülésen kell folytatni. Zárt ülés tartását a meghallgatott, az Alkotmánybíróság, 
illetve a  tanács elnöke kérelmezheti, arról a  teljes ülés, illetve a  tanács tagjainak többségével határoz. A  nem zárt 
ülésen történt meghallgatás jegyzőkönyvét az Alkotmánybíróság honlapján közzé kell tenni.”
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12. §  Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény
a) preambulumában és 69.  § (2)  bekezdésében a  „24.  cikk (5)  bekezdése” szövegrész helyébe a  „24.  cikk 

(9) bekezdése” szöveg,
b) 15. § (2) bekezdés d) pontjában a „ha” szövegrész helyébe a „ha az Alkotmánybíróság tagja” szöveg,
c) 41. § (1) bekezdésében a „24−26. §” szövegrész helyébe a „24. § vagy a 25−26. §” szöveg,
d) 41. § (2) bekezdésében a „(4)” szövegrész helyébe a „(4) és (5)” szöveg,
e) 41. § (4) bekezdésében a „33. §-ban” szövegrész helyébe a „33. §-ban és a 33/A. §-ban” szöveg,
f ) 44.  § (1)  bekezdésében az  „Alkotmánybíróságnak” szövegrész helyébe az  „Alkotmánybíróságnak 

az  Alaptörvény, az  Alaptörvény módosítása és” szöveg, a „más határozatának” szövegrész helyébe a „más 
határozatának vagy végzésének” szöveg,

g) 45. § (4) bekezdésében az „(1)−(3)” szövegrész helyébe az „(1), (2) és (3)” szöveg,
h) 57.  § (2)  bekezdésében az  „elrendelheti” szövegrész helyébe az  „az (1a)−(1c)  bekezdés alkalmazásától 

függetlenül is elrendelheti” szöveg,
i) 57. § (4) bekezdésében a „személyes” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés szerint személyes” szöveg,
j) 57.  § (5)  bekezdésében a  „nyilatkozattételre felhívott” szövegrész helyébe a  „(2)  bekezdés szerint 

nyilatkozattételre felhívott” szöveg
lép.

13. §  Hatályát veszti az  Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 51.  § (2) és (3)  bekezdése, valamint az  52.  § 
(3) bekezdése.

12. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény módosítása

14. § (1) A Bszi. 66. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„66. § Az OBH elnökét az Országgyűlés a határozatlan időre kinevezett és legalább 5 éves bírói szolgálati viszonnyal 
rendelkező bírák közül választja az  Alaptörvény 25.  cikk (6)  bekezdésében foglaltak szerint. Az  OBH elnöke nem 
választható újra.”

 (2) A Bszi. 70. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az OBH elnökének megbízatása megszűnik:
a) a megbízatási időtartam leteltével,
b) a bírói szolgálati viszonya megszűnésével,
c) lemondással,
d) az összeférhetetlenség kimondásával,
e) felmentéssel vagy
f ) a tisztségtől való megfosztással.
(2) Az  OBH elnöke megbízatásának megszűnését az  (1)  bekezdés a)−c)  pontja esetében az  Országgyűlés elnöke 
állapítja meg. Az  (1)  bekezdés d)−f )  pontja esetében a  megbízatás megszűnésének kérdésében az  Országgyűlés 
határoz. A megbízatás megszűnésének kimondásához a képviselők kétharmadának szavazata szükséges.”

 (3) A Bszi. 117. § (1) bekezdés s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kúria elnöke)
„s) kezdeményezheti az  Alkotmánybíróságnál a  jogszabályok Alaptörvénnyel való összhangjának felülvizsgálatát, 
valamint a kihirdetéstől számított 30 napon belül az Alaptörvény és az Alaptörvény módosítása megalkotására és 
kihirdetésére vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási követelmények megtartásának vizsgálatát,”

 (4) A Bszi. 117. § (1) bekezdése a következő t) ponttal egészül ki:
(A Kúria elnöke)
„t) ellátja azokat az egyéb feladatokat, amelyeket jogszabály, az OBH elnökének szabályzata vagy az OBH elnökének 
határozata a hatáskörébe utal.”

15. §  A Bszi.
a) 67. § (2) bekezdésében a „b)–i) pontjában” szövegrész helyébe a „b)–f ) pontjában” szöveg,
b) 166. § (2) bekezdés d) pontjában az „a társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „az egyesület” szöveg,
c) 175. §-ában a „25. cikk (7) bekezdése” szövegrész helyébe a „25. cikk (8) bekezdése” szöveg
lép.
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16. §  Hatályát veszti a Bszi.
a) V. fejezete,
b) 69. § (2) bekezdésében az „– az elnöki tisztség érintése nélkül –” szövegrész,
c) 75. § (1) és (2) bekezdésében az „– és bírói szolgálati viszonya korábban nem szűnt meg –” szövegrész,
d) 76. § (4) bekezdés b) pontja,
e) 77. § (3) bekezdésében, valamint 117. § (2) bekezdésében az „a bíróságok hivatalos honlapján és” szövegrész,
f ) 103. § (2a) bekezdés b) pontja.

13. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása

17. §  A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 10.  § (3)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  pályázati felhívást a  bíróságok hivatalos lapjában, valamint a  bíróságok központi internetes honlapján 
(a továbbiakban: központi honlap) bárki számára hozzáférhető módon közzé kell tenni.”

18. §  A Bjt.
a) 104/A. § (3) bekezdésében az „a bíróságok központi internetes honlapján” szövegrész helyébe az „a központi 

honlapon” szöveg,
b) 213. § (1) bekezdésében az „a társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe az „az egyesületek” szöveg,
c) 237. § (1) bekezdésében a „25. cikk (7) bekezdése” szövegrész helyébe a „25. cikk (8) bekezdése” szöveg
lép.

19. § (1) Hatályát veszti a Bjt. 161. §-a.
 (2) Hatályát veszti a Bjt. 21. § (3) bekezdésében az „a bíróságok hivatalos honlapján és” szövegrész.

14. Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény módosítása

20. §  Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 11. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A legfőbb ügyész)
„h) kezdeményezheti az  Alkotmánybíróságnál a  jogszabályok Alaptörvénnyel való összhangjának felülvizsgálatát, 
valamint a kihirdetéstől számított 30 napon belül az Alaptörvény és az Alaptörvény módosítása megalkotására és 
kihirdetésére vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási követelmények megtartásának vizsgálatát;”

15. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

21. §  A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
a) 18. § (1) bekezdésében a „valamint a jegyző” szövegrész helyébe az „a jegyző, valamint a polgármesteri hivatal 

és a közös önkormányzati hivatal ügyintézője” szöveg,
b) 18.  § (2)  bekezdésében az  „a jegyző az  (1)  bekezdés szerinti” szövegrész helyébe az  „a jegyző, valamint 

a polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal ügyintézője” szöveg
lép.

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

22. §  A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
a) preambulumában a „37. cikk (5) bekezdése” szövegrész helyébe a „37. cikk (7) bekezdése” szöveg,
b) 34. § b) pontjában az „a Magyarország Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezései 29. cikk (1) bekezdésében” 

szövegrész helyébe az „az Alaptörvény 37. cikk (6) bekezdésében” szöveg
lép.
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17. Az emberiesség elleni bűncselekmények büntetendőségéről és elévülésének kizárásáról,  
valamint a kommunista diktatúrában elkövetett egyes bűncselekmények üldözéséről szóló  
2011. évi CCX. törvény módosítása

23. §  Az emberiesség elleni bűncselekmények büntetendőségéről és elévülésének kizárásáról, valamint a  kommunista 
diktatúrában elkövetett egyes bűncselekmények üldözéséről szóló 2011. évi CCX. törvény
a) 4.  § (1)  bekezdésében az „Alaptörvény Átmeneti Rendelkezései 2.  cikk (2) és (3)  bekezdésében” szövegrész 

helyébe az „Alaptörvény U) cikk (7) és (8) bekezdésében” szöveg,
b) 7.  §-ában az  „Alaptörvény Átmeneti Rendelkezései 2.  cikk (2) és (3)  bekezdése” szövegrészek helyébe 

az „Alaptörvény U) cikk (7) és (8) bekezdése” szöveg
lép.

18. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

24. § (1) Az  Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2.  § (2)  bekezdés p) és q)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
(A házelnök)
„p) e törvényben meghatározott esetekben gyakorolja rendészeti, illetve fegyelmi jogkörét,
q) az  Országgyűlési Őrség irányításával összefüggésben kiadja az  Országgyűlési Őrség Szervezeti és Működési 
Szabályzatát,”

 (2) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 53. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  házelnök az  e  törvényben és az  Alaptörvényben meghatározottak szerint gyakorolja rendészeti jogkörét. 
A  tárgyalási és szavazási rend fenntartása érdekében az  ülést vezető alelnök is rendészeti jogkört gyakorol 
az e törvényben és az Alaptörvényben meghatározottak szerint.”

 (3) Az  Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 142.  § (3)  bekezdésében a „társadalmi szervezet” szövegrész 
helyébe a „civil szervezet” szöveg lép.

 (4) Hatályát veszti az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 127. § (1) bekezdésében az „a házelnök irányítása 
alatt álló” szövegrész.

19. Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló  
46/1994. (IX. 30.) OGY határozat egyes rendelkezéseinek a hatályon kívül helyezése

25. §  Hatályát veszti az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 109. §-a.

20. Záró rendelkezések

26. §  Ez a törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

27. § (1) A  9.  § (1) és (2)  bekezdése, valamint (3)  bekezdés a)−d)  pontja az  Alaptörvény IX.  cikk (6)  bekezdése és 23.  cikke 
alapján sarkalatosnak minősül.

 (2) A 11. alcím az Alaptörvény 24. cikk (9) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
 (3) A 12. alcím az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
 (4) A 18. § a) pontja és a 19. § (1) bekezdése az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és (2) bekezdése 

alapján sarkalatosnak minősül.
 (5) A 14. alcím az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
 (6) A 15. alcím az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
 (7) A 16. alcím az Alaptörvény 40. cikke alapján sarkalatosnak minősül.
 (8) A 24. § (1), (2) és (4) bekezdése, valamint a 19. alcím az Alaptörvény 5. cikk (4) és (7) bekezdése alapján a jelen lévő 

országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2013. évi CXXXII. törvény
az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról*

1. §  Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 2. számú mellékletében
a) a Budapest 02. számú országgyűlési egyéni választókerületének területét meghatározó leírásban az „Etele út 

(minden házszáma)” szövegrész helyébe az „Etele út középvonalán” szöveg,
b) a  Budapest 03. számú országgyűlési egyéni választókerületének területét meghatározó leírás 2.  pontjában 

a „Júlia utca páros oldalán” szövegrész helyébe a „Júlia utca páratlan házszámozású oldalán” szöveg,
c) a Budapest 04. számú országgyűlési egyéni választókerületének területét meghatározó leírás I. pontjában a „Júlia 

utca páratlan házszámozású oldalán” szövegrész helyébe a „Júlia utca páros házszámozású oldalán” szöveg,
d) a  Budapest 04. számú országgyűlési egyéni választókerületének területét meghatározó leírás 2.  pontjában 

az „az Ezüsthegy utca páros házszámozású nyugati oldalán déli irányba a Dózsa György út torkolatáig, a Dózsa 
György úton tovább haladva a Hollós Korvin Lajos utcáig, a Hollós Korvin Lajos utca vonalán az utca végéig, majd 
a vonal elméleti meghosszabbításának és a Batthyány útnak metszéspontjáig, a Batthyány út majd folytatásában 
a Rákóczi út páratlan házszámozású (nyugati) oldalán a Határ útig, a Határ út déli oldalán haladva az Aranyhegyi 
útig,” szövegrész helyébe az „az Ezüsthegy utca páros házszámozású nyugati oldalán déli irányba a Dózsa György 
utca torkolatáig, a Dózsa György utcán tovább haladva a Hollós Korvin Lajos utcáig, a Hollós Korvin Lajos utca déli 
oldalán az utca végéig, majd a vonal elméleti meghosszabbításának és a Batthyány utcának a metszéspontjáig, 
a  Batthyány utca páros házszámozású (nyugati) oldala folytatásában a  Rákóczi utca páratlan házszámozású 
(nyugati) oldalán a Határ útig, a Határ út északi oldalán haladva az Aranyhegyi útig, ” szöveg,

e) a Budapest 08. számú országgyűlési egyéni választókerületének területét meghatározó leírásban az „a Tihany 
utca páratlan oldalán a Vezér utcáig, a Vezér utcán (házszámok nélkül) a Mirtusz utcáig,” szövegrész helyébe 
az „a Tihany utca középvonalán a Vezér utcáig, a Vezér utca középvonalán a Mirtusz utcáig,” szöveg,

f ) a  Budapest 10. számú országgyűlési egyéni választókerületének területét meghatározó leírásban a  „az 
Ezüsthegy utca keleti oldalán déli irányba a  Dózsa György út torkolatáig, a  Dózsa György úton tovább 
haladva a Hollós Korvin Lajos utcáig, a Hollós Korvin Lajos utca vonalán az utca végéig, majd a vonal elméleti 
meghosszabbításának és a  Batthyány útnak metszéspontjáig, a  Batthyány út, majd folytatásában a  Rákóczi 
út páros házszámozású (keleti) oldalán a  Határ útig, a  Határ út északi oldalán haladva az  Aranyhegyi útig,” 
szövegrész helyébe az „az Ezüsthegy utca keleti oldalán déli irányba a Dózsa György utca torkolatáig, a Dózsa 
György utcán tovább haladva a Hollós Korvin Lajos utcáig, a Hollós Korvin Lajos utca északi oldalán az utca 
végéig, majd a vonal elméleti meghosszabbításának és a Batthyány utcának a metszéspontjáig, a Batthyány 
utca páratlan számozású (keleti) oldala, majd folytatásában a  Rákóczi utca páros házszámozású (keleti) 
oldalán a Határ útig, a Határ út déli oldalán haladva az Aranyhegyi útig,” szöveg,

g) a  Budapest 13. számú országgyűlési egyéni választókerületének területét meghatározó leírás 1.  pontjában 
az „a Vezér utcán (valamennyi házszámot tartalmazva) a Tihany utcáig, a Tihany utca páros oldalán a Fischer 
István utcáig,” szövegrész helyébe az „a Vezér utca középvonalán a Tihany utcáig, a Tihany utca középvonalán 
a Fischer István utcáig,” szöveg,

h) a  Budapest 18. számú országgyűlési egyéni választókerületének területét meghatározó leírás I.  pontjában 
az „Etele úton (házszámok nélkül)” szövegrész helyébe az „Etele út középvonalán” szöveg

lép.

2. §  Hatályát veszti a  Vjt. 2. számú mellékletében a  Budapest 08. számú országgyűlési egyéni választókerületének 
területét meghatározó leírásban az „a rákosszentmihályi körvasút sor vonalát követve, a Vezseny utcán, a Rákospalotai 
határúton a XIV.–XV.–XVI. kerületek hármas határpontjáig, ezután a rákospalotai körvasút sorig,” szövegrész.

3. §  Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §  E törvény 1–3. §-a az Alaptörvény 2 . cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

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

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. július 5-i ülésnapján fogadta el.
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2013. évi CXXXIII. törvény
a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik 
módosításával összefüggő módosításáról*

I. FEJEzEt
A LELKIIsmErEtI és vALLÁsszAbAdsÁg JogÁvAL és A vALLÁsI Közösség JogÁLLÁsÁvAL KApcsoLAtos 
EgyEs törvényEK módosítÁsA

1. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény módosítása

1. §  Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény a következő 11/A. alcímmel egészül ki:
„11/A. Az Országgyűlés vallási tevékenységet végző szervezet elismerésével összefüggő döntésének 
vizsgálata
33/A.  § (1) Az  Országgyűlés vallási tevékenységet végző szervezet egyházként történő elismerését 
elutasító határozatát az  Alkotmánybíróság az  érintett vallási tevékenységet végző szervezet indítványára 
felülvizsgálja. Az  indítványnak az  Országgyűlés határozatának közzétételét követő tizenöt napon belül kell 
az Alkotmánybírósághoz beérkeznie.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott eljárásban az  Alkotmánybíróság az  Országgyűlés egyházként történő 
elismerésre irányuló eljárásának törvényességét vizsgálja felül.”

2. §  Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 12/A. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„12/A. A vallási közösség alaptörvény-ellenes működésével összefüggő vélemény
34/A.  § Az  Alkotmánybíróság a  vallási közösség alaptörvény-ellenes működésére vonatkozóan a  bevett egyház 
esetén a  Kormány, a  vallási tevékenységet végző szervezet esetén a  bíróság indítványa alapján elvi véleményt 
nyilvánít.”

3. §  Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 41.  § (4)  bekezdésében a  „33.  §-ban” szövegrész helyébe 
a „33. §-ban és a 33/A. §-ban” szöveg lép.

2. A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási 
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosítása

4. §  A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 
szóló 2011. évi CCVI. törvény 1. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„1. A vallási tevékenység és a vallási közösség jogállására vonatkozó általános szabályok
6.  § (1) Vallási közösség az  Országgyűlés által elismert egyház és a  vallási tevékenységet végző szervezet. 
Az Országgyűlés által elismert egyház bevett egyház.
(2) A vallási közösség elsődlegesen vallási tevékenység céljából jön létre és működik.
(3) A vallási tevékenység olyan világnézethez kapcsolódó tevékenység, amely természetfelettire irányul, rendszerbe 
foglalt hitelvekkel rendelkezik, tanai a  valóság egészére irányulnak, valamint sajátos magatartáskövetelményekkel 
az emberi személyiség egészét átfogja.
(4) Önmagában nem tekinthető vallási tevékenységnek
a) a politikai és érdekérvényesítő,
b) a pszichikai vagy parapszichikai,
c) a gyógyászati,
d) a gazdasági-vállalkozási,
e) a nevelési,
f ) az oktatási,
g) a felsőoktatási,
h) az egészségügyi,
i) a karitatív,

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. július 5-i ülésnapján fogadta el.
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j) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi,
k) a kulturális,
l) a sport,
m) az állat-, környezet- és természetvédelmi,
n) a hitéleti tevékenységhez szükségesen túlmenő adatkezelési, valamint
o) a szociális
tevékenység.
(5) A  vallási közösség kizárólag olyan vallási tevékenységet gyakorolhat, amely az  Alaptörvénnyel nem ellentétes, 
jogszabályba nem ütközik és nem sérti más közösségek jogait és szabadságát.
7. § A vallási közösség az egyház megjelölést elnevezésében és tevékenységére való utalás során önmeghatározása 
céljából – a  saját hitelvei szerinti tartalommal – használhatja. A  vallási tevékenységet végző szervezet elnevezése 
az egyesületi különös formára való utalást nem tartalmazza.
8. § (1) Az állam a vallási közösségek irányítására, felügyeletére szervet nem működtethet és nem hozhat létre.
(2) A  vallási közösség hitelvei, belső törvénye, alapszabálya, szervezeti és működési szabályzata vagy azoknak 
megfelelő más szabályzata (a továbbiakban együtt: belső szabály) alapján hozott határozat érvényre juttatására állami 
kényszer nem alkalmazható, azt állami hatóság nem vizsgálhatja. A vallási közösség belső szabályon alapuló döntését 
állami szerv nem módosíthatja vagy bírálhatja felül, a jogszabályban nem szabályozott belső jogviszonyokból eredő 
jogviták elbírálására állami szervnek nincs hatásköre.
9.  § (1) A  jelentős társadalmi támogatottsággal rendelkező, történelmi és kulturális értékeket megőrző, nevelési-
oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy 
sporttevékenységet önmaga vagy intézménye útján ellátó vallási közösséggel – működése biztosítása érdekében – 
a Kormány megállapodást köthet.
(2) A vallási közösségek tényleges társadalmi szerepét, az általuk ellátott (1) bekezdés szerinti tevékenységet az állam 
a  vallási közösségek társadalmi szerepéhez kapcsolódó további jogszabályok megalkotásánál és a  velük való 
kapcsolattartás során figyelembe veheti.”

5. §  A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 
szóló 2011. évi CCVI. törvény 2. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„2. A vallási tevékenységet végző szervezet
9/A. § (1) A vallási tevékenységet végző szervezet olyan egyesület, amelynek tagjai azonos hitelveket valló természetes 
személyek, és amelynek alapszabályában meghatározott célja vallási tevékenység végzése.
(2) A vallási tevékenységet végző szervezetre az egyesületre vonatkozó szabályokat az e törvényben meghatározott 
eltérésekkel kell alkalmazni.
9/B.  § (1) A  vallási tevékenységet végző szervezet nyilvántartásba vétele a  Fővárosi Törvényszék kizárólagos 
illetékességébe tartozik.
(2) A nyilvántartásba vétel iránti kérelem alapján a bíróság kizárólag azt vizsgálja, hogy
a) a szervezet képviselői nyilatkoztak arról, hogy az alapítás vallási tevékenység végzése céljából történik,
b) a szervezet által gyakorolni kívánt tevékenység a 6. § (4) és (5) bekezdésével nem ellentétes,
c) legalább tíz tag a szervezet megalakulását kimondta és elfogadta annak alapszabályát, vagy
d) a szervezet tagja kizárólag természetes személy és az alapszabály nem teszi lehetővé, hogy a szervezet tagja nem 
természetes személy is legyen.
(3) A bíróság a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet kizárólag abban az esetben utasíthatja el, ha a szervezet nem felel 
meg a (2) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott valamely feltételnek.
(4) A vallási tevékenységet végző szervezet alapszabálya az egyesületre vonatkozó szabályoktól eltérően határozhatja 
meg
a) a tagsági jogviszony keletkezésének és a tagsági jogok gyakorlásának módját, valamint
b) azoknak a vallási tevékenységet végző szervezettel jogviszonyban álló személyeknek a körét, feladatát és hatáskörét, 
akik a vallási tevékenységet végző szervezet
ba) működésére vonatkozó belső döntés meghozatalára és ellenőrzésére, illetve
bb) ügyintézésére és képviseletére
jogosultak.
(5) A vallási tevékenységet végző szervezet csak vallási tevékenységet végző szervezettel egyesülhet.
9/C. § (1) Az ügyésznek a vallási tevékenységet végző szervezet működése felett gyakorolt törvényességi ellenőrzése 
kizárólag a vallási tevékenységet végző szervezet 6. § (4) és (5) bekezdésének megfelelő működésének ellenőrzésére 
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terjed ki. Ha az  e  feltételek szerinti működés az  ügyész önkéntes teljesítésre történő felhívása alapján sem 
biztosítható, az ügyész pert indít a vallási tevékenységet végző szervezettel szemben.
(2) A bíróság a vallási tevékenységet végző szervezetet az ügyész keresete alapján
a) a működés törvényességének helyreállítására kötelezi, ennek elmaradása esetén megszünteti, vagy
b) feloszlatja, ha a  vallási tevékenységet végző szervezet működése az  Alkotmánybíróság elvi véleménye alapján 
az Alaptörvénybe ütközik.”

6. § (1) A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 
szóló 2011. évi CCVI. törvény 3. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„3. Az egyházi jogi személy
10. §  Egyházi jogi személy a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye.
11. § (1) A bevett egyház azonos hitelveket valló természetes személyekből álló, önkormányzattal rendelkező autonóm 
szervezet, amelynek ezt a  közjogi jogállást az  Országgyűlés a  közösségi célok érdekében történő együttműködés 
céljából biztosítja.
(2) A bevett egyház jogi személy.
(3) A bevett egyházakat azonos jogok illetik és azonos kötelezettségek terhelik.
(4) A bevett egyházakat a melléklet tartalmazza.
12. § (1) A bevett egyház belső szabálya szerint jogi személyiséggel rendelkező egysége, szervezete vagy intézménye 
jogi személy.
(2) A belső egyházi jogi személy a bevett egyház belső szabálya szerint működik, a bevett egyház belső szabályában 
meghatározott viszonyokban a bevett egyház képviseletében jár el. A belső egyházi jogi személyre a bevett egyházra 
vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni.
(3) A 9. § (1) bekezdése szerinti tevékenységet ellátó intézmény a bevett egyház belső szabálya szerint belső egyházi 
jogi személynek minősülhet. Nem minősül belső egyházi jogi személynek a vallási közösség által létrehozott gazdasági 
társaság, alapítvány és egyesület.”

 (2) A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 
szóló 2011. évi CCVI. törvény 3. alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § A bevett egyház belső szabálya a jogi személyre törvényben meghatározott általános szabályoktól eltérően 
határozhatja meg
a) a bevett egyház és a belső egyházi jogi személy
aa) szervezetére és képviseletére,
ab) törvényes működésének biztosítékaira,
ac) átalakulására, egyesülésére, szétválására és jogutód nélküli megszűnésére, valamint
b) a belső egyházi jogi személy létesítésére
vonatkozó szabályokat.”

7. §  A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 
szóló 2011. évi CCVI. törvény 4. és 5. alcíme helyébe a következő II/A. Fejezet lép:
„II/A. FEJEzEt
A vALLÁsI Közösség szoLgÁLAtÁbAn ÁLLó szEméLy
13. § (1) Az egyházi személy a bevett egyház belső szabályában meghatározott, az egyházi jogi személy szolgálatában 
álló, egyházi szolgálatot sajátos egyházi szolgálati viszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb jogviszonyban teljesítő 
természetes személy.
(2) Az egyházi személy a hitéleti szolgálata során tudomására jutott, személyiségi jogot érintő információkat nem 
köteles állami hatóság tudomására hozni.
(3) Az egyházi személy fokozott szabálysértési és büntetőjogi védelemben részesül.”

8. §  A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 
szóló 2011. évi CCVI. törvény e törvénnyel megállapított II/A. Fejezete a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A.  § (1) A  vallási tevékenységet végző szervezet vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagja a  vallási 
tevékenységet végző szervezet szolgálatában álló, munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy.
(2) A vallási tevékenységet végző szervezet vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjára a 13. § (2) és (3) bekezdését 
alkalmazni kell.”
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9. §  A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 
szóló 2011. évi CCVI. törvény 6. alcíme helyébe a  következő 4. alcím lép és egyidejűleg a következő 5. alcímmel 
egészül ki:
„4. Az elismerés feltételei
14. §  A vallási tevékenységet végző szervezetet az Országgyűlés egyházként ismeri el, ha
a) elsődlegesen vallási tevékenységet végez,
b) tanításának lényegét tartalmazó hitvallása és rítusa van,
c) legalább
ca) százéves nemzetközi működéssel rendelkezik vagy
cb) húsz éve szervezett formában, vallási közösségként működik Magyarországon és Magyarország lakosságának  
0,1 százalékát elérő taglétszámmal rendelkezik,
d) elfogadott belső szabálya van,
e) ügyintéző és képviseleti szerveit megválasztotta vagy kijelölte,
f ) képviselői nyilatkoznak arról, hogy az  általuk gyakorolni kívánt tevékenység nem ellentétes a  6.  § (4) és 
(5) bekezdésével,
g) tanai és tevékenységei nem sértik az  ember testi-lelki egészséghez való jogát, az  élet védelmét, az  emberi 
méltóságot,
h) a vallási tevékenységet végző szervezettel szemben – működése során – nemzetbiztonsági kockázat nem merült 
fel és
i) a  közösségi célok érdekében történő együttműködés iránti szándékát és annak hosszú távú fenntartására 
való képességét különösen alapszabálya, tagjainak száma, a  kezdeményezést megelőzően a  9.  § (1)  bekezdése 
szerinti területeken végzett tevékenysége és az  ilyen tevékenységnek a  lakosság nagyobb csoportja számára való 
hozzáférhetősége bizonyítja.
14/A. § (1) A 14. § c) pont ca) alpontja szerinti nemzetközi működést
a) legalább két országban egyházi státusszal rendelkező és azonos hitelveket valló egyházak által kiállított igazolás,
b) legalább két országban működő és azonos hitelveket valló egyházak, tagegyházak szövetsége által a szövetségi 
tagságról kiállított igazolás, vagy
c) legalább két országban működő részegyházakat összefogó világegyház által kiállított igazolás
alapján kell megállapítani.
(2) A  14.  § c)  pont cb)  alpontja szerinti működésbe beszámít az  e  törvény hatálybalépése előtt a  lelkiismereti és 
vallásszabadságról, valamint az  egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény alapján nyilvántartásba vett egyházként, 
valamint a  2012. január 1-je és a  vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek 
az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXXXIII. törvény hatálybalépése, 
illetve a 33. § (3) bekezdésében meghatározott időpont között alapcélként vallási tevékenységet végző szervezetként 
való működés is.
(3) A 14. § c) pont cb) alpontja szerinti taglétszámot a Magyarország lakosságszámára vonatkozóan – a kezdeményezés 
benyújtását megelőzően – a  Központi Statisztikai Hivatal által közzétett legutolsó adat alapulvételével kell 
meghatározni.
(4) Az  egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) a  vallási 
tevékenységet végző szervezet taglétszámának igazolása keretében tudomására jutott személyes adatot a  14.  § 
a)–f ) pontja szerinti feltételek
a) fennállására vonatkozó döntés esetén a döntés közléséig,
b) fennállásának hiányára vonatkozó döntés esetén a döntés jogerőre emelkedéséig vagy ha ez későbbi, a jogerős 
döntés ellen benyújtott keresetet elbíráló peres eljárásban hozott határozat jogerőre emelkedésének napjáig
kezelheti.
(5) A  14.  § h)  pontja szerinti feltétel teljesülését – a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti, 
a nemzetbiztonsági kockázati tényezők vizsgálatát követően – az Országgyűlés nemzetbiztonsági ügyekkel foglalkozó 
bizottsága állapítja meg.
5. Az elismerési eljárás
14/B.  § (1) A  vallási tevékenységet végző szervezet egyházként történő elismerését a  vallási tevékenységet végző 
szervezet képviseletére jogosult személy kezdeményezheti. A kezdeményezést a miniszternél kell előterjeszteni.
(2) A miniszter 60 napon belül közigazgatási hatósági eljárás keretében dönt a 14. § a)–f ) pontja szerinti feltételek 
fennállásáról.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 120. szám 64235

(3) A  miniszter eljárásában jogász, vallástörténész, vallástudós vagy szociológus szakképzettségű és tudományos 
fokozattal rendelkező szakértő igénybevétele kötelező. Nem kérhető fel szakértőként egyházi személy.
(4) A 14. § a)–f ) pontja szerinti feltételek fennállására vonatkozó döntést az Országgyűlés vallásügyekkel foglalkozó 
bizottságával (a továbbiakban: bizottság) is közölni kell.
14/C. § (1) A bizottság a miniszter 14/B. § (4) bekezdése szerinti közlése alapján a vallási tevékenységet végző szervezet 
egyházként történő elismerésére vonatkozó törvényjavaslatot – és ha a 14. § g)–i) pontjában meghatározott feltételek 
nem állnak fenn, a törvényjavaslathoz kapcsolódóan országgyűlési határozati javaslatot – terjeszt az Országgyűlés 
elé. A bizottság a  törvényjavaslatot, illetve az országgyűlési határozati javaslatot a miniszter 14/B. § (4) bekezdése 
szerinti közlésétől számított 60 napon belül nyújtja be.
(2) A bizottság eljárásában a vallási tevékenységet végző szervezet nyilvános bizottsági ülésen történő meghallgatása 
kötelező.
(3) Az Országgyűlés a törvényjavaslat tárgyalása során a 14. § g)–i) pontjában meghatározott feltételek fennállásának 
vizsgálata alapján a  törvényjavaslat benyújtásától számított 60 napon belül a  közösségi célok érdekében a  vallási 
tevékenységet végző szervezettel való együttműködés céljából a  törvényjavaslat elfogadásával dönt a  vallási 
tevékenységet végző szervezet egyházként történő elismeréséről.
(4) Ha az Országgyűlés a vallási tevékenységet végző szervezet egyházként történő elismerését nem támogatja és 
a törvényjavaslatot nem fogadja el, a (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül dönt az országgyűlési határozat 
elfogadásáról. Az  országgyűlési határozat tartalmazza, hogy a  14.  § g)–i)  pontjában meghatározott melyik feltétel 
hiányát és milyen okból állapította meg az Országgyűlés.
(5) Az  országgyűlési határozat közzétételétől számított egy éven belül a  vallási tevékenységet végző szervezet 
egyházként történő elismerésére irányuló ismételt kezdeményezés nem indítható.
14/D. § (1) A vallási tevékenységet végző szervezet a miniszter 14/B. § (2) bekezdése szerinti döntésének bírósági 
felülvizsgálatát a közigazgatási döntések felülvizsgálatára vonatkozó szabályok alapján kérheti.
(2) A  vallási tevékenységet végző szervezet az  országgyűlési határozat felülvizsgálatát az  Alkotmánybíróságtól 
az Alkotmánybíróságról szóló törvényben meghatározott eljárás keretében kérheti.
15. §  A  vallási tevékenységet végző szervezet az  e  törvénynek az  adott bevett egyház felvételére vonatkozó 
módosítása hatálybalépésének napjától minősül bevett egyháznak.”

10. §  A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 
szóló 2011. évi CCVI. törvény 7. alcímének címe helyébe a következő fejezetcím lép:
„III/A. FEJEzEt
Az EgyHÁzI JogI szEméLyEK nyILvÁntArtÁsA”

11. §  A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 
szóló 2011. évi CCVI. törvény 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16.  § (1) A  miniszter az  e  törvénynek az  adott bevett egyház felvételére vonatkozó módosítása hatálybalépését 
követő 30 napon belül a bevett egyházat nyilvántartásba veszi.
(2) A belső egyházi jogi személyt a miniszter a bevett egyház egészének vagy legfőbb szervének képviselője kérelmére 
veszi nyilvántartásba. A  nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy jogi személyiségét a  bevett egyház 
egészének vagy legfőbb szervének vagy az adott belső egyházi jogi személy közvetlen felettes egyházi szervének 
a miniszternél bejelentett képviselője vagy a bevett egyház belső szabálya szerint erre feljogosított tisztségviselője 
igazolja.”

12. § (1) A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 
szóló 2011. évi CCVI. törvény 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  nyilvántartást a  miniszter vezeti. A  miniszter nyilvántartás-vezetéssel összefüggő döntésének bírósági 
felülvizsgálatát a  bevett egyház egészének vagy legfőbb szervének képviselője a  közigazgatási döntések 
felülvizsgálatára vonatkozó szabályok alapján kérheti.”

 (2) A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 
szóló 2011. évi CCVI. törvény 17. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A nyilvántartás nem minősül közhiteles hatósági nyilvántartásnak.”



64236 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 120. szám 

13. §  A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 
szóló 2011. évi CCVI. törvény 19. §-a a helyébe a következő alcím lép:
„6. A vallási közösség működésének szabályai
19. § (1) A vallási közösség saját belső szabálya, hitelvei és szertartási rendje szerint működik.
(2) A vallási közösség részt vállalhat a társadalom értékteremtő szolgálatában, ennek érdekében önmaga vagy e célra 
létrehozott intézménye útján a 9. § (1) bekezdésében meghatározott olyan tevékenységet is elláthat, amelyet törvény 
nem tart fenn kizárólagosan az állam vagy annak intézménye számára.
(3) A 9. § (1) bekezdése szerinti tevékenységet a vallási közösség közvetlenül vagy intézményei útján identitásának 
megfelelően végzi, amelyre tekintettel a  felvételhez és a  foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez, 
fenntartásához és megszüntetéséhez a világnézeti elkötelezettség természete vagy tartalma miatt indokolt, annak 
megőrzéséhez és gyakorlásához szükséges és arányos feltételek határozhatók meg.
(4) Az Alaptörvény VIII.  cikk (2) bekezdése vagy XII.  cikk (1) bekezdése alapján létrejött szervezet által ellátott 9. § 
(1)  bekezdése szerinti tevékenységet e  célból létrehozott vagy már működő belső egyházi jogi személy az  ilyen 
szervezet egyetemes jogutódjaként nem veheti át.
(5) A vallási közösség a polgári jogviszonyokban korlátozás nélkül részt vehet, ennek keretében jogosult gazdasági 
társaságot és civil szervezetet létrehozni, azokban részt venni.
19/A. § (1) A vallási közösség bevételei elsősorban természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli 
szervezetek adományaiból és egyéb hozzájárulásaiból, valamint az ilyen bevételek hasznaiból tevődnek össze.
(2) Az egyházi jogi személy és a vallási tevékenységet végző szervezet adományokat gyűjthet.
(3) A  vallási közösség jogszabályban meghatározottak szerint az  államháztartás alrendszereiből, európai uniós 
forrásokból vagy nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott programokból, pályázati úton vagy pályázati 
rendszeren kívül, egyedi döntés alapján támogatásban részesülhet.
19/B. § (1) A vallási közösség elnevezése, jelképrendszere, szertartásrendje, valamint a köznyelvben meghonosodott 
neve fokozott jogvédelemben részesül. Más szervezet elnevezése vagy jelképe nem kelthet olyan benyomást, hogy 
a szervezet, illetve tevékenysége más, korábban nyilvántartásba vett vallási közösség működéséhez kapcsolódik.
(2) A vallási közösség elnevezését, jelképrendszerét és a köznyelvben meghonosodott elnevezését – a vallási közösség 
erre vonatkozó kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül – más nem használhatja. A kifejezett írásbeli hozzájárulás nélküli 
használatot jogosulatlan használatnak kell tekinteni.
(3) Ha az egyházi személy vagy a vallási tevékenységet végző szervezet vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagja 
nem a vallási közösség más tagja számára végez szolgálatot vagy nyújt szolgáltatást, és akár közvetlen, akár közvetett 
módon a tevékenysége a vallási közösségével kapcsolatba hozható, köteles az adott vallási közösség nevét a szolgálat 
vagy szolgáltatás felajánlása előtt jól látható módon feltüntetni, illetve nyilvánvalóvá tenni.
19/C. § A vallási közösség – különösen a szertartások és a belső szabálya szerinti működés zavartalansága érdekében –, 
a templom és vallásgyakorlásra rendelt más hely, valamint a temető fokozott szabálysértési és büntetőjogi védelemben 
részesül.
19/D.  § Az  állam – jogszabályban meghatározott eljárás keretein belül – lehetőséget biztosít a  vallási 
közösségeknek, hogy részt vegyenek a  jogalkotás során a  jogszabálytervezetek és jogalkotási koncepciók 
véleményezésében.”

14. §  A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 
szóló 2011. évi CCVI. törvény 20–25. §-a helyébe a következő alcím lép:
„7. Az egyházi jogi személy működésének szabályai
20. § (1) Az egyházi jogi személy az általa vagy intézménye útján ellátott 9. § (1) bekezdése szerinti tevékenysége 
után a hasonló tevékenységet folytató állami vagy helyi önkormányzati intézményekkel azonos mértékű támogatásra 
jogosult.
(2) A  9.  § (1)  bekezdése szerinti feladatot ellátó egyházi jogi személynél az  ilyen feladathoz kapcsolódóan 
foglalkoztatottak munkaviszonyának tartalma a  munkabér, a  munkaidő és a  pihenőidő vonatkozásában 
a  közalkalmazotti jogviszonyhoz igazodik. Az  ilyen foglalkoztatottakra az  állami vagy a  helyi önkormányzati 
intézmények foglalkoztatottaira vonatkozó központi bérpolitikai intézkedések azonos feltételekkel terjednek ki.
(3) Az egyházi jogi személy – a közösségi célok érdekében történő együttműködésére tekintettel – adókedvezményben 
és azzal egy tekintet alá eső más kedvezményben részesíthető.
21. § (1) Az egyházi jogi személy – a közösségi célok érdekében történő együttműködésére tekintettel – az állam, a helyi 
önkormányzat vagy a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményben és az állam vagy 
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az  országos nemzetiségi önkormányzat által fenntartott felsőoktatási intézményben – törvényben meghatározott 
módon – hitéleti oktatást szervezhet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hitéleti oktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket és más iskolai foglalkozással nem ütköző 
időpontját törvényben meghatározottak szerint a  nevelési-oktatási intézmény, illetve a  felsőoktatási intézmény, 
a hitéleti oktatásban közreműködő személyt az egyházi jogi személy biztosítja.
(3) A hitéleti oktatás költségeit [ideértve az (1) bekezdésben meghatározottakon túlmenően szervezett hitéleti oktatás 
költségeit is] – törvény, illetve a bevett egyházzal kötött megállapodás alapján – az állam biztosítja.
22. § (1) Az egyházi jogi személy céljai megvalósítása érdekében jogosult gazdasági-vállalkozási tevékenységnek nem 
minősülő tevékenységet, valamint elsődlegesen végzett tevékenysége mellett gazdasági-vállalkozási tevékenységet 
– a 19. § (5) bekezdésében meghatározott kereteken túl is – folytatni.
(2) Az egyházi jogi személy vonatkozásában nem minősül gazdasági-vállalkozási tevékenységnek
a) a hitéleti tevékenységet és a 9. § (1) bekezdése szerinti tevékenységet szolgáló intézmény vagy sportintézmény 
működtetése, valamint az ilyen és a környezetvédelmi tevékenység folytatása,
b) az üdülő hasznosítása egyházi személy részére történő szolgáltatásnyújtás révén,
c) a hitélethez szükséges kiadvány, kegytárgy előállítása, értékesítése,
d) az egyházi célra használt ingatlan részleges hasznosítása,
e) a temető fenntartása,
f ) a kizárólag hitéleti tevékenységet, környezetvédelmi tevékenységet vagy a 9. § (1) bekezdése szerinti tevékenységet 
szolgáló immateriális jószág, tárgyi eszköz és készlet értékesítése, ideértve a munkaruha megtérítését is,
g) a  hitéleti tevékenységhez, a  környezetvédelmi tevékenységhez és a  9.  § (1)  bekezdése szerinti tevékenységhez 
kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásnyújtás, az  ilyen tevékenységet szolgáló eszköz nem nyereségszerzési célú 
hasznosítása,
h) az államtól vagy a helyi önkormányzattól átvállalt közfeladat ellátása során létrehozott termék, jegyzet, tankönyv, 
kiadvány, tanulmány előállítása és értékesítése,
i) az egyházi személyek öngondoskodása céljára létrehozott nyugdíjintézet vagy nyugdíjalap működtetése,
j) az  egyházi jogi személy nevének, rövidített nevének, köznyelvben meghonosodott elnevezésének, címerének, 
illetve logójának más által történő használatához adott hozzájárulás.
(3) A (2) bekezdés szerinti tevékenység bevétele különösen
a) a szolgáltatás ellenértéke, díja, térítése,
b) a tevékenységhez kapcsolódó kártalanítás, kártérítés, kötbér, bánatpénz, bírság és adóvisszatérítés,
c) a tevékenységhez kapcsolódóan visszafizetési kötelezettség nélkül kapott – pénzügyileg rendezett – támogatás, 
juttatás, és
d) a szabad pénzeszközök betétbe, értékpapírba elhelyezése után a hitelintézettől, az értékpapír kibocsátójától kapott 
kamatnak, osztaléknak, illetve az értékpapír hozamának olyan része, amelyet a gazdasági-vállalkozási tevékenységnek 
nem minősülő tevékenység bevétele az összes bevételben képvisel.
23. § (1) Az egyházi jogi személy hitéleti célú bevételeit és azok felhasználását állami szerv nem ellenőrizheti. Hitéleti 
célú bevételnek minősül különösen a  személyi jövedelemadó meghatározott részének bevett egyház számára 
történő felajánlása, annak költségvetési kiegészítése, az ennek helyébe lépő juttatás, valamint az ingatlanjáradék és 
annak kiegészítése.
(2) Az egyházi jogi személy a nem hitéleti célra nyújtott költségvetési támogatásból származó bevételét és annak 
felhasználását a számvitelről szóló törvény és a könyvvezetéshez kapcsolódó egyéb jogszabályok szerint tartja nyilván.
(3) Az  egyházi jogi személynek nem hitéleti célra nyújtott támogatás felhasználásának törvényességi szempontok 
szerinti ellenőrzését az Állami Számvevőszék végzi.
24.  § Az  egyházi jogi személy jogszabályban meghatározott rendben végzett tábori lelkészi, valamint börtön- és 
kórházlelkészi szolgálatot vagy más szolgálatot végezhet.
25. § Az egyházi jogi személy az általa gyakorolt vallási tevékenységhez kapcsolódó személyes adatot a bevett egyház 
belső szabálya szerint kezeli, azokat az  érintett hozzájárulásával – halála esetén leszármazója hozzájárulásával – 
továbbíthatja és hozhatja nyilvánosságra.”

15. §  A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 
szóló 2011. évi CCVI. törvény 26–29. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„26. § (1) A bevett egyház jogutód nélkül szűnik meg, ha a bevett egyház
a) legfőbb szerve a bevett egyház feloszlásáról határoz vagy
b) tevékenységével felhagy és vagyonáról nem rendelkezik.
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(2) A bevett egyház jogutóddal – a bevett egyház képviselőjének kérelmére – szűnik meg
a) más bevett egyházba való beolvadása vagy összeolvadása (a továbbiakban együtt: egyesülés) vagy
b) két vagy több bevett egyházra való különválás
esetén.
(3) A bevett egyházból való kiválás esetén a kiválással létrejövő vallási közösség vallási tevékenységet végző szervezet.
27. § Az Alkotmánybíróság elvi véleménye alapján az Alaptörvénybe ütköző tevékenységet végző bevett egyház ilyen 
jogállása az Országgyűlés erre vonatkozó döntése alapján megszűnik.
28.  § (1) A  Kormány a  miniszter előterjesztésére a  26.  § (1)  bekezdésében és a  27.  §-ban meghatározott esetben 
kezdeményezi az  Országgyűlésnél az  érintett bevett egyház mellékletből való törlését, illetve egyesülés vagy 
különválás esetén a melléklet módosítását.
(2) A  bevett egyház a  mellékletnek az  adott bevett egyház törlésére vonatkozó módosítása hatálybalépésének 
napján veszti el az ilyen jogállását, és ettől kezdve vallási tevékenységet végző szervezetnek minősül, illetve a 26. § 
(1) bekezdésében meghatározott esetben e napon szűnik meg.
(3) A 26. § (2) bekezdésében meghatározott esetben
a) a bevett egyház a mellékletnek az adott bevett egyházra vonatkozó módosítása hatálybalépésének napján szűnik 
meg, és
b) a jogutód bevett egyház a mellékletnek az adott bevett egyház mellékletbe való felvételére vonatkozó módosítása 
hatálybalépésének napjától minősül bevett egyháznak.
(4) A  bevett egyház ilyen jogállásának elvesztése esetén a  létrejövő vallási tevékenységet végző szervezet 
a (2) bekezdésben meghatározott naptól, a bevett egyházból való kiválás esetén a bevett egyház legfőbb szervének 
erre vonatkozó végleges döntése meghozatalának napjától számított 45 napos jogvesztő határidőn belül köteles 
a  vallási tevékenységet végző szervezetre vonatkozó nyilvántartásba vételi eljárás megindítására. A  határidő 
elmulasztása esetén a vallási tevékenységet végző szervezetet a bíróság feloszlatja.
29. § (1) A bevett egyház jogutód nélküli megszűnése esetén elszámolási eljárásnak van helye, amelyre a  jogutód 
nélkül megszűnő cég végelszámolására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy bíróság alatt a minisztert 
kell érteni.
(2) A bevett egyház jogutód nélküli megszűnése és a vallási tevékenységet végző szervezet a 9/C. § (2) bekezdése vagy 
a 28. § (4) bekezdése szerinti feloszlatása esetén a megszűnt bevett egyház, illetve a feloszlatott vallási tevékenységet 
végző szervezet vagyona – a  hitelezők követeléseinek kielégítése után – az  állam tulajdonába kerül, és azt a  9.  § 
(1) bekezdése szerinti tevékenységre kell fordítani.
(3) A  bevett egyház vagyona a  bevett egyház más bevett egyházzal való egyesülése, illetve két vagy több bevett 
egyházra való különválása esetén a jogutód bevett egyház tulajdonába kerül. A bevett egyházból való kiválás esetén, 
valamint akkor, ha a bevett egyházat személyek vagy személyek csoportjai elhagyják, de a bevett egyház fennmarad, 
a létrejövő vallási tevékenységet végző szervezetet a bevett egyház vagyonából részesedés nem illeti meg.”

16. §  A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 
szóló 2011. évi CCVI. törvény 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) az egyházként történő elismerésre irányuló kérelem tartalmát és benyújtásának rendjét,
b) a tábori lelkészi szolgálat végzésének szabályait,
c) a miniszter által vezetett nyilvántartás tekintetében
ca) a nyilvántartásba vétel szabályait,
cb) a nyilvántartásba bejegyzendő technikai és egyéb adatokat, valamint ezek változása bejelentésének szabályait,
cc) a nyilvántartásból történő adatszolgáltatás, valamint a bevett egyház és a belső egyházi jogi személy nyilvántartásba 
bejegyzett adatairól kért papír alapú és elektronikus kivonat tartalmát,
cd) a belső egyházi jogi személy nyilvántartásba vételének szabályait, és
d) a  bevett egyház megszűnésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, valamint a  bevett egyház és a  belső 
egyházi jogi személy nyilvántartásból való törlésének szabályait
rendeletben meghatározza.”

17. § (1) A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 
szóló 2011. évi CCVI. törvény 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„33. § (1) Az olyan vallási közösség, amelynek vonatkozásában e törvény 2012. január 1-jétől 2012. augusztus 31-éig 
hatályos 34. § (1), (2) és (4) bekezdése az Alkotmánybíróság 6/2013. (III. 1.) AB határozata alapján nem alkalmazható, 
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egyházként történő elismerését a  14/B.  § és a  14/C.  § szerinti eljárás keretében e  rendelkezés hatálybalépésétől 
számított 30 napos jogvesztő határidőn belül kezdeményezheti.
(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti vallási közösségek nevét az általa vezetett minisztérium honlapján e rendelkezés 
hatálybalépésétől számított 3 napon belül közzéteszi.
(3) A kezdeményezés
a) elmulasztása esetén az (1) bekezdés szerinti határidő lejártát,
b) 14/B. § (2) bekezdése alapján történő elutasítása esetén a döntés közlését, a döntés bírósági felülvizsgálata esetén 
– ha a döntést a bíróság helybenhagyja – a jogerős bírósági ítélet közlését,
c) 14/C. § (4) bekezdése szerinti elutasítása esetén az országgyűlési határozat közzétételét, az országgyűlési határozat 
14/D. § (2) bekezdése szerinti jogorvoslattal való megtámadása esetén – ha a vallási tevékenységet végző szervezet 
elismerésére irányuló eljárás törvényességét az  Alkotmánybíróság helybenhagyja – az  Alkotmánybíróság ezen 
eljárásban hozott határozatának közzétételét
követő 30. naptól az (1) bekezdés szerinti vallási közösség vallási tevékenységet végző szervezetnek minősül.
(4) A bíróság az alapcélként vallási tevékenységet végző egyesületnek a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába 
az egyesület formájára vonatkozóan bejegyzett adatot a miniszter értesítése alapján
a) az (1) bekezdés szerinti vallási közösség tekintetében a (3) bekezdésben meghatározott időpontot,
b) az  (1)  bekezdés szerinti vallási közösségnek nem minősülő, alapcélként vallási tevékenységet végző egyesület 
tekintetében e rendelkezés hatálybalépését
követő 60. napig vallási tevékenységet végző szervezetre módosítja.
(5) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a bíróság az (1) bekezdés szerinti vallási közösséget az egyesülési jogról, 
a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény civil szervezet 
végelszámolására vonatkozó szabályok szerint megszünteti, ha az (1) bekezdés szerinti vallási közösség
a) az  átalakulás (3)  bekezdésben meghatározott időpontjában a  civil szervezetek bírósági nyilvántartásában 
alapcélként vallási tevékenységet végző egyesületként nem szerepel és
b) az átalakulás (3) bekezdésben meghatározott időpontját követő harminc napos jogvesztő határidőn belül a civil 
szervezetek bírósági nyilvántartásába vételét vallási tevékenységet végző szervezetként nem kéri.
(6) Ha az  (1)  bekezdés szerinti vallási közösséget nem a  Fővárosi Törvényszék tartja nyilván – és az  (5)  bekezdés 
alkalmazásának nincs helye –, a (4) bekezdés szerinti módosítást követően a vallási tevékenységet végző szervezetet 
egyidejűleg kell kivezetni a vallási tevékenységet végző szervezetet nyilván tartó bíróság nyilvántartásából és bevezetni 
a Fővárosi Törvényszék nyilvántartásába. A vallási tevékenységet végző szervezet nyilvántartásból való kivezetéséről 
és a Fővárosi Törvényszék nyilvántartásába való bevezetéséről a vallási tevékenységet végző szervezetet nyilvántartó 
bíróság határoz, egyúttal a vallási tevékenységet végző szervezet iratait megküldi a Fővárosi Törvényszéknek.”

 (2) A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 
szóló 2011. évi CCVI. törvény 34–36. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„34.  § (1) A  vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az  Alaptörvény negyedik 
módosításával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXXXIII. törvény hatálybalépésekor vallási tevékenységet 
végző egyesület a  vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az  Alaptörvény 
negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXXXIII. törvény hatálybalépésétől vallási 
tevékenységet végző szervezetnek minősül.
(2) Az (1) bekezdés szerinti vallási tevékenységet végző szervezet a vallási közösségek jogállásával és működésével 
kapcsolatos törvényeknek az  Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi  
CXXXIII. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő változásbejegyzését az egyesületre vonatkozó szabályok szerint 
kell befejezni az e törvényben meghatározott eltérésekkel.
35. § (1) Az e törvény 2012. január 1-jén hatályos 34. § (1) bekezdése szerinti olyan szervezet, amellyel szemben
a) a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával 
összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXXXIII. törvény hatálybalépésekor az e törvény 2012. január 1-jén hatályos 
35. § (3) bekezdése alapján kényszer-végelszámolási eljárás van folyamatban, vagy
b) a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával 
összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXXXIII. törvény hatálybalépését követően az a) pont szerinti befejezett 
eljárással összefüggésben új eljárásra utasítás alapján új eljárás indul,
az erre vonatkozó beadványával a  bíróságtól a  kényszer-végelszámolási eljárás megszüntetését annak egyidejű 
igazolása mellett kérheti, hogy vallási tevékenységet végző szervezetként történő bejegyzését a 9/B. § (1) bekezdése 
szerinti bíróságtól kérte.
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(2) A kérelem az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos 
törvényeknek az  Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXXXIII. törvény 
hatálybalépését követő 30. napig, az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben az  új eljárásra utasításról történő 
tudomásszerzéstől számított 30. napig nyújtható be.
(3) A bíróság az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti eljárást a vallási tevékenységet végző szervezetként történő 
bejegyzés iránti eljárás jogerős befejezéséig felfüggeszti.
(4) Ha a  9/B.  § (1)  bekezdése szerinti bíróság az  (1)  bekezdés szerinti szervezetet vallási tevékenységet végző 
szervezetként bejegyzi, az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti eljárást a bíróság megszünteti.
36.  § Az  e  törvény 2012. január 1-jén hatályos 35.  § (3)  bekezdése alapján a  vallási közösségek jogállásával és 
működésével kapcsolatos törvényeknek az  Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 
2013. évi CXXXIII. törvény hatálybalépését megelőzően kényszer-végelszámolási eljárás során jogutód nélkül 
megszüntetett vallási tevékenységet végző egyesület azonos hitelvek szerint és azonos elnevezéssel létrehozott 
vallási tevékenységet végző szervezet a  megszüntetett ilyen vallási közösség általános jogutódjának minősül. 
Ez a rendelkezés a hitelezők kielégítése után megmaradt és az egyesület alapszabálya szerint felosztott vagy törvény 
rendelkezése alapján más célra fordított vagyon sorsát nem érinti.”

 (3) A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 
szóló 2011. évi CCVI. törvény 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„37. § (1) A 33. § (1) bekezdése szerinti vallási közösség a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról 
szóló 1990. évi IV. törvény alapján nyilvántartásba vett egyház általános jogutódja.
(2) A  34.  § (1)  bekezdése szerinti vallási tevékenységet végző szervezet – a  33.  § (1)  bekezdése szerinti vallási 
közösségek kivételével – 2012. január 1-jétől a  lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az  egyházakról szóló  
1990. évi IV. törvény alapján nyilvántartásba vett egyház általános jogutódja.”

18. §  A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 
szóló 2011. évi CCVI. törvény 55. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„55. § A 6–9. §, a 10–13. §, a 14–22. §, a 23. § (1) és (2) bekezdése, a 24–30. § és a melléklet az Alaptörvény VII. cikk 
(4) bekezdése, a 23. § (3) bekezdése az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”

19. § (1) A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 
szóló 2011. évi CCVI. törvény
a) preambulumában a „magyarországi egyházak és” szövegrész helyébe a „Magyarországon működő” szöveg, 

a „szerepet játszó egyházak és” szövegrész helyébe a „szerepet játszó” szöveg, az „az egyházak önállóságának” 
szövegrész helyébe az „a vallási közösségek önállóságának” szöveg, az „az egyházak és vallási egyesületek 
vagy” szövegrész helyébe az  „a vallási” szöveg, az  „az állam és egyház különvált” szövegrész helyébe az   
„az állam és a  vallási közösségek különvált” szöveg, az „az egyházakkal megkötött” szövegrész helyébe az   
„a vallási közösségekkel megkötött” szöveg, a „hanem az  egyházak részére” szövegrész helyébe a „hanem 
a vallási közösségek részére” szöveg, a „(3) bekezdése” szövegrész helyébe a „(4) bekezdése” szöveg,

b) II. Fejezetének címében az  „AZ EGYHÁZAK, VALLÁSFELEKEZETEK ÉS” szövegrész helyébe az „A” szöveg,
c) III. Fejezetének címében a „VALÓ ELISMERÉSRE ÉS A NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK” 

szövegrész helyébe a  „TÖRTÉNŐ ELISMERÉS” szöveg,
d) IV. Fejezetének címében az „AZ EGYHÁZAK” szövegrész helyébe az „A VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK” szöveg, 
e) V. Fejezetének címében az  „AZ EGYHÁZAK” szövegrész helyébe az  „AZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLYEK 

ÁTALAKULÁSA ÉS” szöveg
lép.

 (2) A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 
szóló 2011. évi CCVI. törvény 9/B.  § (5)  bekezdésében az „egyesülhet” szövegrész helyébe az „egyesülhet és csak 
vallási tevékenységet végző szervezetekre válhat szét” szöveg lép.

20. §  A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 
szóló 2011. évi CCVI. törvény
a) 17. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében, (1) bekezdés d) pontjában, (2) bekezdésében, (4) bekezdés a) 

és b) pontjában, 18. § (1) bekezdésében és 30. § (1) és (2) bekezdésében az „az egyház” szövegrész helyébe az  
„a bevett egyház” szöveg,
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b) 17. § (4) bekezdésében a „11. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba” szövegrész helyébe a „nyilvántartásba” 
szöveg,

c) 17. § (4) bekezdés a) pontjában az „a)–c) pontja” szövegrész helyébe az „a)–d) pontja” szöveg,
d) 18. § (2) bekezdésében az „Az egyház és a belső” szövegrész helyébe az „Az” szöveg,
e) 30. § (1) bekezdésében az „Az egyház” szövegrész helyébe az „A bevett egyház” szöveg,
f ) 30. § (2) bekezdésében a „belső egyházi szabálya” szövegrész helyébe a „belső szabálya” szöveg,
g) mellékletének címében az  „Az Országgyűlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és 

vallási közösségek” szövegrész helyébe az „A bevett egyházak” szöveg
lép.

21. §  Hatályát veszti a  lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az  egyházak, vallásfelekezetek és vallási 
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 38. §-a, 50. §-a és 51. §-a.

22. § (1) Hatályát veszti a  lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az  egyházak, vallásfelekezetek és vallási 
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 49. §-a.

 (2) Hatályát veszti a  lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az  egyházak, vallásfelekezetek és vallási 
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 53. §-a.

3. A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási 
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló 2012. évi VII. törvény 
módosítása

23. §  A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 
szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló 2012. évi VII. törvény 4.  § (2)  bekezdésében a „(3)  bekezdése” 
szövegrész helyébe a „(4) bekezdése” szöveg lép.

II. FEJEzEt
Egyéb módosító rEndELKEzésEK

4. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosítása

24. §  Hatályát veszti a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 62. § (7) bekezdése.

5. A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 
módosítása

25. §  A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet
a) 36/A.  § (1)  bekezdésében az  „egyház lelkészének, illetőleg más képviselőjének (a  továbbiakban együtt: 

lelkész) gondozásában” szövegrész helyébe az „egyházi személy, a  vallási tevékenységet végző szervezet 
vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagja, az egyházi jogi személy vagy a vallási tevékenységet végző 
szervezet által megbízott más személy általi gondozásban” szöveg,

b) 36/A.  § (2)  bekezdésében az „az egyházi házasságkötést, a  keresztelést és az  egyházi temetést” szövegrész 
helyébe az  „a vallási közösség által vallásos szertartás keretében végzett házasságkötést, keresztelést és 
temetést” szöveg,

c) 36/A.  § (4)  bekezdésében az  „A lelkésszel” szövegrész helyébe az  „Az (1)  bekezdésben meghatározott 
személlyel” szöveg,

d) 36/A. § (5) bekezdésében az „az egyház” szövegrész helyébe az „a vallási közösség” szöveg,
e) 42.  § (6)  bekezdés b)  pontjában az  „a lelkészt” szövegrész helyébe az  „a 36/A.  § (1)  bekezdésében 

meghatározott személyt” szöveg,
f ) 60.  § (2)  bekezdésében az „az egyházi fenntartású intézményekkel” szövegrész helyébe az „az egyházi jogi 

személyekkel” szöveg,
g) 61. § (3) bekezdés e) pontjában az „az egyházi fenntartású intézmény” szövegrész helyébe az „az egyházi jogi 

személy” szöveg,
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h) 82/A.  § (4)  bekezdésében az  „az egyház, illetve belső egyházi jogi személy képviselője vagy erre 
felhatalmazott tisztségviselője, valamint az  egyházi intézmény vezetője” szövegrész helyébe az   
„az egyházi jogi személy vagy a vallási tevékenységet végző szervezet képviselője vagy erre felhatalmazott 
tisztségviselője” szöveg,

i) 82/A. § (5) bekezdésében az „azokról az állami vagy önkormányzati intézményekről, közhasznú jogállású civil 
szervezetekről, egyházakról vagy egyházi intézményekről, amelyek” szövegrész helyett az „arról az  állami 
vagy önkormányzati intézményről, közhasznú jogállású civil szervezetről, egyházi jogi személyről vagy vallási 
tevékenységet végző szervezetről, amely” szöveg,

j) 84.  § (5)  bekezdésében a „személlyel” szövegrész helyébe a „személlyel vagy vallási tevékenységet végző 
szervezet vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjával” szöveg

lép.

6. A gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény módosítása

26. §  A gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény 3.  § b)  pontjában a  „törvényesen elismert egyházak és 
vallásfelekezetek területén szervezett vallási” szövegrész helyébe a „templomban és a vallásgyakorlásra rendelt más 
helyen szervezett vallásos” szöveg lép.

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

27. §  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(teljes személyes illetékmentességben részesül:)
„e) az egyházi jogi személy,”

28. §  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény melléklet VII.  pont 1.  alpontjában a „felekezeti” szövegrész helyébe az   
„az egyházi jogi személy által vezetett” szöveg lép.

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

29. §  A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
a) 3. § (5) bekezdésében az „az egyházra,” szövegrész helyébe az „az egyházi jogi személyre,” szöveg,
b) 31. § e) pontjában az „az egyház tulajdonában” szövegrész helyébe az „az egyházi jogi személy tulajdonában” 

szöveg, az „az egyházi hitéleti tevékenységében való” szövegrész helyébe az „az egyházi jogi személy hitéleti 
tevékenységéhez kapcsolódó” szöveg

lép.

30. §  Hatályát veszti a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 23. pontja.

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

31. §  A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés i) pont 
ic) alpontjában a „Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól” szövegrész helyébe az „egyházi jogi személytől” 
szöveg lép.

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

32. §  A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 29/B.  § (6)  bekezdésében az  „egyházi vagy 
egészségügyi intézmény” szövegrész helyébe az  „egészségügyi intézmény, nevelési-oktatási, felsőoktatási, 
egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet ellátó 
egyházi jogi személy e célt szolgáló ingatlana,” szöveg lép.
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11. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása

33. §  A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény
a) 5. § d) pontjában az „az egyház” szövegrész helyébe az „az egyházi jogi személy” szöveg,
b) 17/D.  § b)  pontjában az „egyház, egyházi karitatív szervezet kizárólag alapfeladata(i)” szövegrész helyébe 

az  „az egyházi jogi személy elsődlegesen vallási vagy azzal közvetlenül összefüggő más tevékenysége” 
szöveg,

c) 18.  § 23.  pontjában a  „szervező egyház regionális elöljárója vagy annak hivatala” szövegrész helyébe 
a „szervező egyházi jogi személy képviselője” szöveg

lép.

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

34. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4.  § (1)  bekezdés m)  pont mb)  alpontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában
fenntartó:)
„mb) az egyházi jogi személy (a továbbiakban együtt: egyházi fenntartó),”

35. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
a) 58.  § (2)  bekezdésében az  „Egyházi fenntartású” szövegrész helyébe az  „Az egyházi jogi személy által 

fenntartott (a  továbbiakban: egyházi fenntartású)” szöveg, az „az egyház központi szervének” szövegrész 
helyébe az „a bevett egyház legfőbb szerve képviselőjének” szöveg, a „jelöl ki” szövegrész helyébe a „jelöl ki 
(a továbbiakban: kijelölt egyházi módszertani intézmény)” szöveg,

b) 58.  § (4)  bekezdés c)  pontjában az „egyház központi szerve” szövegrész helyébe a „bevett egyház legfőbb 
szervének képviselője” szöveg,

c) 58. § (6) bekezdésében az „Az egyházi” szövegrész helyébe az „A kijelölt egyházi” szöveg,
d) 58/A. § (1) bekezdésében az „egyházi és – külön törvényben meghatározott –” szövegrész helyébe az „egyházi 

fenntartó és a központi költségvetésről szóló törvény szerinti” szöveg,
e) 58/A.  § (2)  bekezdésében az „az állami, egyházi és nem állami fenntartó” szövegrész helyébe az „a” szöveg, 

a „támogatásra való jogosultságának” szövegrész helyébe a „támogatás” szöveg,
f ) 58/A.  § (2a)  bekezdésében a  „nem állami fenntartású” szövegrész helyébe a  „nem állami fenntartó által 

fenntartott (a továbbiakban: nem állami fenntartású)” szöveg,
g) 64.  § (2)  bekezdésében az „a társadalmi szervezetek, egyházak és” szövegrész helyébe az „az egyesületek, 

az alapítványok, a vallási közösségek és a” szöveg,
h) 92. § (6a) bekezdésében a „nem állami és egyházi” szövegrész helyébe az „egyházi fenntartók és nem állami” 

szöveg,
i) 92/C.  § (1)  bekezdésében az „A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény egyházi, illetve nem 

állami fenntartója” szövegrész helyébe az „Az egyházi fenntartója és a nem állami fenntartó” szöveg,
j) 92/C. § (5) bekezdésében az „egyházi és nem állami fenntartású” szövegrész helyébe az „egyházi fenntartású 

vagy nem állami fenntartású” szöveg, az  „a nem állami és egyházi fenntartó” szövegrész helyébe az  „az 
egyházi fenntartó és a nem állami fenntartó” szöveg,

k) 92/C. § (7) bekezdésében az „egyházi” szövegrész helyébe az „egyházi fenntartót” szöveg,
l) 92/K.  § (1)  bekezdésében az „állami, egyházi” szövegrész helyébe az „állami fenntartó, egyházi fenntartó” 

szöveg,
m) 92/L.  § (1)  bekezdés f )  pontjában az  „állami fenntartású” szövegrész helyébe az  „állami fenntartó által 

fenntartott (a továbbiakban: állami fenntartású)” szöveg,
n) 92/L.  § (1)  bekezdés g)  pontjában az  „egyházi és” szövegrész helyébe az  „egyházi fenntartóval,” szöveg, 

az „egyházi, nem állami” szövegrész helyébe az „egyházi fenntartó vagy a nem állami” szöveg,
o) 92/L. § (1) bekezdés j) pontjában, 94/C. § (1) bekezdés b) pontjában, 94/L. § (4) bekezdésében az „egyházi” 

szövegrész helyébe az „egyházi fenntartású” szöveg,
p) 94/D. §-ában az „egyházi, illetve nem állami fenntartó” szövegrész helyébe az „egyházi fenntartó vagy a nem 

állami fenntartó” szöveg,
q) 102. § (1) bekezdésében az „Egyházi” szövegrész helyébe az „Egyházi fenntartású” szöveg,
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r) 102. § (4) bekezdésében az „egyházi és” szövegrész helyébe az „egyházi fenntartású vagy” szöveg,
s) 115. § (5) bekezdésében az „egyházi” szövegrész helyébe az „egyházi fenntartó” szöveg,
t) 120.  §-ában a  „fenntartóval” szövegrész helyébe az  „egyházi fenntartóval vagy nem állami fenntartóval” 

szöveg,
u) 121. § (2) bekezdés a) pontjában az „egyházi,” szövegrész helyébe az „egyházi fenntartó vagy a nem” szöveg,
v) 121. § (2) bekezdés c) pontjában az „egyházi,” szövegrész helyébe az „egyházi fenntartó vagy a” szöveg,
w) 127. § (2) bekezdésében az „A nem állami, illetve egyházi fenntartónak a külön jogszabályban meghatározott, 

és” szövegrész helyébe az „Az egyházi fenntartónak és a nem állami fenntartónak” szöveg,
x) 128. § (2) bekezdésében az „egyházi és” szövegrész helyébe az „egyházi fenntartó és a” szöveg,
y) 132. § (1) bekezdés g) pontjában az „a nem állami és egyházi” szövegrész helyébe az „az egyházi fenntartók és 

a nem állami” szöveg
lép.

13. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása

36. §  Hatályát veszti a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 4. §-a.

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

37. §  A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény
a) 4. § (3) bekezdésében az „önkormányzat, egyház, belső egyházi jogi személy és a Magyar Állam” szövegrész 

helyébe a „helyi önkormányzat, egyházi jogi személy és az állam” szöveg,
b) 6. § (2) bekezdésében az „Egyház, belső egyházi jogi személy” szövegrész helyébe az „Az egyházi jogi személy” 

szöveg,
c) 6.  § (5)  bekezdésében a „törvény 34.  § (1)  bekezdése” szövegrész helyébe a „törvény 2012. január 1-jén 

hatályos 34. § (1) bekezdése” szöveg,
d) 6. § (6) bekezdésében az „a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek 

és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 6. § (1) bekezdése szerinti vallási” szövegrész 
helyébe az „a vallási” szöveg

lép.

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

38. §  A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 55. § (1) bekezdésében az „az egyházakat” 
szövegrész helyébe az „az egyházi jogi személyeket” szöveg lép.

16. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló  
1995. évi LXVI. törvény módosítása

39. §  A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
a) 31. § (1) bekezdésében az „az illetékes egyházi levéltár azonban gyűjtheti az egyház” szövegrész helyébe az  

„a vallási közösség levéltára gyűjtheti a vallási közösség” szöveg,
b) 31.  § (2)  bekezdésében az „az illetékes hazai egyházi levéltárban” szövegrész helyébe az „a vallási közösség 

levéltárában” szöveg
lép.

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

40. §  A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 5.  § f )  pontjában és 13.  § (1)  bekezdésében 
az „egyházakkal” szövegrész helyébe a „vallási közösségekkel” szöveg lép.
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18. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

41. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 4.  pont 4.8.  alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:)
„4.8. az  egyházi jogi személy által egyházi személynek vagy az  egyházi jogi személy részére végzett tevékenység 
ellátásáért rendszeres havi díjazásban részesülő magánszemélynek, elkülönített nyilvántartás alapján
a) juttatott olyan vagyoni érték (így különösen a perselypénz, az egyházfenntartói járulék vagy az adomány, ide nem 
értve az egyházi jogi személy számára közcélú adományként átadott pénzösszeget), amelyet egyházi szertartásért 
vagy egyházi szolgálatért magánszemély közvetlenül vagy közvetve nyújt,
b) a központi költségvetésből jövedelempótlék vagy annak megfelelő jogcímen nyújtott támogatás;”

42. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
a) 3. § 23. pont j) alpontjában az „az egyház belső szabályai szerint létrehozott és működtetett nyugdíjalapból 

az egyház idős” szövegrész helyébe az „a bevett egyház belső szabálya szerint létrehozott és az egyházi jogi 
személy által működtetett nyugdíjalapból a bevett egyház idős” szöveg,

b) 1. számú melléklet 1.  pont 1.3.  alpontjában az „az egyház és az  egyházi karitatív szervezetek” szövegrész 
helyébe az „az egyházi jogi személy” szöveg,

c) 1. számú melléklet 4. pont 4.6. alpontjában az „az egyházak központi szerve” szövegrész helyébe az „a vallási 
közösség” szöveg,

d) 1. számú melléklet 4.  pont 4.13.  alpontjában az „egyház” szövegrész helyébe az „az egyházi jogi személy” 
szöveg,

e) 1. számú melléklet 8.  pont 8.1.  alpontjában az „az állami, a  helyi önkormányzati, a  társadalombiztosítási, 
továbbá az  egyházi forrásból” szövegrész helyébe az „az állam, a  helyi önkormányzat vagy az  egyházi jogi 
személy forrásából” szöveg,

f ) 1. számú melléklet 8.  pont 8.18.  alpontjában az  „az egyháztól” szövegrész helyébe az  „az egyházi jogi 
személytől” szöveg,

g) 1. számú melléklet 8. pont 8.20. alpontjában az „az egyház belső törvényeiben és szabályaiban” szövegrész 
helyébe az „a bevett egyház belső szabályában” szöveg, az „az egyház által” szövegrész helyébe az „az egyházi 
jogi személy által” szöveg,

h) 1. számú melléklet 8. pont 8.22. alpontjában az „egyházi forrásból, illetőleg a közoktatási” szövegrész helyébe 
az „az egyházi jogi személy forrásából vagy a köznevelési” szöveg,

i) 1. számú melléklet 8. pont 8.35. alpontjában az „az egyház” szövegrész helyébe az „az egyházi jogi személy” 
szöveg

lép.

43. §  Hatályát veszti a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 39. és 40. pontja.

19. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény módosítása

44. §  Hatályát veszti a  helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 2.  § e)  pont 
ee) alpontja.

20. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló  
1996. évi XLIII. törvény módosítása

45. §  A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 209.  § 
(1)  bekezdésében az „egyházi vagy polgári szertartással” szövegrész helyébe a „polgári szertartással vagy vallási 
közösség által végzett vallásos szertartással” szöveg lép.

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

46. §  A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 3.  § (1)  bekezdés t)  pontjában a  „szervek, valamint 
az  egyházi fenntartású közfeladatot ellátó egészségügyi, oktatási, szociális, közgyűjteményi és közművelődési 
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szolgáltatást nyújtó munkáltató kivételével” szövegrész helyébe a „szerv, valamint nevelési-oktatási, egészségügyi 
vagy kulturális tevékenysége tekintetében az egyházi jogi személy munkáltató kivételével” szöveg lép.

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

47. §  A társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4.  § 1/a.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„1a. adomány: a  közhasznú szervezet részére törvényben meghatározott közhasznú tevékenysége támogatására, 
valamint az  egyházi jogi személy részére törvényben meghatározott tevékenysége támogatására, továbbá 
a közérdekű kötelezettségvállalás céljára az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, 
térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, feltéve 
hogy az  nem jelent az  e  törvényben és a  személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározottakon túl 
vagyoni előnyt az  adományozónak, az  adományozó tagjának vagy részvényesének, vezető tisztségviselőjének, 
felügyelőbizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek vagy a  természetes 
személy tag vagy részvényes közeli hozzátartozójának azzal, hogy nem minősül vagyoni előnynek az adományozó 
nevére, tevékenységére történő utalás;”

48. §  A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
a) 2.  § (2)  bekezdés g)  pontjában, az „Az alapítvány, a  közalapítvány, az  egyesület, a  köztestület, az  egyház, 

a lakásszövetkezet, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a közhasznú szervezetként besorolt felsőoktatási 
intézmény adóalapjának megállapítása” alcímének címében, 3. számú melléklet B)  pont 17.  alpontjában az   
„az egyház” szövegrész helyébe az „az egyházi jogi személy” szöveg,

b) 5.  § (1)  bekezdésében a „folytató egyház” szövegrész helyébe a „folytató egyházi jogi személy, ha az  adóév 
utolsó napján ilyen jogalanynak minősül” szöveg,

c) 6. § (4) bekezdésében és 9. § (1) bekezdésében az „egyház” szövegrész helyébe az „egyházi jogi személy, ha 
az adóév utolsó napján ilyen jogalanynak minősül” szöveg,

d) 9. § (5) és (9) bekezdésében az „Az egyház” szövegrész helyébe az „Az egyházi jogi személy” szöveg,
e) 26. § (11) bekezdésében az „az egyháznak” szövegrész helyébe az „az egyházi jogi személynek” szöveg
lép.

49. §  Hatályát veszti a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 10/a. pontja.

23. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat 
igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

50. §  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a  hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási 
szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(teljes személyes díjmentességben részesül:)
„b) az egyházi jogi személy.”

51. §  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a  hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási 
szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/B. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(Az ingatlan-nyilvántartási eljárás díja alól teljes személyes díjmentességben részesül:)
„e) az egyházi jogi személy,”

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

52. §  A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 6.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az „egyesület, egyház, 
illetőleg” szövegrész helyébe az „egyesület, egyházi jogi személy és” szöveg lép.
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25. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 
szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosítása

53. § (1) A személyi jövedelemadó meghatározott részének az  adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi 
CXXVI. törvény 4/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában kedvezményezett:)
„a) a bevett egyház (ide nem értve annak belső egyházi jogi személyét) a (2) bekezdésben meghatározottak szerint,”

 (2) A személyi jövedelemadó meghatározott részének az  adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi 
CXXVI. törvény 4/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az adóhatóság a bevett egyházat – kérelmére – technikai számmal látja el. A bevett egyház a  technikai szám 
kiadásának évét követő évben válik kedvezményezetté.”

54. §  A személyi jövedelemadó meghatározott részének az  adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi 
CXXVI. törvény
a) 4.  § (1)  bekezdésében az  „E törvény alkalmazásában kedvezményezett” szövegrész helyébe 

a „Kedvezményezettnek minősül” szöveg,
b) 4/A.  § (1)  bekezdésében az „E törvény alkalmazásában kedvezményezett:” szövegrész helyébe az „A 4.  § 

(1) bekezdésében meghatározottakon túl kedvezményezettnek minősül” szöveg,
c) 6/B. § (2) bekezdésében az „egyházként” szövegrész helyébe a „bevett egyházként” szöveg,
d) 8/A.  § (1)  bekezdésében az  „Az Ehtv. 34.  § (1)  bekezdése” szövegrész helyébe az  „A lelkiismereti és 

vallásszabadság jogáról, valamint az  egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló  
2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) 2012. január 1-jén hatályos 34. § (1) bekezdése” szöveg,

e) 8/A. § (6) bekezdésében az „Ehtv.” szövegrész helyébe az „Ehtv. 2012. január 1-jén hatályos” szöveg,
f ) 8/A. § (7) bekezdésében az „Ehtv.” szövegrészek helyébe az „Ehtv. 2012. január 1-jén hatályos” szöveg
lép.

55. § (1) Hatályát veszti a  személyi jövedelemadó meghatározott részének az  adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 
szóló 1996. évi CXXVI. törvény
a) 2. § (2) bekezdésében és 3. § (2) bekezdésében az „által vezetett minisztérium” szövegrész,
b) 3. § (2) bekezdésében az „egyházi” szövegrész.

 (2) Hatályát veszti a  személyi jövedelemadó meghatározott részének az  adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 
szóló 1996. évi CXXVI. törvény 8/A. § (3) és (8) bekezdése.

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

56. §  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5. § s) pont sb) alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában
fenntartó:)
„sb) az egyházi jogi személy (a továbbiakban: egyházi fenntartó),”

57. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17.  § (1)  bekezdés j)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az e  törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el – a  gyermek családban 
történő nevelkedésének elősegítése, a  gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében – 
a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében)
„j) az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,”

58. §  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
a) 32.  § (3)  bekezdésében az  „Állami fenntartású” szövegrész helyébe az  „Állami fenntartó által fenntartott 

(a továbbiakban: állami fenntartású)” szöveg,
b) 32.  § (5)  bekezdés b)  pontjában az  „egyházi és nem állami fenntartású” szövegrész helyébe az  „egyházi 

fenntartó által fenntartott (a  továbbiakban: egyházi fenntartású) és nem állami fenntartó által fenntartott 
(a továbbiakban: nem állami fenntartású)” szöveg,
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c) 32. § (9) és (10) bekezdésében az „egyházi, nem állami” szövegrész helyébe az „egyházi fenntartó vagy a nem 
állami” szöveg,

d) 40. § (5) bekezdésében az „egyházi és más” szövegrész helyébe az „egyházi fenntartó és” szöveg,
e) 92. § (4) bekezdésében a „társadalmi szervezetek, alapítványok és egyházi jogi személyek” szövegrész helyébe 

az „egyesületek, alapítványok és bevett egyházak” szöveg,
f ) 96.  § (8)  bekezdésében a „jelölhet ki” szövegrész helyébe a „jelölhet ki (a  továbbiakban: kijelölt egyházi 

módszertani intézmény)” szöveg,
g) 96. § (10) bekezdésében az „az egyháza” szövegrész helyébe az „a bevett egyháza” szöveg,
h) 96. § (13) bekezdésében az „egyházának” szövegrész helyébe a „bevett egyháznak” szöveg,
i) 97.  § (1)  bekezdésében az „állami, egyházi és egyéb” szövegrész helyébe az „állami fenntartóval, egyházi 

fenntartóval és” szöveg,
j) 145. § (1) bekezdésében az „egyházi és – külön törvényben meghatározott –” szövegrész helyébe az „egyházi 

fenntartó és – a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott –” szöveg,
k) 145. § (2) bekezdésében az „állami, egyházi és” szövegrész helyébe az „állami fenntartó, az egyházi fenntartó 

és a” szöveg,
l) 145. § (3) bekezdésében az „egyházi és” szövegrész helyébe az „egyházi fenntartású vagy” szöveg,
m) 145. § (4) bekezdésében az „A nem állami, illetve egyházi fenntartónak a külön jogszabályban meghatározott, 

és” szövegrész helyébe az „Az egyházi fenntartónak és a nem állami fenntartónak” szöveg,
n) 145/A. § (1) és (2) bekezdésében az „egyházi jogi személy” szövegrész helyébe az „egyházi fenntartó” szöveg,
o) 148. § (7) bekezdésében az „egyházi” szövegrész helyébe az „egyházi fenntartó” szöveg,
p) 162. § (1) bekezdés s) pontjában az „a nem állami és egyházi” szövegrész helyébe az „az egyházi fenntartók és 

a nem állami” szöveg
lép.

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

59. §  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.  § (2)  bekezdés b)  pontjában 
az „egyházak” szövegrész helyébe az „az egyházi jogi személyek” szöveg lép.

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

60. §  A társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. törvény
a) 4. § f ) pont 1. alpontjában a „Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti” szövegrész 

helyébe az „egyházi jogi személytől” szöveg,
b) 5.  § (1)  bekezdés h)  pontjában az „egyházi szolgálatot teljesítő egyházi személy (a  továbbiakban: egyházi 

személy)” szövegrész helyébe az „egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy” szöveg,
c) 16. § (1) bekezdés g) pontjában a „Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól, felekezettől” szövegrész 

helyébe az „egyházi jogi személytől” szöveg,
d) 26. § (3) bekezdésében az „Az egyházi személy után az egyház” szövegrész helyébe az „Az egyházi szolgálati 

viszonyban álló egyházi személy után az egyházi jogi személy” szöveg,
e) 44/A. § (3) bekezdés a) pontjában az „egyházi, felekezeti nyugdíjban részesülők esetén az egyházi, felekezeti 

nyugdíjat” szövegrész helyébe az „egyházi nyugdíjban részesülők esetében az egyházi nyugdíjat” szöveg
lép.

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

61. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 38.  § (1)  bekezdés b)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(szolgálati időként kell továbbá figyelembe venni)
„b) az  egyházi jogi személy által kiállított igazolás alapján az  egyházi személyként ilyen minőségben eltöltött, 
az  1997. december 31-ét követően pedig azt az  időtartamot, amelyre 2011. december 31-éig az  előírt 
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nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulékot, 2012. január 1-jétől az  előírt nyugdíjjárulékot az  egyházi jogi személy 
megfizette,”

30. Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 
módosítása

62. §  Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 1. §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„1. § E törvényt az egyházi jogi személyre kell alkalmazni.”

63. §  Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 4.  § 
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  támogatásból az  egyes bevett egyházak a  javukra a  személyi jövedelemadó 1%-áról rendelkező 
magánszemélyek arányában részesülnek.”

64. §  Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 5. §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„5.  § (1) Az  egyházi jogi személy által ellátott nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, 
család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységek központi költségvetésből történő 
finanszírozása az  állami és helyi önkormányzati intézményekkel azonos szempontok szerint, azokkal azonos 
mértékben történik.
(2) Az  egyházi fenntartónak – a  felsőoktatási tevékenységet ellátó intézmény esetében az  egyházi felsőoktatási 
intézménynek – az  (1)  bekezdésben említett tevékenységek után a  hasonló feladatot ellátó állami és helyi 
önkormányzati intézményekkel azonosan járó normatív és egyéb állami hozzájárulás jogcímeit, fedezetét és arányait 
a központi költségvetésről szóló törvény tartalmazza.”

65. §  Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 6.  § 
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  egyházi köznevelési intézmény után a  bevett egyház számára járó kiegészítő támogatást az  egyházi 
köznevelési intézménynek a  fővárosi, megyei feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelési-
fejlesztési tervben meghatározott gyermek és tanulói létszáma után kell kiszámítani.”

66. §  Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény a  következő 
14. §-sal egészül ki:
„14. § (1) Az Ehtv.-nek a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény 
negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXXXIII. törvénnyel (a  továbbiakban: Ehtvm.) 
megállapított 33. § (1) bekezdése szerinti, a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feltételeket teljesítő 
vallási közösség számára
a) – ha a 2012. január 1-jén az Ehtv. 2012. január 1-jén hatályos 34. § (1) bekezdése szerinti szervezetnek minősült – 
a 2012. január 1-jétől az Ehtvm. hatálybalépéséig terjedő időszakban,
b) – ha a 2012. január 1-jén az Ehtv. 2012. január 1-jén hatályos 34. § (2) bekezdése szerinti szervezetnek minősült – 
a 2013. január 1-jétől az Ehtvm. hatálybalépéséig terjedő időszakban
érvényesen megtett rendelkező nyilatkozatok szerinti felajánlások alapján az  állam az  ilyen vallási közösségnek 
a  nemzetgazdaság teljesítőképességétől függően legfeljebb a  4.  § (3)  bekezdése szerinti támogatáshoz igazodó 
mértékű támogatást biztosít. A  nemzetgazdaság teljesítőképessége tekintetében az  államháztartásért felelős 
miniszter álláspontja az irányadó.
(2) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az (1) bekezdés szerinti vallási közösséget megillető összegről az egyházakkal való 
kapcsolattartás koordinációjáért felelős minisztert és az adópolitikáért felelős minisztert a személyi jövedelemadó 
meghatározott részének az  adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 6/A.  § 
(1) bekezdésében meghatározott módon értesíti.
(3) A  támogatást az  e  célra biztosított előirányzat terhére a  kincstár a  miniszter utalványozása alapján legkésőbb 
a 2012. adóévre vonatkozó rendelkező nyilatkozat évét követő év szeptember 30-áig utalja át az (1) bekezdés szerinti 
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vallási közösség által a miniszter részére e határidőt legalább 60 nappal megelőzően bejelentett fizetési számlájára. 
A bejelentésre meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő.”

67. §  Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény
a) 2. § (2), (3) és (5) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, 7. § (1) és (4) bekezdésében az „Az egyház” szövegrész 

helyébe az „A bevett egyház” szöveg,
b) 2. § (5) bekezdésében az „egyéb” szövegrész helyébe az „a belső” szöveg,
c) 3. § (1) bekezdésében az „az egyház” szövegrészek helyébe az „a bevett egyház” szöveg, az „az igénylő egyház” 

szövegrész helyébe az „a bevett egyház” szöveg,
d) 3. § (4) bekezdésében az „az egyház” szövegrész helyébe az „a bevett egyház” szöveg, az „az érintett egyház” 

szövegrészek helyébe az „a bevett egyház” szöveg,
e) 4. § (1) bekezdésében az „Az egyes egyházak jogosultak” szövegrész helyébe az „A bevett egyház jogosult” 

szöveg, az  „az egyházak belső szabályaiban” szövegrész helyébe az  „a bevett egyház belső szabályában” 
szöveg,

f ) 4.  § (3)  bekezdésében az  „az egyházakat” szövegrész helyébe az  „a bevett egyházakat” szöveg, az   
„az egyházaknak” szövegrész helyébe az „a bevett egyházaknak” szöveg,

g) 6.  § (1)  bekezdésében az  „Az egyházak” szövegrész helyébe az  „A bevett egyház” szöveg, a  „jogosultak” 
szövegrész helyébe a „jogosult” szöveg, az „adott egyház által fenntartott” szövegrész helyébe az „egyházi” 
szöveg,

h) 6.  § (3)  bekezdésében az  „és egyházi fenntartó, illetve intézményei” szövegrész helyébe a  „fenntartó, 
az egyházi jogi személy” szöveg, a „hozzájuthatnak” szövegrész helyébe a „hozzájuthat” szöveg,

i) 6. § (5) bekezdésében az „az érintett egyházzal” szövegrész helyébe az „a bevett egyházzal” szöveg,
j) 7.  § (1) és (4)  bekezdésében és 8.  § (1)  bekezdésében az  „az éves költségvetési” szövegrész helyébe az   

„a központi költségvetésről szóló” szöveg,
k) 7. § (4) bekezdésében az „az egyház által” szövegrész helyébe az „a bevett egyház által” szöveg,
l) 7. § (5) bekezdésében az „az érintett egyház bírósági nyilvántartás szerinti nyilatkozattételre jogosult legfőbb 

szerve” szövegrész helyébe az „a bevett egyház legfőbb szervének képviselője” szöveg,
m) 8. § (1) bekezdésében az „Az egyházakat közcélú tevékenységük” szövegrész helyébe az „A bevett egyházat 

közcélú tevékenysége” szöveg,
n) 8.  § (3)  bekezdésében a  „fejezetben” szövegrész helyébe a  „költségvetési fejezetében” szöveg, az   

„az egyháznak” szövegrész helyébe az „a bevett egyháznak” szöveg,
o) 10. §-ában az „az egyházat” szövegrész helyébe az „a bevett egyházat” szöveg
lép.

68. §  Hatályát veszti az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 
13. §-a.

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

69. §  A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
a) 54.  § (4)  bekezdésében az „Az egyházak és más könyvtárfenntartók” szövegrész helyébe az „A fenntartó” 

szöveg, a „kérhetik” szövegrész helyébe a „kérheti” szöveg, a „könyvtáruk” szövegrész helyébe a „könyvtárai” 
szöveg,

b) 92. § (4) bekezdésében az „Az egyházak” szövegrész helyébe az „Az egyházi jogi személyek” szöveg
lép.

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

70. §  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 37.  § (4) és (4a)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„(4) A  (3)  bekezdéstől eltérően a  bevett egyháznak és az  ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogra ügyleti 
képességgel bíró belső egyházi jogi személynek a bejegyzési kérelemhez csatolnia kell
a) nyilvántartásba vételéről szóló igazolást,
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b) a  képviseleti jogosultságot igazoló, az  egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter által 
kiállított igazolás 30 napnál nem régebbi eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát, valamint
c) a  képviseletére jogosult aláírási címpéldányát vagy az  aláírási címpéldányának a  nyilvántartásba vételről szóló 
igazolás kiállítására jogosult által hitelesített másolatát.
(4a) Az Ehtv. szerint nyilvántartásba nem vett, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogra ügyleti képességgel bíró 
belső egyházi jogi személy bejegyzési kérelméhez csatolnia kell a belső egyházi jogi személy jogi személyiségének 
igazolására jogosult személy
a) nyilvántartásba vételéről szóló igazolást,
b) képviselőjének aláírási címpéldányát vagy az  aláírási címpéldányának a  nyilvántartásba vételről szóló igazolás 
kiállítására jogosult által hitelesített másolatát, valamint
c) által a kérelmező jogi személyiségéről kiállított – 30 napnál nem régebbi eredeti vagy közjegyző által hitelesített – igazolást.”

71. §  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 32.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az „egyház és belső 
egyházi jogi személy” szövegrész helyébe az „egyházi jogi személy” szöveg lép.

33. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

72. §  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § w) pont wb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában
fenntartó:)
„wb) egyházi jogi személy vagy vallási tevékenységet végző szervezet által fenntartott egészségügyi szolgáltató 
esetében az egészségügyi szolgáltató alapító okiratában fenntartóként megjelölt ilyen jogalany,”

73. §  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
a) 11.  § (6)  bekezdésében a „való” szövegrész helyébe a „vagy vallási tevékenységet végző szervezet vallásos 

szertartást hivatásszerűen végző tagjával való” szöveg,
b) 148.  § (3)  bekezdés f )  pontjában az „azon egyházak” szövegrész helyébe az „az olyan vallási közösségek” 

szöveg,
c) 151. § (2) bekezdés c) pontjában az „az egyházakkal” szövegrész helyébe az „a vallási közösségekkel” szöveg
lép.

34. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

74. §  A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § a) pontjában az „egyház” szövegrész helyébe az „egyházi jogi 
személy” szöveg lép.

35. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása

75. §  A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 43. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha e  törvény a  terhelt hozzátartozójának vagy örökösének indítványtételi jogot biztosít, a  hozzátartozó 
vagy örökös jogaira a  terhelt jogai irányadóak. Ha a  terhelt egyházi személy vagy vallási tevékenységet végző 
szervezet vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagja volt, aki az  olyan egyházi jogi személy vagy vallási 
tevékenységet végző szervezet belső szabálya szerint, amelyhez életében tartozott, egyházi rend vagy fogadalom 
okából házasságot nem köthetett, halála után – hozzátartozó vagy örökös hiányában – az egyenesági rokon jogai 
az egyházi jogi személy vagy vallási tevékenységet végző szervezet elöljáróját illetik meg.”

76. §  A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 51. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  sértett akár a  büntetőeljárás megindítása előtt, akár azt követően meghalt, helyébe egyenesági rokona, 
házastársa, élettársa vagy törvényes képviselője léphet, és gyakorolhatja a (2) bekezdésben meghatározott jogokat. 
Ha a  sértett egyházi személy vagy vallási tevékenységet végző szervezet vallásos szertartást hivatásszerűen 
végző tagja volt, aki az  olyan egyházi jogi személy vagy vallási tevékenységet végző szervezet belső szabálya 
szerint, amelyhez életében tartozott, egyházi rend vagy fogadalom okából házasságot nem köthetett, halála után  
– hozzátartozó vagy örökös hiányában – az  egyenesági rokon jogai az  egyházi jogi személy vagy vallási 
tevékenységet végző szervezet elöljáróját illetik meg.”
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77. §  A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 81.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az „a lelkész, illetőleg az  egyházi 
személy” szövegrész helyébe az „az egyházi személy és a vallási tevékenységet végző szervezet vallásos szertartást 
hivatásszerűen végző tagja” szöveg lép.

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

78. §  A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4.  § f )  pont 
fc)  alpontjában a  „helyi és nemzetiségi önkormányzat, a  nem állami és egyházi fenntartó, illetőleg az  általa 
fenntartott közfinanszírozásban részesülő intézmény” szövegrész helyébe a  „helyi önkormányzat, a  nemzetiségi 
önkormányzat, a  nem állami, helyi önkormányzati vagy nemzetiségi önkormányzati fenntartó és az  egyházi 
jogi személy által fenntartott, közfinanszírozásban részesülő intézmény” szöveg, az  „fb)” szövegrész helyébe 
az „fb) alpont” szöveg lép.

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

79. §  A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 27.  § (1)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjában az   
„a Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól” szövegrész helyébe az „az egyházi jogi személy által folyósított” 
szöveg lép.

38. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása

80. §  A nemdohányzók védelméről és a  dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló  
1999. évi XLII. törvény 1. § d) pontjában az „egyházi” szövegrész helyébe a „vallási” szöveg lép.

39. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosítása

81. §  A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(3) A  temetés polgári szertartás vagy vallási közösség által vallásos szertartás keretében végezhető. A  polgári 
szertartás rendjét az eltemettetők határozzák meg. A vallási közösség által végzett temetés a vallási közösség hitéleti 
tevékenységének, vallási szokásainak tiszteletben tartásával történik.”

82. §  A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(1) Az eltemetés módja szerint a temetés hamvasztással vagy hamvasztás nélkül történik.”

83. §  A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény
a) 2. § (2) bekezdés a) pontjában az „az egyházaknak, felekezeteknek és vallási közösségeknek (a továbbiakban 

együtt: egyház)” szövegrész helyébe az „a vallási közösségeknek” szöveg,
b) 4. § (1) bekezdésében az „az egyház” szövegrész helyébe az „a vallási közösség” szöveg,
c) 25.  § (3)  bekezdésében az „Az egyházi” szövegrész helyébe az „A vallási közösség által végzett vallásos” 

szöveg,
d) 28. §-ában az „az egyházi temetés esetén az egyházi” szövegrész helyébe az „a vallási közösség által vallásos 

szertartás keretében végzett temetés esetén a vallásos” szöveg,
e) 40/A. §-ában az „az egyházak” szövegrész helyébe az „a vallási közösségek” szöveg
lép.

40. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és 
az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény módosítása

84. §  A szervezett bűnözés, valamint az  azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az  ehhez 
kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 7.  § (1)  bekezdés d)  pontjában az   
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„a nyilvántartásba vett egyházak szertartásaira szolgáló intézmények, a  Magyar Honvédség objektumai, valamint 
a temetkezési és egyéb kegyhelyek” szövegrész helyébe az „a templomok és a vallásgyakorlásra rendelt más helyek, 
a temetők, valamint a Magyar Honvédség objektumai” szöveg lép.

41. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosítása

85. §  A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 38. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha az  előadás jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja, és a  közreműködők sem 
részesülnek díjazásban, a művek előadhatók a következő esetekben:)
„e) vallási közösségek vallásos szertartásain és vallásos ünnepségein,”

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

86. §  A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (1) bekezdés 4. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában
egyéb szervezet:)
„d) az egyházi jogi személy,”

43. A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosítása

87. §  A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 29.  § (1)  bekezdésében az „az egyházi jogi személy által 
szervezett, a  nevelési-oktatási intézményben folyó fakultatív” szövegrész helyébe az „az egyházi jogi személy által 
szervezett, a nevelési-oktatási intézményben folyó” szöveg lép.

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

88. §  A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 19. § (3) bekezdés c) pont cc) alpontjában 
az „egyház” szövegrész helyébe a „valamely vallási közösség” szöveg lép.

45. A magyar hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről szóló  
2001. évi LXIII. törvény módosítása

89. §  A magyar hősök emlékének megörökítéséről és a  Magyar Hősök Emlékünnepéről szóló 2001. évi LXIII. törvény 
3. §-ában az „az egyházak” szövegrész helyébe az „a vallási közösségek” szöveg.

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

90. §  A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény
a) 5. § (1) bekezdésében és 61/B. § (3) bekezdésében az „az egyházak” szövegrész helyébe az „az egyházi jogi 

személyek” szöveg,
b) 7. § 3. pontjában az „Egyházi kérelemre” szövegrész helyébe az „A bevett egyház vagy a vallási tevékenységet 

végző szervezet kérelmére” szöveg, az „egyházi fenntartásban” szövegrész helyébe az „az egyházi jogi személy 
vagy a vallási tevékenységet végző szervezet fenntartásában” szöveg,

c) 86.  § (4)  bekezdésében az „Egyházi közösség (pl. szerzetesrend)” szövegrész helyébe az „A vallási közösség” 
szöveg, az „az egyház használatában” szövegrész helyébe az „egyházi használatban” szöveg

lép.

47. A jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény 
módosítása

91. §  A jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény 2.  § 1.  pont b)  alpontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában
kulturális javak:)



64254 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 120. szám 

„b) amelyek a  melléklet szerinti kategóriák valamelyikébe tartoznak vagy egyik ilyen kategóriába sem tartoznak, 
de szerves részét képezik muzeális intézmények, levéltárak, valamint könyvtárak megőrzendő állományi leltárában 
szereplő gyűjteménynek vagy egyházi jogi személy vagy vallási tevékenységet végző szervezet leltárának;”

92. §  A jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény 5.  § (2)  bekezdés 
b)  pontjában és (3)  bekezdésében a  „közgyűjtemények vagy egyházi intézmények” szövegrész helyébe 
a „közgyűjtemények, valamint az egyházi jogi személy vagy a vallási tevékenységet végző szervezet” szöveg lép.

48. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása

93. §  A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 4. § (6) bekezdésében az „azon hazai 
egyházi” szövegrész helyébe az „az olyan hazai vallási közösség által fenntartott” szöveg lép.

49. A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosítása

94. §  A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény
a) 3. § (4) bekezdésében a „lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 

vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 11. §-a és 12. §-a szerint létrejött jogi személyre” 
szövegrész helyébe az „egyházi jogi személyre” szöveg,

b) 13. § (4) bekezdésében az „az egyházak” szövegrész helyébe az „a vallási közösségek” szöveg
lép.

50. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 
módosítása

95. §  Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 5.  § (7)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Egyházi személyként és vallási tevékenységet végző szervezet vallásos szertartást hivatásszerűen végző 
tagjaként egészségügyi dolgozói feladatot egyházi jogi személy vagy vallási tevékenységet végző szervezet által 
fenntartott egészségügyi szolgáltatónál lehet végezni.”

96. §  Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 7.  § (2)  bekezdés 
h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egészségügyi tevékenység végzésére az alábbi jogviszonyokban kerülhet sor:)
„h) egyházi személyként vagy vallási tevékenységet végző szervezet vallásos szertartást hivatásszerűen végző 
tagjaként,”

97. §  Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 11/A.  § (2)  bekezdés 
a)  pontjában az  „állami, önkormányzati vagy az  egészségügyi közszolgáltatások nyújtása tekintetében ezekkel 
egy tekintet alá eső egyházi, valamint felsőoktatási intézményi – ideértve az  egészségtudományi centrumokat, 
az  egyetemi klinikai központokat, klinikákat – tulajdonban, illetve fenntartásban álló,” szövegrész helyébe az   
„az állam, a helyi önkormányzat, az egyházi jogi személy vagy a vallási tevékenységet végző szervezet tulajdonában 
vagy fenntartásában álló” szöveg lép.

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

98. §  Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
a) 31. § (5) bekezdésében az „egyház” szövegrész helyébe az „egyházi jogi személy” szöveg,
b) 52. § (4) bekezdés r) pontjában a „Magyarországon bejegyzett egyház” szövegrész helyébe az „egyházi jogi 

személy” szöveg
lép.
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52. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
módosítása

99. §  Az egyenlő bánásmódról és az  esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 6.  § (1)  bekezdés 
c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény hatálya nem terjed ki)
„c) a vallási közösség hitéleti tevékenységével közvetlenül összefüggő jogviszonyára, valamint”

100. §  Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 28. § (3) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  nyelvi vagy kulturális önazonosság megőrzése céljából egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végző 
szervezet vagy nemzetiségi önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmény, egyházi jogi személy, vallási 
tevékenységet végző szervezet vagy országos nemzetiségi önkormányzat által fenntartott felsőoktatási intézmény 
tekintetében jogszabály a 27. § (2) bekezdés a) pontjától eltérő rendelkezést állapíthat meg.”

53. A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény módosítása

101. §  A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 4. § 9. pontjában a „szervezetet, 
a biztosító egyesületet, valamint az egyházat” szövegrész helyébe a „szervezetet és a biztosító egyesületet” szöveg 
lép.

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

102. §  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 172.  § 
g)  pontjában az  „ügyvédi, közjegyzői, lelkészi-egyházi személyi hivatás” szövegrész helyébe az  „ügyvédi és 
közjegyzői hivatás, továbbá az  egyházi személy és a  vallási tevékenységet végző szervezet vallásos szertartást 
hivatásszerűen végző tagja hivatásának” szöveg lép.

55. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosítása

103. §  A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 2.  § (1)  bekezdés c)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Közérdekű önkéntes tevékenység a fogadó szervezetnél a 3. §-ban meghatározott tevékenységi körben ellenszolgáltatás 
nélkül végzett munka, kivéve, ha)
„c) a felek úgy állapodnak meg, hogy azt más jogviszony keretében végzik, így különösen polgári jogi jogviszonyban 
egyesület, alapítvány vagy közalapítvány kezelő szervének, vagy vallási közösség tagjaként.”

104. §  A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 3.  § (1)  bekezdés e)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Fogadó szervezet lehet)
„e) a magyarországi székhelyű egyházi jogi személy vagy vallási tevékenységet végző szervezet a hitéleti, a közcélú 
és a működésével összefüggő tevékenysége körében;”

105. § (1) A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 11.  § (3)  bekezdés c)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A bejelentéshez mellékelni kell)
„c) az  egyházi jogi személy esetében a  nyilvántartásba vett adataira vonatkozóan kiállított, harminc napnál nem 
régebbi igazolást.”

 (2) A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 11.  § (4a)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(4a) A bejelentést benyújtó egyházi jogi személy adatait, a (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben pedig a bevett egyház 
és a nyilatkozatot kiállító személy adatait a miniszter a bevett egyházak nyilvántartásából szerzi be, illetve ellenőrzi.”
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56. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi  
CXXXV. törvény módosítása

106. §  A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény
a) 9.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a „civil és egyházi szervezetek” szövegrész helyébe a „civil szervezetek és 

a vallási közösségek” szöveg,
b) 43. § (1) bekezdésében az „az egyházakkal” szövegrész helyébe az „a vallási közösségekkel” szöveg
lép.

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

107. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 64.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „vallási” szövegrész helyébe 
a „vallásos” szöveg lép.

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

108. §  A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 50. § (4) bekezdésében az „a közfeladatot ellátó egyházi jogi 
személy” szövegrész helyébe az „az egyházi jogi személy az általa ellátott közfeladathoz kapcsolódóan” szöveg lép.

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

109. §  Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 85.  § (4)  bekezdés c)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E § alkalmazásában közszolgáltató:)
„c) az egyházi jogi személy a  létesítő okiratában vagy a bevett egyház belső szabályában megjelölt tevékenysége 
tekintetében;”

110. §  Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 259. § 9/A. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„9a. közcélú adomány: a  közhasznú szervezet részére törvényben meghatározott közhasznú tevékenysége 
támogatására, valamint az  egyházi jogi személy részére törvényben meghatározott tevékenysége támogatására 
fordított termék, szolgáltatás, feltéve hogy
a) az ügyletre vonatkozó okirat, egyéb körülmény valós tartalma alapján nem állapítható meg, hogy az nem vagy csak 
látszólag szolgálja a közhasznú, a közérdekű, továbbá az egyházi jogi személy esetében törvényben meghatározott 
tevékenységét,
b) az  nem jelent vagyoni előnyt az  adományozónak, az  adományozó tagjának vagy részvényesének, vezető 
tisztségviselőjének, felügyelőbizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek 
vagy a természetes személy tag vagy részvényes közeli hozzátartozójának azzal, hogy nem minősül vagyoni előnynek 
az adományozó nevére, tevékenységére történő utalás, és
c) az adományozó rendelkezik a közhasznú szervezet, illetve az egyházi jogi személy által kiállított olyan igazolással, 
amely tartalmazza az  adományozó és az  adományozott nevét, székhelyét vagy állandó lakóhelyét, adószámát, 
adószám hiányában egyedi azonosítására szolgáló jelét és a támogatott célt;”

111. §  Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
a) 14. § (3) bekezdésében az „adományozás” szövegrész helyébe az „adomány nyújtása” szöveg,
b) 257/A. § (1) bekezdés a) pontjában az „egyházi személynek, szervezetnek” szövegrész helyébe az „egyházi jogi 

személynek” szöveg
lép.

60. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény módosítása

112. §  A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
a) 6. § (1) bekezdés e) pontjában az „egyesület, egyház” szövegrész helyébe az „egyesület, egyházi jogi személy” 

szöveg, az „egyház vagy” szövegrész helyébe az „egyházi jogi személy vagy” szöveg,
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b) 6. § (1) bekezdés f ) pontjában az „ , egyház vagy” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg, az „egysége,” szövegrész 
helyébe az „egysége, valamint az egyházi jogi személy” szöveg,

c) 6.  § (3)  bekezdésében a „társaság, egyház” szövegrész helyébe a „társaság, egyházi jogi személy” szöveg, 
az „egyház vagy” szövegrész helyébe az „egyházi jogi személy vagy” szöveg,

d) 8. § (1) bekezdés e) pontjában az „egyház” szövegrész helyébe az „egyházi jogi személy” szöveg
lép.

61. A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 
módosítása

113. §  A sajtószabadságról és a  médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 17.  § (1) és 
(2) bekezdésében az „egyház vagy vallási csoport” szövegrész helyébe a „vallási közösség” szöveg lép.

62. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény 
módosítása

114. §  A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény
a) 13. § (2) bekezdés b) pontjában az „egyházakkal” szövegrész helyébe a „bevett egyházakkal” szöveg,
b) 13. § (6) bekezdésében az „az egyházakkal” szövegrész helyébe az „a bevett egyházakkal” szöveg
lép.

63. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosítása

115. §  A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1.  § (2)  bekezdés d)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(A támogatás kedvezményezettje lehet az (1) bekezdésben foglalt célok megvalósítása érdekében tevékenykedő:)
„d) egyházi jogi személy, valamint a határon túli egyház és annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális 
vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye.”

116. §  A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 3. § b) pontjában az „egyházi” szövegrész helyébe a „vallási” 
szöveg lép.

64. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény módosítása

117. §  Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5.  § (11)  bekezdés c)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(Az Állami számvevőszék – törvény rendelkezéseinek megfelelőn – törvényességi szempontok szerint ellenőrzi)
„c) az  egyházi jogi személyek vagy azok nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, 
gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenység végzésére létrehozott, a bevett egyház belső szabálya 
szerint jogi személyiséggel nem rendelkező intézménye részére az  államháztartásból nem hitéleti célra nyújtott 
támogatás felhasználását, valamint”

65. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosítása

118. §  A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény
a) 3. § (2) bekezdésében a „valamint az egyházak” szövegrész helyébe az „az egyházi jogi személyek” szöveg,
b) 10. § (2) bekezdésében az „önkormányzat, egyházi jogi személy” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzat, 

egyházi jogi személy” szöveg
lép.

66. A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény módosítása

119. §  A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény
a) 2. § (1) bekezdésében a „külön törvény szerinti” szövegrész helyébe a „bevett” szöveg,
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b) 2. § (2) bekezdés d) pontjában az „az egyházak” szövegrész helyébe az „a bevett egyházak” szöveg,
c) 4. § (1) bekezdés 5. pontjában az „a külön törvény szerinti egyházak” szövegrész helyébe az „a lelkiismereti 

és vallásszabadság jogáról, valamint az  egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló  
2011. évi CCVI. törvény 11/A.  § (1)  bekezdése szerinti tevékenységgel összefüggésben foglalkoztatott 
személyek számát tekintve legjelentősebb gazdasági súlyt képviselő négy bevett egyház” szöveg

lép.

67. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

120. §  A közfoglalkoztatásról és a  közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló  
2011. évi CVI. törvény 1.  § (3)  bekezdés c)  pontjában az „egyház” szövegrész helyébe az „egyházi jogi személy” 
szöveg lép.

68. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
módosítása

121. §  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) bekezdés 
b)  pontjában az „egyház, vallásfelekezet, vallási közösség belső szabályai” szövegrész helyébe az „a bevett egyház 
belső szabálya” szöveg lép.

69. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

122. §  A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII. törvény
a) 15.  § (1)  bekezdés d)  pontjában az „az egyházak” szövegrész helyébe az „a vallási közösségek” szöveg, az   

„az egyházi, hitéleti” szövegrész helyébe az „a hitéleti” szöveg,
b) 18. § (4) bekezdésében az „egyházak és” szövegrész helyébe az „a vallási közösségek és a” szöveg
lép.

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

123. §  Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 455.  § 
(2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszony:)
„f ) az egyházi jogi személy és az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy között fennálló jogviszony;”

124. §  Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény
a) 455. § (3) bekezdés a) pontjában, 458. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében, (2), (5) és (6) bekezdésében 

az „egyházi” szövegrész helyébe az „egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi” szöveg,
b) 457.  § (2)  bekezdésében az  „Az egyházat az  egyházi” szövegrész helyébe az  „Az egyházi jogi személyt 

az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi” szöveg,
c) 457. § (5) bekezdésében az „egyház” szövegrész helyébe az „egyházi jogi személy” szöveg,
d) 458. § (1) bekezdés b) pontjában az „egyházi személy” szövegrész helyébe az „egyházi szolgálati viszonyban 

álló egyházi személy” szöveg,
e) 460.  § (1)  bekezdésében az „az egyházi fenntartású” szövegrész helyébe az „az egyházi jogi személy által 

fenntartott” szöveg
lép.

125. §  Hatályát veszti az  egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi  
CLVI. törvény 466. § 3. pontja.
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71. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása

126. §  A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az országos nemzetiségi önkormányzatok esetében a nemzetiségi óvodai nevelés, iskolai, kollégiumi nevelés-
oktatás, valamint a  helyi nemzetiségi önkormányzatok esetében a  nemzetiségi iskolai, kollégiumi nevelés-oktatás 
finanszírozása a  nevelési-oktatási feladatot ellátó egyházi jogi személyekre vonatkozó szabályokkal azonosan 
történik.”

127. §  A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
a) 15. §-ában és 42. § d) pontjában a „kapcsolódó egyházi” szövegrész helyébe a „kapcsolódó, vallási közösség 

által végzett” szöveg,
b) 25. § (8) bekezdésében a „törvény – egyházi intézményekre vonatkozó –” szövegrész helyébe a „törvénynek 

az egyházi köznevelési intézményre vonatkozó” szöveg,
c) 42. § d) pontjában az „az egyházaknak” szövegrész helyébe az „a vallási közösségeknek” szöveg,
d) 81.  § (2)  bekezdésében az  „egyházi fenntartású intézmény” szövegrész helyébe az  „egyházi köznevelési 

intézmény vagy egyházi felsőoktatási intézmény” szöveg,
e) 83. § (2) bekezdésében az „egyházi szervezet” szövegrész helyébe az „egyházi jogi személy” szöveg,
f ) 115. § f ) pontjában a „helyi egyházi szervezetekkel” szövegrész helyébe az „a helyi nemzetiségi önkormányzat 

területén működő vallási közösségekkel” szöveg,
g) 127.  §-ában a  „normatív állami hozzájárulás tekintetében a  humán szolgáltatást ellátó egyházi 

intézményekkel” szövegrész helyébe a  „normatív és egyéb hozzájárulások tekintetében az  egyházi jogi 
személlyel” szöveg,

h) 164.  § (7)  bekezdésében az „a humán szolgáltatást ellátó egyházi intézményekre” szövegrész helyébe az   
„az egyházi jogi személyre” szöveg

lép.

128. §  Hatályát veszti a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 2. § 7. pontjában az „egyházi,” szövegrész.

72. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 
2011. évi CLXXXI. törvény módosítása

129. §  A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az  ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi  
CLXXXI. törvény 95. § a) pont ad) alpontja a következő szöveggel lép hatályba:
(A nyilvántartás egyesület esetén a 91. §-ban foglaltakon túlmenően tartalmazza a következő adatokat is:
az egyesület formáját)
„ad) vallási tevékenységet végző szervezet,”

130. §  A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az  ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi  
CLXXXI. törvény 71.  § (1)  bekezdésében az „az egyesületet” szövegrész helyébe az „a vallási tevékenységet végző 
szervezetet” szöveg lép.

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

131. §  A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
a) 43. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában az „alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy” szövegrész helyébe 

az „ab) alpontban meghatározottak” szöveg,
b) 56.  § (1)  bekezdésében a „költségvetési szervként működő intézmény, alapítvány, egyesület, egyházi jogi 

személy, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy fenntartásában működő intézmény” szövegrész helyébe 
az „a 43. § (2) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontjában meghatározott szerv, szervezet” szöveg

lép.



64260 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 120. szám 

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

132. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Köznevelési intézményt
a) az állam, valamint
b) e törvény keretei között
ba) a nemzetiségi önkormányzat,
bb) az egyházi jogi személy,
bc) a vallási tevékenységet végző szervezet vagy
bd) más személy vagy szervezet
alapíthat és tarthat fenn, ha a tevékenység folytatásának jogát – jogszabályban foglaltak szerint – megszerezte.”

 (2) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Óvodát települési önkormányzat is alapíthat és fenntarthat.”

133. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„16. magán köznevelési intézmény: a 2. § (3) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontjában meghatározott személy által 
fenntartott köznevelési intézmény,”

 (2) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a a következő 36. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„36. egyházi köznevelési intézmény: a  2.  § (3)  bekezdés b)  pont bb)  alpontjában meghatározott személy által 
fenntartott köznevelési intézmény.”

134. §  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  vallási közösség a  Kormánnyal a  köznevelési feladatok ellátására is kiterjedő megállapodást kötött, 
a  nevelési-oktatási intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal, óvoda esetén a  települési önkormányzat 
részére megküldött egyoldalú nyilatkozatával vállalja az  állami, önkormányzati feladatellátásban való 
közreműködést, valamint kötelezettséget vállal a  tanulók felzárkóztatására vonatkozó feladatok ellátására. 
Az  egyoldalú nyilatkozat alapján a  kormányhivatal a  nevelési-oktatási intézményt felveszi a  köznevelés-fejlesztési 
tervbe. A  Magyar Katolikus Egyház az  egyoldalú nyilatkozat megtételére nemzetközi szerződés alapján jogosult. 
Az egyoldalú nyilatkozat megtételére a belső egyházi jogi személy is jogosult.”

135. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 35. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„35.  § (1) Az  állam, a  helyi önkormányzat vagy a  nemzetiségi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási 
intézményben a szülő, tanuló kérésére szervezett és nem a kötelező tanórai foglalkozások részét képező hitoktatást 
(a továbbiakban: fakultatív hitoktatás) és az erkölcstan óra helyett választható hit- és erkölcstanoktatást egyházi jogi 
személy szervezhet az e törvényben meghatározott keretek között.
(2) A  fakultatív hitoktatás az  óvodában az  óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, az  óvodai életrendet figyelembe 
véve – a nyitvatartási időn belül, de nevelési időnek nem minősülő időkeretben –, az  iskolában a kötelező tanórai 
foglalkozások rendjéhez, a kollégiumban pedig a kollégiumi foglalkozások rendjéhez illeszkedően szervezhető.
(3) A hit- és erkölcstan óra az iskolában a tanórai foglalkozások rendjéhez illeszkedik.
(4) A nevelési-oktatási intézmény és az egyházi jogi személy a fakultatív hitoktatással és a hit- és erkölcstanoktatással 
kapcsolatos feladatok ellátása során egymással kölcsönösen együttműködik.”

 (2) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 23. alcíme a következő 35/A. §-sal és 35/B. §-sal egészül ki:
„35/A. § Az állami iskola 1–8. évfolyamán az erkölcstan óra vagy az ehelyett választható, az egyházi jogi személy által 
szervezett hit- és erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozások része.
35/B. § (1) A fakultatív hitoktatásnál és a hit- és erkölcstanoktatásnál az egyházi jogi személynek a feladata a hit- és 
erkölcstanoktatás megszervezése, ennek keretében különösen
a) a fakultatív hitoktatás és a hit- és erkölcstanoktatás tartalmának meghatározása,
b) a fakultatív hitoktatásra és – jogszabályban meghatározottak szerint az állami fenntartású iskolával közösen – a hit- 
és erkölcstanoktatásra való jelentkezés lebonyolítása,
c) a fakultatív hitoktatásban és a hit- és erkölcstanoktatásban közreműködő személy alkalmazása és ellenőrzése és
d) a foglalkozások ellenőrzése.
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(2) Az óvoda és a kollégium a fakultatív hitoktatáshoz, az iskola a fakultatív hitoktatáshoz és a hit- és erkölcstanoktatáshoz 
szükséges tárgyi feltételeket – így különösen a helyiségek rendeltetésszerű használatát, valamint a jelentkezéshez és 
működéshez szükséges feltételeket – az intézményben rendelkezésre álló eszközökkel biztosítja.
(3) Az  egyházi jogi személy által foglalkoztatott, fakultatív hitoktatásban, illetve hit- és erkölcstanoktatásban 
közreműködő személy alkalmazásakor a 3. mellékletben foglaltakat nem kell alkalmazni. A hit- és erkölcstanoktatásban 
közreműködő személynek a 32. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feltételeknek kell megfelelnie.”

136. §  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 46. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy)
„e) egyházi köznevelési intézményben vagy magán köznevelési intézményben vegye igénybe az  óvodai, 
iskolai, kollégiumi ellátást, továbbá hogy az  állami vagy települési önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási 
intézményben fakultatív hitoktatásban, hit- és erkölcstanoktatásban vegyen részt,”

137. §  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„j) a fenntartót
ja) az  egyházi köznevelési intézményre, a  magánintézményre és az  országos nemzetiségi önkormányzat által 
fenntartott köznevelési intézményre tekintettel a  központi költségvetésről szóló törvény alapján megillető állami 
hozzájárulás megállapításának, folyósításának, elszámolásának rendjét, az igényléssel, elszámolással, felhasználással 
összefüggő adatszolgáltatást és ellenőrzés rendjét, valamint
jb) az  egyházi köznevelési intézményre és az  országos nemzetiségi önkormányzat által fenntartott köznevelési 
intézményre tekintettel megillető kiegészítő támogatás igénylésének, megállapításának, folyósításának és 
elszámolásának rendjét, az  igényléssel, elszámolással, felhasználással összefüggő adatszolgáltatás és ellenőrzés 
rendjét,”
(rendeletben állapítsa meg.)

138. §  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  35/A.  § szerinti hit- és erkölcstan órát az  iskolai nevelés-oktatás első és ötödik évfolyamán, valamint a  hat 
évfolyammal működő gimnáziumban a  hetedik évfolyamon 2013. szeptember 1-jétől kezdődően felmenő 
rendszerben kell megszervezni.”

139. §  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
a) 2. § (2) bekezdésében a „nemzetiségi önkormányzati, egyházi és magánintézményekben” szövegrész helyébe 

a „más fenntartású intézményben” szöveg,
b) 3.  § (3)  bekezdésében az  „egyházi jogi személy által szervezett” szövegrész helyébe a  „fakultatív 

hitoktatásban, illetve” szöveg,
c) 5.  § (6)  bekezdésében az  „iskolafenntartó, továbbá a  lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint 

az  egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény szerinti, az  Országgyűlés 
által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek” szövegrész helyébe 
az „iskolafenntartó” szöveg, a „nyújthatnak” szövegrész helyébe a „nyújthat” szöveg,

d) 19. § (3) bekezdés b) pontjában az „az egyházi vagy más nem állami, nem önkormányzati nevelési-oktatási 
intézményfenntartók” szövegrész helyébe az  „a 2.  § (3)  bekezdés b)  pontjában meghatározott, nevelési-
oktatási intézményt fenntartó személy” szöveg,

e) 23.  § (10)  bekezdésében az  „Az egyházi és más nem állami, nem települési önkormányzati fenntartású 
nevelési-oktatási intézmény” szövegrész helyébe az  „Az egyházi köznevelési intézmény és a  magán 
köznevelési intézmény” szöveg,

f ) 23. alcímének címében az „Egyházi és magánintézmények” szövegrész helyébe az „Az egyházi köznevelési 
intézmény és a magán köznevelési intézmény” szöveg,

g) 31.  § (1) és (7)  bekezdésében az „Az egyházi és magánintézmények” szövegrész helyébe az „Az egyházi 
köznevelési intézmények és a magán köznevelési intézmények” szöveg,

h) 31.  § (2)  bekezdésében az „egyház vagy más nem állami szerv, nem önkormányzat” szövegrész helyébe az   
„a 2. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott személy” szöveg,

i) 32. § (1) bekezdésében az „egyház” szövegrész helyébe az „egyházi jogi személy vagy a vallási tevékenységet 
végző szervezet” szöveg,
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j) 32. § (1) bekezdés d) és f ) pontjában a „fenntartó egyház” szövegrész helyébe a „vallási közösség” szöveg,
k) 32.  § (1)  bekezdés h)  pontjában az „egyházi felsőoktatási intézményben” szövegrész helyébe az „egyházi 

felsőoktatási intézményben vagy a  vallási tevékenységet végző szervezet által fenntartott felsőoktatási 
intézményben” szöveg, az „az illetékes egyházi hatóság megbízásával” szövegrész helyébe az „a bevett egyház 
belső szabálya alapján illetékes egyházi jogi személy vagy a  vallási tevékenységet végző szervezet általi 
megbízással” szöveg,

l) 33.  § (1)  bekezdésében az „az egyházi és magánintézmény” szövegrész helyébe az „az egyházi köznevelési 
intézmény vagy a  magán köznevelési intézmény” szöveg, az „Az egyházi és magánintézmény” szövegrész 
helyébe az „Az egyházi köznevelési intézmény vagy a magán köznevelési intézmény” szöveg,

m) 33.  § (4)  bekezdésében az  „Az egyházi jogi személy által fenntartott nevelési-oktatási intézmények” 
szövegrész helyébe az „Az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény” szöveg,

n) 34.  § (1)  bekezdésében az  „az egyházi és más nem állami, nem önkormányzati fenntartású” szövegrész 
helyébe az „az egyházi köznevelési intézmények és a magán” szöveg,

o) 34.  § (2)  bekezdésében az  „az egyházi és más nem állami, nem települési önkormányzati fenntartású” 
szövegrész helyébe az „az egyházi köznevelési intézmény és a magán” szöveg,

p) 41.  § (2)  bekezdésében az  „Az egyházi és magánintézményekben” szövegrész helyébe az  „Az egyházi 
köznevelési intézményben és a magán köznevelési intézményben” szöveg,

q) 68.  § (2)  bekezdésében az „intézmények kivételével” szövegrész helyébe az „intézmény kivételével” szöveg, 
az „intézmények, továbbá az  egyházi és magánintézmények” szövegrész helyébe az „intézmény, továbbá 
az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény” szöveg,

r) 73. § (3) bekezdésében az „a történelmi egyházak” szövegrész helyébe az „egyházi jogi személyek” szöveg,
s) 74.  § (2)  bekezdésében az „egyházi vagy magánintézmény” szövegrész helyébe az „az egyházi köznevelési 

intézmény vagy a magán köznevelési intézmény” szöveg,
t) 77.  § (4)  bekezdésében az  „egyházi és magánintézmény” szövegrész helyébe az  „az egyházi köznevelési 

intézmény vagy a magán köznevelési intézmény” szöveg
lép.

140. § (1) Hatályát veszti a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 32.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az „egyház” 
szövegrész.

 (2) Nem lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 88. § (5) bekezdése.

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

141. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
a) 79.  § (4a)  bekezdésében az  „az Országgyűlés által elismert” szövegrész helyébe az  „a bevett” szöveg, az   

„az egyház” szövegrész helyébe az „a bevett egyház” szöveg,
b) 109. § (1) bekezdés 31. pontjában az „az egyházak” szövegrész helyébe az „a bevett egyházak” szöveg
lép.

76. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

142. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.  § (1)  bekezdés 1.  pont a)  alpontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában
átlátható szervezet:)
„a) az  állam, a  költségvetési szerv, a  köztestület, a  helyi önkormányzat, a  nemzetiségi önkormányzat, a  társulás, 
az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön 
vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a  nemzetközi szervezet, a  külföldi állam, a  külföldi helyhatóság, 
a  külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az  Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam 
szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,”

 (2) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.  § (1)  bekezdés 19.  pont c)  alpontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában
vagyonkezelő:)
„c) az egyházi jogi személy a tevékenysége ellátásához szükséges nemzeti vagyon tekintetében.”
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77. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

143. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 7.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a „Magyarországon 
nyilvántartásba vett egyháztól” szövegrész helyébe az „egyházi jogi személytől” szöveg lép.

78. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

144. § (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felsőoktatási intézményt önállóan vagy más jogosulttal együttesen)
„b) az egyházi jogi személy (a továbbiakban: egyházi fenntartó),”
(alapíthat.)

 (2) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 4. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felsőoktatási intézményt önállóan vagy más jogosulttal együttesen)
„d) a Magyarországon nyilvántartásba vett alapítvány, közalapítvány vagy vallási tevékenységet végző szervezet”
(alapíthat.)

 (3) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Egyházi felsőoktatási intézmény az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti fenntartó által fenntartott felsőoktatási 
intézmény. Magán felsőoktatási intézmény az  (1)  bekezdés c) és d)  pontja szerinti fenntartó által fenntartott 
felsőoktatási intézmény.”

145. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 67. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az oktatási hivatal jár el)
„f ) a diákotthonok nyilvántartásba vételével”
(kapcsolatos ügyekben.)

146. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 93. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  egyházi felsőoktatási intézmény működésére a  lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint 
az  egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény és az  egyházak hitéleti és közcélú 
tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény rendelkezéseit, a 94. § (2), (3) és (8) bekezdését, valamint a 95. § 
(2), (3) és (6) bekezdését kell alkalmazni.”

147. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 56. alcíme a következő 93/A. §-sal egészül ki:
„93/A. § Az egyházi jogi személy az állam vagy az országos nemzetiségi önkormányzat által fenntartott felsőoktatási 
intézményben a felsőoktatási intézmény működéséhez illeszkedő módon a hallgatói igények figyelembe vételével 
szervezhet hitéleti oktatást, amelynek tárgyi feltételeit – így különösen a  helyiségek rendeltetésszerű használatát, 
valamint a  jelentkezéshez és működéshez szükséges feltételeket – a  felsőoktatási intézmény a rendelkezésére álló 
eszközökkel biztosítja.”

148. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 94. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  vallási tevékenységet végző szervezet által fenntartott magán felsőoktatási intézmény is folytathat hitéleti 
képzést, amelyre a 91. § (6) és (7) bekezdését, a 92. § (6) bekezdését és a 93. § (1) és (4) bekezdését alkalmazni kell. 
Ahol e  törvény munkaviszonyt említ, azon a  magán felsőoktatási intézmény hitéleti képzésén foglalkoztatottak 
esetén a vallási tevékenységet végző szervezet vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjának ilyen jogviszonyát 
is érteni kell.”

149. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 117. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az  Alaptörvény negyedik 
módosításával összefüggő módosításáról szóló törvény hatálybalépésekor a vallási tevékenységet végző szervezet 
által fenntartott felsőoktatási intézmény a  2013/2014. tanév első napjától a  magán felsőoktatási intézményekre 
vonatkozó szabályok szerint folytathatja a  tevékenységét. Az  ilyen felsőoktatási intézmény hitéleti képzésére 
legkésőbb a  2013. évi általános felvételi eljárásban felvett hallgató tanulmányait változatlan feltételek és 
finanszírozás mellett fejezheti be.”

150. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
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151. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
a) 10. § (1) bekezdésében a „rendeletében meghatározottak szerint, állami vagy egyházi fenntartású” szövegrész 

helyébe a „– kormányrendeletben meghatározottak szerint –” szöveg,
b) 39.  § (5) és (6)  bekezdésében az „egyházi, illetve magán fenntartású” szövegrész helyébe az „az egyházi 

felsőoktatási intézménybe vagy magán” szöveg,
c) 84. § (3) bekezdésében az „egyházi és magán” szövegrész helyébe az „egyházi felsőoktatási intézmények és 

a magán” szöveg,
d) 91. § (1) bekezdésében az „egyházi jogi személy által fenntartott felsőoktatási intézmények (a továbbiakban: 

egyházi felsőoktatási intézmény) folytathatnak” szövegrész helyébe az  „egyházi felsőoktatási intézmény 
folytathat” szöveg,

e) 92. § (1) és (2) bekezdésében az „egyház által fenntartott” szövegrész helyébe az „egyházi” szöveg,
f ) 92. § (3) bekezdésében az „(1) bekezdésben felsorolt egyházak által fenntartott felsőoktatási intézményekben” 

szövegrész helyébe az  „egyházi felsőoktatási intézményben” szöveg, az  „egyházi jogi személyekkel” 
szövegrész helyébe az  „egyházi fenntartóval” szöveg, az  „adott egyház valamennyi” szövegrész helyébe 
az „érintett egyházi fenntartó valamennyi egyházi” szöveg,

g) 93. § (4) bekezdésében a „jogi személy” szövegrész helyébe a „fenntartó” szöveg,
h) 93.  § (5)  bekezdésében az  „A felsőoktatási intézményeket fenntartó egyházi jogi személyek” szövegrész 

helyébe az „Az egyházi fenntartó” szöveg,
i) 94.  § (1)  bekezdésében az „(a továbbiakban: magán felsőoktatási intézmény) vallási,” szövegrész helyébe 

a „vallási,” szöveg,
j) 110. § (1) bekezdés 3. pontjában az „egyház, egyházi jogi személy” szövegrész helyébe az „egyházi fenntartó” 

szöveg
lép.

79. A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény módosítása

152. §  A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény preambulumában az „az egyházak” szövegrész helyébe az   
„a vallási közösségek” szöveg lép.

80. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

153. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 294. § (1) bekezdés g) pont gd) alpontjában a „Magyarországon 
nyilvántartásba vett egyháztól” szövegrész helyébe az „egyházi jogi személytől” szöveg lép.

81. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény módosítása

154. §  A szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi  
II. törvény
a) 144/A. § (5) bekezdés d) pontjában a „fenntartású oktatási, szociális és egészségügyi intézmény” szövegrész 

helyébe az „intézmény” szöveg,
b) 188.  §-ában az „Az egyház, vallásfelekezet, vallási közösség szertartásaira rendelt helyiségben” szövegrész 

helyébe az „Aki templomban vagy vallásgyakorlásra rendelt más helyen” szöveg, az „illetőleg” szövegrész 
helyébe az „illetve” szöveg

lép.

82. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosítása

155. §  A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény
a) 2. §-ában az „egyházak” szövegrész helyébe a „vallási közösségek” szöveg,
b) 3. § (3) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 7. § (2) és (6) bekezdésében és 17. § (1) bekezdés b) pontjában 

az „egyházi” szövegrész helyébe a „vallási közösség” szöveg
lép.
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83. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

156. §  Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény
a) 84. § c) pontjában az „egyház” szövegrész helyébe a „vallási közösség” szöveg,
b) 85.  §-ában a „magyarországi vagy külföldi egyház, vallásfelekezet, alapcélként vallási tevékenységet végző 

egyesület” szövegrész helyébe a „belföldi vagy külföldi vallási közösség” szöveg
lép.

84. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

157. §  A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 459. § (1) bekezdés 12. pont d) alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában
közfeladatot ellátó személy:)
„d) az egyházi személy és a vallási tevékenységet végző szervezet vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagja,”

158. §  A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
a) 67. § (3) bekezdésében az „egyháznál” szövegrész helyébe az „egyházi jogi személynél” szöveg,
b) 371.  § (3)  bekezdés b)  pont bb)  alpontjában a „vallási szertartás végzésére szolgáló épületet” szövegrész 

helyébe a „templomot, vallásgyakorlásra rendelt más helyet” szöveg
lép.

85. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

159. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
a) 20. § (1) bekezdésében a „vallási” szövegrész helyébe a „vallásos” szöveg,
b) 31.  § (5)  bekezdésében és 68.  § (1)  bekezdés h)  pontjában az „az egyház” szövegrész helyébe az „a bevett 

egyház” szöveg,
c) 139. § (4) bekezdésében az „egyházi” szövegrész helyébe a „vallási közösség által végzett szertartással” szöveg
lép.

86. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2013. évi LV. törvény 
módosítása

160. §  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2013. évi LV. törvény 24. §-a a következő 
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ez a törvény 2014. január 2-án hatályát veszti.”

161. §  Hatályát veszti a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2013. évi LV. törvény 8. §-a 
és 24. § (2) bekezdése.

III. FEJEzEt
zÁró rEndELKEzésEK

87. Hatályba léptető rendelkezések

162. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.
 (2) A 17. § (1) és (3) bekezdése és a 135. § (2) bekezdése 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.
 (3) A 6. § (2) bekezdése és a 19. § (2) bekezdése 2014. március 15-én lép hatályba.
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88. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

163. §  E törvény
a) 1–3. § és 22. § (1) bekezdése az Alaptörvény 24. cikk (9) bekezdése,
b) 4. §-a, 6. §-a, 7. §-a, 9. §-a, 11–13. §-a, 14. §-a a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 

vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 23.  § (3)  bekezdését 
megállapító rendelkezés kivételével, 15. §-a, 20. §-a és 23. §-a az Alaptörvény VII. cikk (4) bekezdése,

c) 14.  §-ának a  lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az  egyházak, vallásfelekezetek és vallási 
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 23.  § (3)  bekezdését megállapító rendelkezése és 
117. §-a az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése,

d) 22. § (2) bekezdése és 142. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése,
e) 37. §-a az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése,
f ) 113. §-a az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése,
g) 122. §-a az Alaptörvény XXXI. cikk (6) bekezdése és 54. cikk (4) bekezdése,
h) 127. §-a és 128. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése,
i) 156. §-a az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése
alapján sarkalatosnak minősül.

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

1. melléklet a 2013. évi cXXXIII. törvényhez
„1. melléklet a 2011. évi CCIV. törvényhez

Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei

A B C

1 I. EGYETEMEK

2 I/A. Állami egyetemek

3 Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest

4 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest

5 Debreceni Egyetem, Debrecen

6 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

7 Kaposvári Egyetem, Kaposvár

8 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest

9 Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest

10 Miskolci Egyetem, Miskolc

11 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest

12 Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest

13 Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron

14 Óbudai Egyetem, Budapest

15 Pannon Egyetem, Veszprém

16 Pécsi Tudományegyetem, Pécs

17 Semmelweis Egyetem, Budapest

18 Szegedi Tudományegyetem, Szeged

19 Szent István Egyetem, Gödöllő

20 Széchenyi István Egyetem, Győr

21 Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest
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22 I/B. Nem állami egyetemek

23 Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, Budapest

24 Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen

25 Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest

26 Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

27 Közép-európai Egyetem, Budapest

28 Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem, Budapest

29 Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest

30 II. FŐISKOLÁK

31 II/A. Állami főiskolák

32 Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest

33 Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros

34 Eötvös József Főiskola, Baja

35 Eszterházy Károly Főiskola, Eger

36 Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös

37 Kecskeméti Főiskola, Kecskemét

38 Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest

39 Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza

40 Szolnoki Főiskola, Szolnok

41 II/B. Nem állami főiskolák

42 A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest

43 Adventista Teológiai Főiskola, Pécel

44 Általános Vállalkozási Főiskola, Budapest

45 Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác

46 Baptista Teológiai Akadémia, Budapest

47 Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, Budapest

48 Budapest Kortárstánc Főiskola, Budapest

49 Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, Budapest

50 Edutus Főiskola, Budapest

51 Egri Hittudományi Főiskola, Eger

52 Esztergomi Hittudományi Főiskola, Esztergom

53 Gábor Dénes Főiskola, Budapest

54 Gál Ferenc Főiskola, Szeged

55 Golgota Teológiai Főiskola, Vajta

56 Győri Hittudományi Főiskola, Győr

57 IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola, Budapest

58 Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár

59 Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete, Budapest

60 Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa

61 Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs

62 Pünkösdi Teológiai Főiskola, Budapest

63 Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest

64 Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Sárospatak

65 Sola Scriptura Teológiai Főiskola, Budapest

66 Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza

67 Szent Bernát Hittudományi Főiskola, Zirc

68 Szent Pál Akadémia, Budapest
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69 Tomori Pál Főiskola, Kalocsa

70 Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém

71 Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Budapest

72 Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest

73 Zsigmond Király Főiskola, Budapest
”

2013. évi CXXXIV. törvény
egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról*

1. § (1) Ha a  települési önkormányzat a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a  hulladékról szóló 2012.  évi 
CLXXXV.  törvény (a  továbbiakban: Ht.) 33–34. §-ában foglaltak szerint nem biztosítja vagy a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás a  Ht. 33–34.  §-ában meghatározott eljárás eredménytelensége miatt nem biztosítható, 
a Ht. szabályait az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

 (2) A  települési önkormányzat az  (1)  bekezdésben meghatározott körülmény bekövetkezéséről haladéktalanul, 
de legfeljebb 3 napon belül tájékoztatja a kormányrendeletben kijelölt állami szervet (a továbbiakban: állami szerv).

 (3) Az  állami szerv a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására (a  továbbiakban: ideiglenes ellátás) 
a  (2)  bekezdésben meghatározott tájékoztatást követő 15 napon belül hatósági eljárás keretében közérdekű 
szolgáltatót jelöl ki a hulladékgazdálkodási engedéllyel, illetve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel 
rendelkező szolgáltatók közül. A  közérdekű szolgáltató a  szolgáltatást a  szolgáltatással érintett területre irányadó 
közszolgáltatási díj fejében köteles elvégezni.

 (4) Az állami szerv kijelölésre irányuló eljárásban hozott döntésével szemben fellebbezésnek és újrafelvételi eljárásnak 
nincs helye.

 (5) A  kijelölésre irányuló eljárásban hozott döntés a  végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemre tekintet nélkül 
végrehajthatóvá nyilvánítható.

 (6) Az  állami szerv az  ideiglenes ellátásra irányuló kijelölés során az  ellátás hatékonyságához, gyorsaságához, 
gazdaságosságához fűződő közérdeket, továbbá a lakosság méltányos érdekeit veszi figyelembe.

 (7) Ideiglenes ellátásra irányuló kijelölés az  új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de 
legfeljebb 9 hónapos időtartamra történhet. A kijelölés egy alkalommal, legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható.

 (8) A  közérdekű szolgáltató a  hulladékgazdálkodási engedélyében, illetve a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
engedélyében meghatározott közszolgáltatási területen kívül is végezhet ideiglenes ellátásra irányuló 
tevékenységet.

2. §  Ha az  egészségügyi államigazgatási szerv határozattal megállapítja, hogy a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
ellátásának kiesése miatt járványveszély vagy más súlyos közegészségügyi kockázat alakult ki, a települési hulladék 
elszállításának megszervezéséről és elvégzéséről (a továbbiakban: szükségellátás) az állami szerv gondoskodik.

3. § (1) Az  állami szerv 1.  § (3)  bekezdése szerinti hatósági döntéséhez, továbbá a  szükségellátás megszervezéséhez 
szükséges, a  környezetvédelmi hatóság, az  Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség, valamint a  helyi 
önkormányzat nyilvántartásában szereplő és a rendelkezésére álló adatokat az állami szerv kérésére haladéktalanul 
szolgáltatja.

 (2) Kártalanítás mellett az  ideiglenes ellátáshoz és a  szükségellátáshoz szükséges szállítóeszköz rendelkezésre 
bocsátására kötelezhető
a) a más településen végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás veszélyeztetése nélkül, közvetlenül 

az  ideiglenes ellátás előtt hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző közszolgáltató a  közérdekű 
szolgáltatót kijelölő állami szerv hatósági döntésével;

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. július 5-i ülésnapján fogadta el.
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b) a katasztrófavédelmi gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség szabályainak megfelelő alkalmazásával 
a  szükségellátás végrehajtására alkalmas teherszállító jármű tulajdonosa vagy üzemben tartója 
a szükségellátás megszervezéséért felelős állami szerv hatósági döntésével.

 (3) A szükségellátás megszervezéséért felelős állami szerv és az 1. § (3) bekezdése szerint kijelölt közérdekű szolgáltató 
közfoglalkoztatottakkal is elláthatja feladatát. A  közérdekű szolgáltató az  önkormányzati kötelező feladat 
ellátásában történő közreműködése erejéig minősül közfoglalkoztatónak.

 (4) A hulladékkezelő létesítmény üzemeltetője a települési hulladék átvételét nem tagadhatja meg amiatt, hogy annak 
összegyűjtése és szállítása ideiglenes ellátás vagy szükségellátás keretében történik.

 (5) Az  ideiglenes ellátás, valamint a  szükségellátás költségeit a  hulladéklerakási járulék előirányzat terhére kell 
biztosítani. Ez a szabály nem érinti a hulladéktermelő, illetve a hulladékbirtokos fizetési kötelezettségét.

 (6) Az ellátásért felelős települési önkormányzat – az  állami szerv intézkedésétől függetlenül – folyamatosan megtesz 
minden intézkedést a Ht. 33. § (1) bekezdésében foglalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása érdekében.

4. §  Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy rendeletben szabályozza a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának 
kiesése esetére
a) vonatkozó részletes szabályokat;
b) a díjfizetés és az érintettek közötti elszámolás szabályait;
c) a közérdekű szolgáltató kijelölésére irányuló hatósági eljárás lefolytatására jogosult állami szerv kijelölését;
d) a települési hulladék szükségellátás keretében történő elszállításának megszervezéséért felelős állami szerv 

kijelölését.

5. §  E törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

6. §  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdése a következő 42. ponttal egészül ki:
(Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetőleg kötelezettségek teljesítése, valamint a  társadalmi igazságosság 
előmozdítása érdekében a  mellékletben és a  külön jogszabályokban meghatározott illetékmentes eljárásokon felül 
tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások:)
„42. a  mezőgazdasági termelő székhelye vagy lakóhelye és a  művelése alatt álló termőföld, tanya vagy 
használatában lévő telephely között, termény szállítása esetén, az  útdíjköteles elemi útszakaszra vonatkozó, 
díjmentes viszonylati jegy váltására jogosító hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás.”

7. §  A közfoglalkoztatásról és a  közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 
2011. évi CVI. törvény 1. § (3) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(Közfoglalkoztató lehet:)
„k) a kötelező önkormányzati feladat ellátásában közreműködő, törvény alapján kijelölt közérdekű szolgáltató.”

8. §  A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény 52. §-ában az „e törvény 
hatálybalépését követő hat hónapon belül” szövegrész helyébe a „2014. július 1-jéig” szöveg lép.

9. §  Az egyes törvényeknek a  távolléti díj számításával és a  közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról 
szóló 2013. évi CIII. törvény 37. § (6) bekezdésében a „2013. október 1-jén” szövegrész helyébe a „2014. július 1-jén” 
szöveg lép.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2013. évi CXXXV. törvény
a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról*

prEAmbuLum

Szükséges a  takarékszövetkezeti szektor átalakítása, mivel a  szektor tőkeellátottsága alacsony, szervezettsége és 
szolgáltatási szintje nem megfelelő és félő, hogy jelenlegi formájában nem lesz hosszú távon működőképes.
A Magyar Állam az  állami vagyon terhére a  2007.  évi CCVI.  törvényben foglaltak alapján kormányhatározatban 
állapította meg a  takarékszövetkezeti szektor átalakításához elvben minimálisan rendelkezésre álló összeget. 
A  szektor átalakítására ténylegesen fordított összeg azonban a  nemzetközi kötelezettségek miatt nem haladhatja 
meg azt az összeget, ami egy piaci befektetőnek is megfelelő ellenérték lenne hasonló helyzetben a Magyar Állam 
által a szektorban szerzett jogok és pozíció ellenértékeként.
Bár a  Magyar Állam fontos tulajdonosi pozíciót szerez a  szektorban, azt a  szektor átalakítására, 
professzionalizálására, és átszervezésére fordítja, és az így feljavított és megerősített szektorban pozícióit megfelelő 
időn belül értékesíteni kívánja, ha az általa elindított pozitív folyamatokat visszafordíthatatlannak látja.

1. § (1) Fogalmak
A jelen törvény és a törvény mellékleteinek és a Takarékbank Zrt. elfogadandó alapszabályának alkalmazásában
a) „b” sorozatú elsőbbségi részvény: a  Takarékbank Zrt. által a  jelen törvény hatálybalépése előtt kibocsátott, 

dematerializált, speciális jogokat biztosító szavazatelsőbbségi részvény;
b) „c” sorozatú elsőbbségi részvény: a Takarékbank Zrt. által kibocsátandó új, névre szóló, dematerializált speciális 

jogokat biztosító szavazatelsőbbségi részvény, amelynek összesített névértéke a teljes sorozat tekintetében 
320 000 forint, a 160 db részvény névértéke pedig egyenként 2000 forint;

c) Előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat: a  Gt. 255.  § (3)  bekezdés szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó 
nyilatkozat, amely tartalmában e törvény rendelkezéseinek is megfelel.

d) Felügyelet: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete;
e) Folyamatban lévő engedélykérelemmel rendelkező hitelintézet: jelen törvény elfogadásáig a  nem 

takarékszövetkezeti hitelintézetté alakulás iránt a  Felügyeletnek kérelmet benyújtott szövetkezeti 
hitelintézet, amely 2013. december 31-ig a  Felügyelet engedélye alapján nem takarékszövetkezeti 
hitelintézetté alakult és e  törvény hatályba lépését követő 100 napon belül már nem tagja az  Integrációs 
Szervezetnek illetve az OTIVA, a REPIVA, a HBA és a TAKIVA intézményvédelmi alapok egyikének sem.

f ) hitelezési mutatója rossz: nem teljesítő (90 napon túl késedelmes) hiteleinek aránya a teljes hitelállományhoz 
képest meghaladja a 10 százalékot;

g) HbA: Hitelszövetkezetek Első Hazai Önkéntes Betétbiztosítási és Intézményvédelmi Alapja
h) hitelezési mutatója romlik: nem teljesítő (90 napon túl késedelmes) hiteleinek aránya egy naptári negyedév 

alatt legalább 1 százalékponttal nőtt;
i) Integrációs szervezet: a szövetkezeti hitelintézetek Integrációs Szervezete;
j) jegybankképes: olyan értékpapír, amelyet a  Magyar Nemzeti Bank által a  monetáris politikai ügyletek 

keretében elfogadható fedezetként határoz meg;
k) jó nevű könyvvizsgáló: pártatlan és megkérdőjelezhetetlen szakmai hírnévvel rendelkező, könyvvizsgálattal 

illetőleg cégértékeléssel főtevékenységként foglalkozó, pénzintézetek könyvvizsgálatára jogosult, 
nemzetközileg is elismert szakmai reputációval rendelkező szervezet;

l) kormánybiztos: az  1554/2012. (XII. 5.) számú kormányhatározatban a  hazai illetve szövetkezeti pénzügyi 
szolgáltatásokért felelős kormánybiztos;

m) likvid eszköz-állomány: a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.  évi CXII.  törvény 
(a továbbiakban: Hpt.) 2. számú mellékletében ilyen néven meghatározott eszközök állománya;

n) likvid vagyon: a likvid eszközök összessége;
o) magyar posta: a  Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság és – függetlenül annak tulajdonosi 

körétől – minden olyan gazdasági társaság, amelyben e  törvény hatálybalépése után – közvetlenül vagy 
közvetve – a Magyar Posta Zrt. tulajdont szerzett vagy tulajdonnal rendelkezik;

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. július 5-ei ülésnapján fogadta el.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 120. szám 64271

p) mFb: a  Magyar Fejlesztési Bank Zrt. és – függetlenül annak tulajdonosi körétől – minden olyan gazdasági 
társaság, amelyben e törvény hatálybalépése után – közvetlenül vagy közvetve – a Magyar Fejlesztési Bank 
Zrt. tulajdont szerzett vagy tulajdonnal rendelkezik;

q) önkéntes takarékszövetkezeti intézményvédelmi alapok: az  Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi 
Alap (a  továbbiakban: OTIVA), a  Regionális Pénzintézetek Pénzügyi Alapja (a  továbbiakban: REPIVA) és 
a Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap (TAKIVA);

r) sikertelen engedélykérelmet benyújtott hitelintézet: olyan Folyamatban lévő engedélykérelemmel rendelkező 
hitelintézet, amely 2013. december 31-ig nem szerzi meg a  Felügyelet engedélyét, vagy amely nem tett 
eleget e  törvény 19.  § (11)  bekezdésének 2. mondatába foglalt kötelezettségének illetve az  a  Folyamatban 
lévő engedélykérelemmel rendelkező hitelintézet, amelyik e  törvény hatályba lépését követő 100 napon 
belül tagja az Integrációs Szervezetnek illetve az OTIVA-nak, a REPIVA-nak, a HBA-nak és a TAKIVA-nak;

s) szokásos üzletmenet: jelenti azokat az  ügyleteket, amelyek összértékben a  hitelintézetre vonatkozó nagy 
kockázat felét nem érik el;

t) szövetkezeti hitelintézet: a  takarékszövetkezet, a  hitelszövetkezet és minden olyan egyéb hitelintézet 
is, amelynek működését, vagy amelynek betéteit 2013. január 1-jén Önkéntes takarékszövetkezeti 
intézményvédelmi alapok valamelyike védte, ideértve a  nem szövetkezeti hitelintézeteket is, de ide nem 
értve a Folyamatban lévő engedélykérelemmel rendelkező hitelintézetet;

u) takarékbank zrt.: a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság;
v) tőkepozíciója rossz: a tőkemegfelelési mutatója nem éri el a Hpt-ben meghatározott legkisebb mértéket;
w) tőkepozíciója romlik: a tőkemegfelelési mutatója a tárgyhónapot megelőző három naptári hónap átlagában 

csökkent;
x) törzsrészvény: a  Takarékbank Zrt. által a  jelen törvény hatálybalépése előtt kibocsátott, dematerializált, 

törzsrészvény;
y) válsághelyzetben van: egy szövetkezeti hitelintézet, amennyiben tőkepozíciói rosszak vagy romlanak, vagy 

hitelezési mutatói rosszak vagy romlanak vagy nem jogszabályszerűen vagy szabályzatainak megfelelően 
működik.

z) vezető tisztségviselő: a Hpt 2. számú mellékletében „Vezető állású személyként” meghatározott személy.
 (2) A  szövetkezeti hitelintézetek hosszú távú prudens működésének intézményi garantálása és a  szövetkezeti 

hitelintézetek szavatoló tőkéjének biztosítása érdekében az  e  törvényben meghatározottak szerint létrejön 
a  szövetkezeti hitelintézetek integrációja. A  szövetkezeti hitelintézetek integrációjának szervei az  Integrációs 
Szervezet és a Takarékbank Zrt. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjának központi bankja a Takarékbank Zrt.

 (3) A szövetkezeti hitelintézet az Integrációs Szervezet tagja és a Takarékbank Zrt. részvényének megszerzését követően 
a Takarékbank Zrt. részvényese. A Takarékbank Zrt. az Integrációs Szervezet tagja.

 (4) A  Takarékbank Zrt. köteles új, az  MFB-n kívül az  integráció tagjaira egységesen vonatkozó kockázatkezelési 
szabályzatát a törvény hatályba lépését követő 120 napon belül elfogadni. Az Integrációs Szervezet, a Takarékbank 
Zrt. és a  szövetkezeti hitelintézet az  új kockázatkezelési szabályzat Takarékbank Zrt. általi kibocsátását követő 
30. nap után keletkezett kötelezettségeikért egyetemlegesen felelnek.

 (5) A  szövetkezeti hitelintézetek integrációja az  Európai Parlament és a  Tanács 2006/48/EK módosított irányelve 
a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról 3. cikk 1. bekezdése és 3. cikk 2. bekezdése szerint 
minősül a jelen törvény 1. § (4) bekezdése szerinti új kockázatkezelési szabályzat Takarékbank Zrt. általi kibocsátását 
követő 30. naptól és így mentesül a  fenti irányelv 7. és 11.  cikk (1)  bekezdésének és az  irányelv 9. és 10.  cikkei, 
valamint az  irányelv V.  cím 2.  fejezete 2., 3., 4., 5. és 6. szakaszának, valamint 3.  fejezete rendelkezései (illetve 
az  ezeket implementáló magyar jogszabályok rendelkezései) alól, mivel a  magára a  központi bankra vonatkozó 
említett rendelkezések alkalmazásának sérelme nélkül a központi bank és a vele kapcsolt szövetkezeti hitelintézetek 
által együttesen alkotott egységre azok a rendelkezések összevont alapon vonatkoznak. Az integráció megszűnése 
esetén illetve amennyiben bármilyen okból a  szavatoló tőke egyes tagokhoz történő allokációjára lenne szükség, 
akkor a  fenti összeg 50%-át a  Takarékbank Zrt.-hez kell allokálni míg a  fennmaradó 50%-át a  Takarékbank Zrt. 
a szövetkezeti hitelintézetek között szétosztja az integráció megszűnését megelőző utolsó lezárt és a könyvvizsgálói 
jelentéssel ellátott legutóbbi mérlegben szereplő saját tőke összege alapján.

 (6) A Takarékbank Zrt. és a szövetkezeti hitelintézetek a Hpt. értelmében összevont felügyelet alá tartoznak.
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I. FEJEzEt 
Az IntEgrÁcIós szErvEzEt

1. Az Integrációs Szervezet létrejötte, jogállása

2. § (1) E törvény hatályba lépésének napján létrejön a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (a továbbiakban: 
Integrációs Szervezet).

 (2) Az Integrációs Szervezet jogi személy.
 (3) Az Integrációs Szervezet székhelye Budapest.
 (4) Az Integrációs Szervezet kötelező intézményvédelmi szervezet.
 (5) Az  Integrációs Szervezet igazgatósága fogadja el az  Integrációs Szervezet első alapszabályát az  e  törvény 

mellékletének megfelelő tartalommal a  jelen törvény hatályba lépését követő tíz napon belül. Az  Integrációs 
Szervezet alapszabálya az elfogadásának napjától hatályos. Az Integrációs Szervezet igazgatósága e törvény keretei 
között és céljainak megvalósítása érdekében jogosult módosítani is az  Integrációs Szervezet első alapszabályát, 
amíg az Integrációs Szervezet első közgyűlése össze nem ül. Az Integrációs Szervezet e törvényben meghatározott 
első alapszabálya addig marad hatályban, amíg azt az Integrációs Szervezet közgyűlése a 7. § (1) bekezdés a) pont 
szerinti jogkörével élve hatályon kívül nem helyezi, és új alapszabályt nem fogad el.

 (6) Az  Integrációs Szervezet működésével kapcsolatos adatok az  információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (2) bekezdés e) pontja szerint minősülnek.

2. Az Integrációs Szervezet tagja

3. § (1) Az Integrációs Szervezet tagja a szövetkezeti hitelintézet, a Takarékbank Zrt. valamint az MFB.
 (2) A szövetkezeti hitelintézet működési engedélye kiadásának feltétele, hogy az a Felügyelet felé igazolja, hogy:

a) a  gazdasági társaságokról szóló 2006.  évi IV.  törvény (a  továbbiakban: Gt.) 255.  § (3)  bekezdése szerinti 
előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett a  Takarékbank Zrt. felé egy darab, kétezer  forint névértékű 
„C” sorozatú elsőbbségi részvény átvételére, és

b) a jelen törvénynek megfelelő, a Takarékbank Zrt. által előzetesen elfogadott mintának megfelelő alapszabályt 
vagy alapító okiratot fogadott el, és

c) a  19.  § (4)  bekezdésében írt szövetkezeti hitelintézetek kivételével megfelelő formában nyilatkozott 
csatlakozási szándékáról az Integrációs Szervezet felé és azt az Integrációs Szervezet visszaigazolta.

 (3) A  szövetkezeti hitelintézet működési engedélye fenntartásának feltétele, hogy a  szövetkezeti hitelintézet 
az Integrációs Szervezeti tagságát folyamatosan fenntartja és a Takarékbank Zrt. egy darab, kétezer forint névértékű 
„C” sorozatú elsőbbségi részvényével tulajdonosa.

3. Az Integrációs Szervezet vagyona

4. § (1) Az Integrációs Szervezet induló vagyona az MFB által rendelkezésre bocsátott hozzájárulás, valamint az 5. § alapján 
jogutódlással szerzett vagyon.

 (2) Az  MFB hozzájárulásának mértéke 1  000  000  000  Ft, azaz egymilliárd  forint, amelyet az  MFB a  törvény 
hatálybalépését követő 30 napon belül szolgáltat illetve a törvény hatálybalépését követő 150 napon belül a 20. § 
(1) szerint az Integrációs Szervezet rendelkezésére bocsátandó összeg.

 (3) Az Integrációs Szervezet tagja – az MFB kivételével – évente tagdíjat fizet az Integrációs Szervezetnek. A tagdíj éves 
mértéke a tag kockázattal súlyozott kitettségének 0,1%-a. A tagdíj megfizetésének rendjét az Integrációs Szervezet 
igazgatósága szabályzatban határozza meg azzal, hogy az éves tagdíjat a szövetkezeti hitelintézetnek négy egyenlő 
részletben negyedévente kell megfizetnie.

 (4) Az  Integrációs Szervezet eszközeinek évi átlagos értéke az  év egy napján sem lehet kevesebb a  szövetkezeti 
hitelintézetek és a  Takarékbank Zrt. összesített eszközei értékének 3 százalékánál. Amennyiben az  Integrációs 
Szervezet eszközeinek évi átlagos értéke az előírt határ alá csökkenne, az Integrációs Szervezet igazgatósága dönt 
az Integrációs Szervezet eszközeinek a feltöltéséről.

 (5) Az  Integrációs Szervezet pénzeszközei nem vonhatók el, és kizárólag az  e  törvényben meghatározott célokra 
használhatók fel.

 (6) Az Integrációs Szervezet pénzeszközeit a Takarékbank Zrt.-ben helyezi el.
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 (7) Az  Integrációs Szervezet saját vagyona, bevételei és jövedelme után társasági nyereségadó, helyi adó, tranzakciós 
illeték és egyéb illeték fizetésére nem köteles.

 (8) Az Integrációs Szervezet saját tőkéje nem osztható fel, kivéve az Integrációs Szervezet megszűnésekor.
 (9) Az Integrációs Szervezet saját finanszírozására kötvény kibocsátására jogosult.

4. Az OTIVA, a REPIVA, a HBA és a TAKIVA megszűnése

5. §  Az e  törvény hatályba lépését követő 90. napon megszűnik az  OTIVA, a  REPIVA, a  HBA és a  TAKIVA, jogutódjuk 
az Integrációs Szervezet a 16. § rendelkezéseiben foglaltak szerint.

5. Az Integrációs Szervezet szervezete

5.1. A közgyűlés

6. § (1) Az Integrációs Szervezet közgyűlése a tagok összességéből áll.
 (2) A közgyűlés legalább évente egy alkalommal ülésezik, üléseit az Integrációs Szervezet igazgatósága hívja össze.
 (3) A közgyűlésen minden tag az Integrációs Szervezet részére teljesített vagyoni hozzájárulása arányában rendelkezik 

szavazati joggal a (4) és az (5) bekezdésekben foglaltakra is tekintettel.
 (4) A (3) bekezdés tekintetében a szövetkezeti hitelintézet OTIVA, REPIVA, TAKIVA illetve HBA javára teljesített vagyoni 

hozzájárulását úgy kell tekinteni, hogy azt a szövetkezeti hitelintézet az Integrációs Szervezet javára teljesítette.
 (5) A  (3)  bekezdés tekintetében a  Magyar Állam OTIVA, REPIVA, TAKIVA illetve a  HBA javára teljesített vagyoni 

hozzájárulását az MFB által teljesített vagyoni hozzájárulásnak kell tekinteni.

5.2. A közgyűlés hatásköre

7. § (1) A Integrációs Szervezet közgyűlésének a hatáskörébe tartozik
a) a 2. § (5) bekezdésben írt eseten kívül az Integrációs Szervezet alapszabályának elfogadása, ill. módosítása,
b) az Integrációs Szervezet igazgatósága tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
c) az  Integrációs Szervezet felügyelő bizottsága tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának 

megállapítása,
d) az Integrációs Szervezet költségvetésének elfogadása,
e) az Integrációs Szervezet éves beszámolójának és költségvetési beszámolójának elfogadása.

5.3. Az igazgatóság

8. § (1) Az  Integrációs Szervezetet 3 főből álló igazgatóság vezeti. Az  igazgatóság tagjai közül legalább 2 fő legalább 
3  éven keresztül hitelintézet vezérigazgatója, illetve igazgatóságának vagy felügyelő bizottságának a  tagja volt. 
Az igazgatóság határozatképes, ha két tagja jelen van, egyebekben ügyrendjét maga állapítja meg.

 (2) Az  Integrációs Szervezet igazgatósága tagjává nem választható, aki a  megválasztás időpontjában vagy az  azt 
megelőző egy éven belül munkavégzésre irányuló jogviszonyban állt a Felügyelettel.

5.3. Az igazgatóság hatásköre

9. §  Az Integrációs Szervezet képviseletében igazgatósága gyakorolja az  Integrációs Szervezet e  törvényben 
meghatározott hatásköreit, az Integrációs Szervezet közgyűlésének hatáskörébe tartozó döntések kivételével.

5.4. A felügyelő bizottság

10. § (1) Az Integrációs Szervezet működését 3 tagú felügyelő bizottság ellenőrzi.
 (2) A  felügyelő bizottság tagjává nem választható, aki a  megválasztás időpontjában vagy az  azt megelőző egy éven 

belül munkavégzésre irányuló jogviszonyban állt a Felügyelettel.
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6. Az Integrációs Szervezet feladatai, viszonya tagjaival

11. § (1) Az Integrációs Szervezet igazgatósága az Integrációs Szervezet MFB-n kívüli tagjaira kötelező szabályzatot fogad el
a) a számviteli rendről;
b) a belső ellenőrzés rendjéről;
c) a vezető tisztségviselők alkalmasságának szabályairól és az alkalmasság ellenőrzésének módjáról;
d) a szövetkezeti hitelintézet számára nyújtható pénzügyi segítségnyújtás szabályairól;
e) az  Integrációs Szervezet eszközeinek a  4.  § (4)  bekezdése szerinti eszközeinek feltöltésére vonatkozó 

szabályokról.
 (2) A Takarékbank Zrt. igazgatóságának kezdeményezésére az  Integrációs Szervezet igazgatósága dönt a szövetkezeti 

hitelintézet felvételéről az Integrációs Szervezetbe illetve kizárásáról az Integrációs Szervezetből.
 (3) Az  Integrációs Szervezet nyomon követi a  Takarékbank Zrt. és a  szövetkezeti hitelintézet fizetőképességének és 

tőkeellátottságának alakulását egyedi alapon is.
 (4) Az Integrációs Szervezet tőkeemeléssel tulajdont szerezhet a Takarékbank Zrt.-ben és a szövetkezeti hitelintézetben, 

ha az érintett hitelintézet egyedi alapon kalkulált a Hpt. előírásai szerint számított tőkemegfelelése a jogszabályban 
meghatározott mérték alá süllyed. Az  Integrációs Szervezet az  ily módon tulajdonába került részvényeket, illetve 
üzletrészt két éven belül köteles elidegeníteni.

 (5) Az  Integrációs Szervezet vagyona a  Takarékbank Zrt. és a  szövetkezeti hitelintézet összevont szavatoló tőkéjébe 
beszámítandó az 1. § (5) bekezdésének megfelelően.

 (6) Az  Integrációs Szervezet a csatlakozási kérelmekről illetve a kizárási kezdeményezésekről azok benyújtását követő 
15 napon belül dönt.

 (7) Az  Integrációs Szervezetből az  Integrációs Szervezet alapszabályának megfelelően lehet kilépni. Az  Integrációs 
Szervezetből kilépett szövetkezeti hitelintézetnek úgy kell – alapítási illetve működési – engedélyért fordulnia 
a  Felügyelethez az  Integrációs Szervezetből történő kilépésének az  Integrációs Szervezetnek történt bejelentését 
követő 8 napon belül, mint ha a pénzügyi intézményt újonnan alapítanák. Amennyiben a kilépésnek az Integrációs 
Szervezethez történt bejelentését vagy az  Integrációs Szervezetből történő kizárást követő 8 napon belül 
az Integrációs Szervezetből kilépett vagy kizárt szövetkezeti hitelintézet nem nyújt be működési engedély kiadása 
iránti kérelmet a Felügyelethez vagy nem kap működési engedélyt mindösszesen a kilépés Integrációs Szervezetnek 
történő bejelentésétől, illetve az  Integrációs Szervezetből történő kizárás napjától számított 120 nap alatt, akkor 
a  Felügyelet visszavonja a  működési engedélyét, és az  ilyen szövetkezeti hitelintézetre a  17.  § rendelkezéseit kell 
alkalmazni.

 (8) Az  Integrációs Szervezetből történő kizárás illetve kilépés esetén megszűnik a  kizárt illetve kilépő tag 
vonatkozásában az  Integrációs Szervezet tagjainak egyetemleges felelőssége. Az  Integrációs Szervezetből 
kizárt illetve kilépő tag az  Integrációs Szervezetben fennállt tagság megszűnésének időpontjáig keletkezett 
kötelezettségekért az  Integrációs Szervezeti tagsága megszűnése időpontjától számított további 730 napig felel. 
A  kizárt illetve kilépő tag Felügyelethez benyújtott engedélykérelme kapcsán a  Felügyelet a  tőkekövetelmények 
fennállásának teljesítése körében 730 napig nem veheti figyelembe a  kizárt illetve kilépő tagnak az  Integrációs 
szervezeti tagság tagsági viszony keletkezésekor fennállt saját tőke értékét.

II. FEJEzEt

7. A Takarékbank Zrt.

7.1. A Takarékbank Zrt. jogállása, részvényesei

12. § (1) A  Takarékbank Zrt. hitelintézet, amelyre a  Hpt., valamint a  Gazdasági társaságokról szóló 2006.  évi IV.  törvény 
(a  továbbiakban: Gt.), – illetve – hatályba lépése után – a 2013.  évi V. tv. rendelkezéseit az  e  törvényben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni.

 (2) A Takarékbank Zrt. részvényese a szövetkezeti hitelintézet, az MFB és – tőkeemelés után – a Magyar Posta, illetve 
az  MFB és a  Magyar Posta esetleges általános vagy különös jogutódja(i) és a Takarékbank Zrt. 20.  § (7)  bekezdés 
alapján tartott közgyűlése vagy ezt követő Takarékbank Zrt. közgyűlés által választott az alapszabály szerinti testület 
hozzájárulásával Takarékbank Zrt. részvényt szerző más szerv vagy jogi vagy természetes személy.
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 (3) A  (2)  bekezdés megsértésével szerzett Takarékbank Zrt. részvény alapján Takarékbank Zrt. részvényesi jogok nem 
gyakorolhatóak.

7.2. A Takarékbank Zrt. alaptőkéje

13. § (1) A  Takarékbank Zrt. alaptőkéje az  alábbi 20.  § (7)  bekezdése szerint végrehajtandó tőkeemelés 
alapján, a  jelen törvény hatályba lépését követő legfeljebb 60. naptól legalább 3 389 704 000 Ft, azaz 
hárommilliárd-háromszáznyolcvankétmillió-hétszáznégyezer forint.

 (2) A Takarékbank Zrt.-ben a Magyar Posta törzsrészvény jegyzésével szerez tulajdont.
 (3) A szövetkezeti hitelintézet a Takarékbank Zrt.-ben „C” sorozatú elsőbbségi részvénnyel rendelkezik.
 (4) A Takarékbank Zrt. részvényese kizárólag egy féle elsőbbségi részvénnyel rendelkezhet.

7.3. A Takarékbank Zrt. alapszabálya

14. § (1) A Takarékbank Zrt. jelen törvény hatálybalépését követő első alapszabályának szövegét a  jelen törvény hatályba 
lépésének napjától számított 30 napon belül az Integrációs Szervezet igazgatósága határozza meg és a Takarékbank 
Zrt. közgyűlése fogadja el a  20.  § (7)  bekezdésben foglaltak szerint. A  Takarékbank Zrt. alapszabályának 
a megállapításához és módosításához, továbbá az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatásához, 
valamint az  egyes részvényfajták, osztályok átalakításához a  szavazásra jogosító részvények által megtestesített 
szavazatok több mint felét képviselő részvényes szavazata szükséges.

 (2) A Takarékbank Zrt. alapszabálya az  integráción belüli konszolidáció és a kisebbségi tulajdonosok érdekei védelme 
érdekében együttes eladási szabályokat állapíthat meg és korlátozhatja, hogy a  Takarékbank Zrt. részvényesén 
és az  integrációs szervezeti tagsággal rendelkező szövetkezeti hitelintézeten kívül más hogyan szerezheti meg 
a  Takarékbank Zrt. részvényét illetve kizárhatja vagy korlátozhatja, hogy nem szövetkezeti hitelintézet milyen 
esetben vagy feltételek mellett szerezhet részvényt a Takarékbank Zrt.-ben.

 (3) A Takarékbank Zrt. részvényei nem terhelhetőek meg, hitel fedezetét nem képezhetik, óvadékba nem helyezhetőek, 
kölcsönbe nem adhatóak, nem állhatnak közös tulajdonban, azokat a Takarékbank Zrt. igazgatósága által kijelölt 
letétkezelőnél kell folyamatosan tartani.

 (4) A  Takarékbank Zrt. részvényese – az MFB-n és a  Magyar Postán illetve esetleges jogutódjaikon kívül – nem 
gyakorolhatja a részvényesi jogait és esetleges elővásárlási vagy más részvényhez fűződő előjogait, amennyiben
a) tőkemegfelelése nem éri el a Takarékbank Zrt. által előírt szintet, vagy
b) az  alaptőkét megtestesítő instrumentumaira harmadik személynek vagy más részvényesnek vételi joga, 

zálogjoga vagy bármilyen más követelést biztosító joga áll fenn, vagy
c) olyan hitelügyletet vagy ehhez kötődő biztosítéki ügyletet köt vagy kötött, amelyet a  jogszabály vagy 

valamely vonatkozó szabályzat tilt, vagy
d) a  15.  § (3)  bekezdés szerinti esetben, ha a  részvényes nem teljesítette a  Takarékbank Zrt. utasítását vagy 

amennyiben felfüggesztették Integrációs Szervezeti tagságát vagy folyamatban van kizárása az  Integrációs 
Szervezetből, vagy

e) a 12. § (2) bekezdésben nem nevesített részvényes, amíg a 12. § (2) bekezdésben szereplő hozzájárulást meg 
nem szerzi,

f ) nem teljesíti e törvényből fakadó valamely kötelezettségét.

7.4. A Takarékbank Zrt. feladatai, viszonya a szövetkezeti hitelintézetekkel

15. § (1) A Takarékbank Zrt. a szövetkezeti hitelintézetek integrációjának központi bankja.
 (2) A Takarékbank Zrt. a szövetkezeti hitelintézetekre kötelező szabályzatot fogad el

a) a kockázatkezelés részletes szabályairól, ide értve a hitelengedélyezés, kockázati monitoring, betételhelyezés, 
készpénzgazdálkodás és befektetési politika, a  minősítés és az  értékvesztés szabályait valamint 
a jogszabályokon és egyéb kötelező szabályokon felüli addicionális egyedi tőkekövetelményekre vonatkozó 
szabályokat;

b) a követendő üzletpolitikáról;
c) a közös marketing folytatásáról;
d) az egységes informatikai rendszer kialakításáról.
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 (3) A Takarékbank Zrt. ellenőrzi a szövetkezeti hitelintézet tevékenységét, és jogszabályoknak, valamint az  Integrációs 
Szervezet és a  Takarékbank Zrt. által kiadott szabályzatoknak megfelelő működés érdekében utasítást adhat 
a szövetkezeti hitelintézetnek. A szövetkezeti hitelintézet az utasításnak köteles eleget tenni.

 (4) Amennyiben a  szövetkezeti hitelintézet nem tesz eleget az  utasításnak vagy nem jogszabályoknak vagy 
a szabályzatoknak megfelelően működik:
a) a  Takarékbank Zrt. igazgatósága dönthet a  szövetkezeti hitelintézet vezető tisztségviselői megbízatásának 

a felfüggesztéséről legfeljebb 180 napra, mely felfüggesztést legfeljebb további 180 napra meghosszabbíthat 
vagy – különösen indokolt esetben – dönthet megbízatásuk megszüntetéséről illetve átmeneti időre vezető 
tisztségviselő vagy tisztségviselők megbízásáról;

b) a Takarékbank Zrt. Igazgatóságának kezdeményezése alapján vagy saját kezdeményezéséből az  Integrációs 
Szervezet igazgatósága dönt a szövetkezeti hitelintézet Integrációs Szervezeti tagságának a felfüggesztéséről 
vagy – indokolt esetben – a szövetkezeti hitelintézet Integrációs Szervezetből történő kizárásáról.

 (5) A Takarékbank Zrt. igazgatósága dönt a szövetkezeti hitelintézet vezető tisztségviselője vagy vezető tisztségviselői 
megbízatása felfüggesztésének a  megszüntetéséről illetve az  Integrációs Szervezet igazgatósága dönt 
az  Integrációs Szervezeti tagság felfüggesztésének a  megszüntetéséről, amennyiben a  szövetkezeti hitelintézet 
az utasításnak eleget tesz illetve helyreállította a jogszabályoknak és a szabályzatoknak megfelelő működését.

 (6) A (4) bekezdés a) pont szerinti intézkedések megtételét az Integrációs Szervezet igazgatósága is kezdeményezheti 
a Takarékbank Zrt. igazgatóságánál.

 (7) Amennyiben a  szövetkezeti hitelintézet vagy a  szövetkezeti hitelintézetek egy csoportja a  Takarékbank Zrt. 
igazgatósága szerint válsághelyzetben van, akkor
a) a  Takarékbank Zrt. igazgatósága dönthet a  szövetkezeti hitelintézet vezető tisztségviselői megbízatásának 

a felfüggesztéséről legfeljebb 180 napra, mely felfüggesztést legfeljebb további 180 napra meghosszabbíthat 
vagy – különösen indokolt esetben – dönthet megbízatásuk megszüntetéséről illetve átmeneti időre vezető 
tisztségviselő vagy tisztségviselők megbízásáról;

b) a Takarékbank Zrt. Igazgatóságának kezdeményezése alapján vagy saját kezdeményezéséből az  Integrációs 
Szervezet igazgatósága dönt a szövetkezeti hitelintézet Integrációs Szervezeti tagságának a felfüggesztéséről 
vagy – indokolt esetben – a szövetkezeti hitelintézet Integrációs Szervezetből történő kizárásáról.

 (8) Amennyiben a Takarékbank Zrt. igazgatósága az  Integrációs Szervezet igazgatóságának kezdeményezése ellenére 
– 5 munkanapon belül – nem hozza meg a  (4)  bekezdés a)  pont szerinti vagy a  (7)  bekezdés a)  pont szerinti 
intézkedést, akkor azt az Integrációs Szervezet igazgatósága is megteheti.

 (9) A  Takarékbank Zrt. szövetkezeti hitelintézet részvényesei kötelesek bankszámlájukat kizárólag a  Takarékbank 
Zrt.-nél vezetni, és le nem kötött pénzeszközeiket a Takarékbank Zrt. által forgalmazott eszközökben tartani.

 (10) A Takarékbank Zrt. és szövetkezeti hitelintézet részvényesei tevékenységüket egységes informatikai rendszer keretei 
között végzik.

 (11) A  szövetkezeti hitelintézet számviteli törvény szerinti beszámolója elfogadásához a  Takarékbank Zrt. előzetes 
jóváhagyása kell, amely döntését a  legalább 45 nappal a  tervezett közgyűlés előtt a  rendelkezésére bocsájtott, 
könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg alapján hozza meg.

 (12) A  szövetkezeti hitelintézet vezető tisztségviselőinek kinevezéséhez 2013. december 31-ig az  Integrációs 
Szervezet, 2014. január 1-től a  Takarékbank Zrt. igazgatósága előzetes hozzájárulása szükséges. A  Takarékbank 
Zrt. vezető tisztségviselőinek kinevezéséhez 2013. december 31-ig az  Integrációs Szervezet előzetes hozzájárulása 
szükséges. Az  Integrációs Szervezet igazgatósága illetve a Takarékbank Zrt. igazgatósága kezdeményezheti, hogy 
a Takarékbank Zrt. szövetkezeti hitelintézet részvényesénél illetve az Integrációs Szervezet szövetkezeti hitelintézet 
tagjánál tartsanak közgyűlést, ahol napirendi pont a tisztújítás a vezető tisztségviselők vonatkozásában. Az érintett 
szövetkezeti hitelintézetnél a  jogszabály által megengedett legrövidebb időn belül kell a  fenti tárgyú közgyűlést 
tartani. Az  átmeneti időre az  Integrációs Szervezet által kinevezett vezető tisztségviselői kinevezéséhez nem 
szükséges a Felügyelet engedélye.

 (13) A  Takarékbank Zrt. igazgatósága felfüggeszti azon szövetkezeti hitelintézet részvényes részvényesi jogait, 
amelynek nem áll rendelkezésére a  jelen törvény 19.  § (3)  bekezdése szerinti működési engedély, illetőleg annak 
visszavonásának lenne helye a jelen törvény alapján továbbá a 14. § (4) bekezdés szerinti esetekben. A Takarékbank 
Zrt. részvénykönyvében a részvényesi jogok felfüggesztésének a tényét fel kell tüntetni.

 (14) A  részvényes jogainak felfüggesztése az  érintett részvényhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek szünetelését 
eredményezi. E  részvényeket a  Takarékbank Zrt. közgyűlésének a  határozatképessége szempontjából nem lehet 
figyelembe venni.
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 (15) Ha a  részvényesi jogok felfüggesztésével érintett elsőbbségi részvények aránya az  elsőbbségi részvényeken belül 
elérik az 50%-ot, abban az esetben az érintett részvénysorozathoz kapcsolódó jogok szünetelnek, azaz a szünetelés 
ideje alatt nem létezőnek tekintendők.

 (16) Az  Integrációs Szervezet által meghatározott esetekben és célokra a  Takarékbank Zrt. az  Integrációs Szervezet 
tagjainak eszközeit illetve kötelezettségeit időről-időre átvizsgálhatja, és a  19.  §. (5)  bekezdésben szereplő 
megállapításokat teheti, ill. intézkedéseket alkalmazhatja.

 (17) Azt a  kérdést, hogy fennáll-e a  4. bekezdés a) és b) illetve a  7. bekezdés a) és b)  pontjában írt körülmény 
az Integrációs Szervezet igazgatósága jogosult eldönteni.

 (18) Ahol a  fenti (4)–(8)  bekezdések az  Integrációs Szervezet igazgatósága javára nevesítenek hatáskört, ott 
a Takarékbank Zrt. igazgatóságának van hatásköre.

8. Az OTIVA, a REPIVA, a HBA és a TAKIVA jogutódlása, állományátvétel

16. § (1) Az  OTIVA, a  REPIVA, a  HBA és a  TAKIVA gazdálkodásának ellenőrzésére és tevékenységének átadásával illetve 
a jogutódlás kérdéseinek kezelésével kapcsolatban a jelen törvény rendelkezéseinek a végrehajtásával kapcsolatban 
kormánybiztos jár el.

 (2) Az  OTIVA, a  REPIVA, a  HBA és a  TAKIVA az  e  törvény hatályba lépését követő 8. munkanap végéig köteles 
valamennyi szervezeti illetve szerződéses és vagyoni viszonyaikra vonatkozó adatot elektronikus állomány és fizikai 
dokumentum formájában is eljuttatni a kormánybiztos és az Integrációs Szervezet igazgatósága részére, oly módon, 
hogy abban a  tevékenység átvétele szempontjából fontos adatok világosan és elkülöníthetően szerepeljenek. 
Az OTIVA, a REPIVA, a HBA és a TAKIVA intézkedésre jogosult munkavállalói, vezető tisztségviselői egyetemlegesen 
felelnek a jelen bekezdésben leírtak megszegéséért, valamint az abból fakadó kárért.

 (3) Az  5.  § szerinti általános jogutódlás nem vonatkozik arra a  szerződésre vagy szerződésekre, amely vagy amelyek 
vonatkozásában a kormánybiztos így dönt. A kormánybiztos azon szerződések vonatkozásában dönthet úgy, hogy 
azok vonatkozásában ne legyen jogutódlás, amelyek nem szükségesek a  jogutód ésszerű gazdálkodásához vagy 
azért, mert feltételeik nem piaciak, vagy azért, mert az  Integrációs Szervezet már rendelkezik ilyen eszközzel vagy 
szolgáltatással.

 (4) A  kormánybiztos az  OTIVA, a  REPIVA, a  HBA és a  TAKIVA által a  (2)  bekezdés szerint rendelkezésre bocsátott 
adatok alapján haladéktalanul megvizsgálja, hogy szükség van-e az  adott jog illetve kötelezettség az  Integrációs 
Szervezetre történő átszállására a  szövetkezeti hitelintézetek illetve az  Integrációs Szervezet hatékony 
működéséhez. A  kormánybiztos az  e  törvény hatályba lépését követő 60. nap végéig a  (3)  bekezdés szerinti 
szempontrendszer alapján meghatározza, hogy melyik jogok és kötelezettségek nem szállnak át a  jogutódra, és 
erről az érintett másik feleket is tájékoztatja.

 (5) Az  OTIVA, a  REPIVA, a  HBA és a TAKIVA jogutódlással nem érintett szerződéseit a  kormánybiztos – ha az  érintett 
szerződés rövidebb felmondási időről nem rendelkezik – e  törvény hatályba lépését követő 90. napra jogosult 
felmondani. A  fel nem mondott szerződések vonatkozásában jogutódlás következik be. A  felmondási idő végéig 
teljesített szolgáltatások ellenértékét az  Integrációs Szervezet téríti meg a  megszűnt szerződések jogosultjainak. 
A  kormánybiztos döntése ellen – abban a  körben, hogy a  kormánybiztos a  (3)  bekezdés szerinti mérlegelési 
szempontokat betartotta-e – kártérítési igénnyel értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz vagy 
a Fővárosi Törvényszékhez lehet fordulni. A kártérítési igényért az Integrációs Szervezet áll helyt.

17. § (1) A Felügyelet visszavonja a működési engedélyét annak a szövetkezeti hitelintézetnek, amelyik a 19. § (3) bekezdés, 
a 19. § (6) bekezdés, 20. § (3) bekezdés, a 20. § (4) bekezdés szerinti kötelezettségeinek nem tesz határidőben eleget.

 (2) A  Felügyelet a  szövetkezeti hitelintézet vonatkozásában a  jelen törvény hatályba lépéséből fakadó átmeneti 
helyzetre tekintettel – átmeneti, legfeljebb 180 napos időszakra a  betétesek védelme és a  fizetőképesség 
fenntartása érdekében – korlátozhatja a  szövetkezeti hitelintézet eszközeinek átruházását vagy általuk 
kötelezettségek vállalását, jogok átruházását illetve kötelezettségek átvállalását, és korlátozhatják a  működést és 
ezen belül különösen az eszközök kihelyezését.

 (3) A Takarékbank Zrt. e törvény rendelkezései szerint köteles átvenni az olyan szövetkezeti hitelintézet likvid vagyona 
által fedezett betétállományát és a  szövetkezeti hitelintézet likvid vagyonát, amelynek a  működési engedélyét 
a Felügyelet e törvény alapján visszavonta.

 (4) A  működési engedély visszavonásáról szóló felügyeleti határozat kézhez vételét követő 3. munkanap végéig 
a  szövetkezeti hitelintézet köteles a  betéteseinek személyes adatait, a  betétek összegét és egyéb jellemzőit, 
valamint a  (3)  bekezdés szerinti eljárás (betétállomány átvétele) lefolytatása szempontjából szükséges adatokat 
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valamint a  likvid vagyonra vonatkozó minden információt elektronikus állomány és fizikai dokumentum 
formájában is eljuttatni a Felügyelet és a Takarékbank Zrt. részére, oly módon, hogy abban a betétállomány átvétele 
szempontjából fontos adatok világosan és elkülöníthetően szerepeljenek.

 (5) A  szövetkezeti hitelintézethez a  Felügyelet – a  szövetkezeti hitelintézet működési engedélyét visszavonó 
határozattal egyidejűleg – felügyeleti biztost jelöl ki. A szövetkezeti hitelintézethez kirendelt felügyeleti biztos a Hpt. 
165.  § szerinti jogkörében eljárva a  szövetkezeti hitelintézet által a  (4)  bekezdés szerint rendelkezésre bocsátott 
adatok alapján haladéktalanul megvizsgálja a szövetkezeti hitelintézet betétállományának átvétele szempontjából 
fontos alábbi adatokat:
a) a szövetkezeti hitelintézet jegybankképes értékpapír-állománya;
b) a  szövetkezeti hitelintézet a  felügyeleti biztos által a  Takarékbank Zrt. hitelminősítési szabályzata alapján 

jónak minősített hitelállománya;
c) a szövetkezeti hitelintézet likvid eszköz-állománya.

 (6) A  felügyeleti biztos a  vizsgálat eredményéről a  vizsgálat megkezdésétől számítva legkésőbb az  5. munkanapon 
írásos jelentést készít, amely alapján indokolással ellátott javaslatot tesz a  szövetkezeti hitelintézet likvid vagyona 
által fedezett betétállomány mértékére és annak az állománynak Magyar Takarékbank Zrt. által történő átvételére. 
A  felügyeleti biztos az  írásbeli jelentést és a  javaslatot egyidejűleg megküldi a  Felügyelet és a  Takarékbank 
Zrt. részére, amelyek a  kézhez vételtől számított 3 munkanapon belül további írásbeli kiegészítést kérhetnek 
a felügyeleti biztostól, aki azt további 3 munkanapon belül köteles mindkét szervezet részére egyidejűleg megadni.

 (7) A  szövetkezeti hitelintézet likvid vagyona által fedezett betétállományának és szövetkezeti hitelintézet 
likvid vagyonának Takarékbank Zrt. által történő átvételéről a  Takarékbank Zrt. javaslatára a  Felügyelet dönt. 
A  betétállomány valamint az  annak fedezetéül szolgáló likvid vagyon átruházásához illetve átvállalásához nincs 
szükség sem a betétesek, sem az adósok hozzájárulására.

9. Záró és átmeneti rendelkezések

18. § (1) Ez  a  törvény megfelel az  Európai Parlament és a  Tanács 2006/48/EK számú, a  hitelintézetek tevékenységének 
megkezdéséről és folytatásáról szóló irányelvének.

 (2) A  szövetkezeti hitelintézet tagsági jogviszony megszüntetése esetén a  tagot, a  részjegy névértéke, valamint 
a  tagsági jogviszony alatt keletkezett, a  részjegyre jutó saját tőke lekötött tartalékkal csökkentett összege illeti 
meg, abban az  esetben, ha az  a  szövetkezeti hitelintézet veszteségének fedezésére nem kerül felhasználásra. 
A szövetkezeti hitelintézet tagjának járó összeg elszámolására a tagsági jogviszony megszűnését követő, számviteli 
törvény szerinti beszámolót elfogadó közgyűlés napjától számított 30 napon belül kerül sor. Ha az  elszámolás 
alapjául szolgáló összeg a részjegy névértéket meghaladja, akkor a részjegy és különbözet összege visszafizetésének 
módját és időpontját vagy – amennyiben ezek nem esnek egybe akkor – időpontjait a  szövetkezeti hitelintézet 
igazgatósága határozza meg. A kifizetés helyéről és időpontjáról a jogosultat írásban értesíteni kell. A szövetkezeti 
hitelintézet igazgatósága köteles meghosszabbítani a  részjegy illetve a  különbözet összegének visszafizetését, 
ha ennek következtében a  szövetkezeti hitelintézet saját tőkéje, illetőleg szavatoló tőkéje nem éri el a  Hpt. 76.  § 
(1)–(2)  bekezdésében meghatározott tőkekövetelményt. A  fenti esetben – két éven belül – a  volt tag részére azt 
követően kell esedékessé válásuk sorrendjében a kifizetést teljesíteni, hogy ennek fedezete rendelkezésre áll.

 (3) E  törvény hatályba lépésével hatályát veszíti az  1993. október 13-án megkötött, 1998. április 29. napján új 
tartalommal elfogadott, és azóta többször módosított, Takarékszövetkezeti Integrációs Szerződés.

 (4) A  jelen törvény alkalmazása során a  Felügyelet határozatai esetleges jogorvoslati kérelemtől függetlenül 
végrehajthatóak.

 (5) Az  Integrációs Szervezet és a Takarékbank Zrt. jelen törvényben meghatározott hatáskörei nem érintik a pénzügyi 
közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szerv sarkalatos törvényben meghatározott hatásköreinek a gyakorlását.

 (6) 2016. január 1-ig az  1.  § (1)  bekezdés f )  pontjában meghatározott „hitelezési mutatója rossz” fogalom 
alkalmazhatóságát akkor lehet megállapítani, ha a nem teljesítő (90 napon túl késedelmes) hitelek aránya a  teljes 
hitelállományhoz képest meghaladja a 12 százalékot.

 (7) A  jelen törvény 15.  § (9)  bekezdésének hatálybalépése napján a  Takarékbank Zrt. szövetkezeti hitelintézet 
részvényeseinek bankszámláját vezető szervezetek – kivéve a Takarékbank Zrt.-t – kötelesek a hatályba lépés napját 
megelőző napon hatályos bankszámlaszerződést felmondási időtartam melletti megszűnéssel felmondani.

19. § (1) Az  Integrációs Szervezet első igazgatóságát a  jelen törvény hatálybalépésétől számított 3 napon belül létre kell 
hozni. A jogszabály hatálybalépését követően átmeneti jelleggel az első igazgatóság valamennyi tagját az MFB bízza 
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meg. Az első igazgatóság megbízatása addig tart, amíg a tagjait a Közgyűlés a 7. § (1) bekezdés szerinti jogkörével 
élve vissza nem hívja a tisztségükből és helyettük új igazgatósági tagokat nem nevez ki.

 (2) A szövetkezeti hitelintézet
a) 2017. december 31-ig nem jogosult olyan kötelezettséget vállalni, amelyre szavatoló tőkéje a  2012. 

december 31-ei állapot szerint nem nyújtana fedezetet, kivéve, ha – 2014. július 1-et követően a Takarékbank 
Zrt. igazgatósága előre, írásban kifejezett felmentést ad neki a fenti tilalom alól.

b) a  törvény hatálybalépését követő 365 napon belül csak az  Integrációs Szervezet hozzájárulásával jogosult 
a  szokásos üzletmenetbe nem tartozó ügyleteket megkötni vagy kötelezettségvállalásokat tenni, hitelt 
felvenni, nagykockázatot vállalni (Hpt. 79.  §–81.  §), egyetemleges kötelezettséget vállalni vagy társasági 
részesedést szerezni, ide nem értve a  jelen törvény szerint a „C” sorozatú elsőbbségi részvény átvételére 
vonatkozó kötelezettség teljesítését. Az  Integrációs Szervezet úgy dönthet, hogy egyes szövetkezeti 
hitelintézetek vagy a  szövetkezeti hitelintézetek egy csoportja vagy valamennyi érintett vonatkozásában 
a  fenti határidőt legfeljebb további 180 napra meghosszabbítja vagy egyes tevékenységek végzését vagy 
a kockázatvállalást a fentieknél jobban korlátozza.

 (3) A 3. § (2) bekezdésétől eltérően a  jelen törvény hatályba lépésekor működési engedéllyel rendelkező szövetkezeti 
hitelintézet az  e  törvénynek megfelelően és a  jelen bekezdés d)  pontja szerinti határidőben szerzett működési 
engedélye kiadásának feltétele, hogy előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tegyen egy darab „C” sorozatú 
elsőbbségi részvény átvételére a Takarékbank Zrt.-ben. A működési engedéllyel rendelkező szövetkezeti hitelintézet 
köteles az  alábbi határidőkben az  alábbiakra és arról a  határidőn belül értesíteni a  Felügyeletet a  d)  pontban írt 
kivétellel és az Integrációs Szervezetet:
a) e  törvény hatályba lépését követő 15 napon belül a  Gt. 255.  § (3)  bekezdése szerinti Előzetes 

kötelezettségvállaló nyilatkozatot tenni a  Takarékbank Zrt. felé egy darab kétezer  forint névértékű 
„C”  sorozatú elsőbbségi részvény átvételére, és – amennyiben rendelkezett Takarékbank Zrt. „B” sorozatú 
elsőbbségi részvénnyel, akkor „B” sorozatú elsőbbségi részvényét letétbe helyezte a  Takarékbank Zrt.-nél 
és – a  20.  § (7) szerinti közgyűlés időpontjáig úgy értékesítette valamennyi „B” sorozatú Takarékbank Zrt. 
elsőbbségi részvényét, hogy azok fölött a tulajdonjoga megszűnt, és

b) e  törvény hatályba lépését követő 20. napig jogszabálynak megfelelő módon a  Felügyeletnél kérelmezni 
a működési engedélyének az e törvénynek megfelelő kiadását vagy fenntartását, a működési engedély iránti 
kérelemben igazolja, hogy előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett a Takarékbank Zrt. egy „C” sorozatú 
elsőbbségi részvénye átvételére, és

c) e  törvény hatálybalépése után 45 napon belül elfogadni új alapszabályukat vagy alapító okiratukat 
az Integrációs Szervezet igazgatósága által meghatározott szöveggel,

d) e törvény hatályba lépését követő 75. napig e törvénynek megfelelően működési engedélyt szerezni.
A fenti kérdésekben a Felügyelet ügyintézésére 8 munkanapos határidő áll rendelkezésre.

 (4) Az  e  törvény hatályba lépésének időpontjában működési engedéllyel rendelkező szövetkezeti hitelintézet, 
a Takarékbank Zrt. és az MFB a törvény hatályba lépésével az Integrációs Szervezet tagja.

 (5) A  Takarékbank Zrt. a  szövetkezeti hitelintézet eszközeit illetve kötelezettségeit e  törvény hatályba lépését 
követő legkésőbb 45. naptól megkezdi átvizsgálni és a  vizsgálatot legfeljebb e  törvény hatályba lépését követő 
365 napon belül befejezi. Amennyiben a szövetkezeti hitelintézet eszközei illetve kötelezettségei nem felelnek meg 
a törvényben meghatározott határnap előtt – jogszabály alapján – közzétett utolsó nyilvános mérlegének (a mérleg 
készítése óta bekövetkezett változást is figyelembe véve), vagy gazdálkodása nem felelt meg a  jogszabályoknak 
és a  Felügyelet-előírásainak illetve saját belső szabályzatainak, akkor a Takarékbank Zrt. javaslatára az  Integrációs 
Szervezet döntésével, a  javaslat kézhezvételét követő 30 napon belül kizárhatja a  szövetkezeti hitelintézetet 
az Integrációs Szervezetből.

 (6) Nem jogosult „C” típusú elsőbbségi részvényre és nem csatlakozhat az Integrációs Szervezethez a Takarékbank Zrt. 
azon részvényese, amely a 12. § (2) bekezdésben jelölteken túl a jelen törvény hatálybalépésekor a Takarékbank Zrt. 
részvényese. Az ilyen részvényes a jelen törvény hatályba lépését követő 15 napon belül köteles a tulajdonában álló 
„B” sorozatú elsőbbségi részvényeket a Keler Zrt.-nél a 0074 számú értékpapírszámlán vagy a Takarékbank Zrt. által 
írásban jelzett más értékpapírszámlára letétbe elhelyezni vagy az  Integrációs Szervezet igazgatóságának írásban 
cégszerűen nyilatkozni arról, hogy nem rendelkezik „B” sorozatú elsőbbségi részvényekkel.

 (7) A  működési engedély 19.  § (3)  bekezdés d)  pontja szerinti fenntartása során a  Felügyelet az  érvényes működési 
engedéllyel rendelkező szövetkezeti hitelintézetek esetében csak azt vizsgálja, hogy a  szövetkezeti hitelintézet 
megtette-e Gt. 255.  § (3)  bekezdés szerinti előzetes kötelezettségvállalást a  Takarékbank Zrt. „C” sorozatú 
részvényével kapcsolatban és eleget tett-e e  törvényből fakadó kötelezettségeinek. Amennyiben a  Felügyelet 
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a  szövetkezeti hitelintézet működési engedélyét – bármely okból visszavonja, akkor a  Felügyelet egyidejűleg 
kezdeményezi a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 
176./B §-a szerint a szövetkezeti hitelintézet végelszámolását vagy a Hpt. 177. §-a szerint a felszámolását és a Hpt. 
157.  § (1)  bekezdés e)  pontja alapján a  Hpt. 151.  § (3)  bekezdés szerinti feltételek teljesülése nélkül is felügyeleti 
biztost rendel ki. Ebben az  esetben a  Takarékbank Zrt. köteles az  érintett szövetkezeti hitelintézet betéteseinek 
védelmében a betétállományokat 60 napon belül e törvény 17. §-a rendelkezései szerint átvenni.

 (8) A  2014. április 30-ig amennyiben a  Takarékbank Zrt. – az  Integrációs Szervezet igazgatósága szerint – 
válsághelyzetben van vagy szerinte válsághelyzet fenyeget vagy, ha a  Takarékbank Zrt. vezető tisztségviselői 
a  jogszabályokból vagy a  jelen törvényből eredő kötelezettségüket megszegik, akkor az  Integrációs Szervezet 
igazgatósága dönthet a  Takarékbank Zrt. egyes vagy valamennyi vezető tisztségviselője megbízatásának 
a  felfüggesztéséről legfeljebb 180 napra, mely felfüggesztést legfeljebb további 180 napra meghosszabbíthat 
vagy – különösen indokolt esetben – dönthet megbízatásuk megszüntetéséről illetve átmeneti időre vezető 
tisztségviselő vagy tisztségviselők megbízásáról a  Takarékbank Zrt. következő közgyűléséig. Az  ezen átmeneti 
időre az  Integrációs Szervezet által kinevezett vezető tisztségviselői kinevezéséhez nem szükséges a  Felügyelet 
engedélye.

 (9) A  Takarékbank Zrt. munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló vezető 
tisztségviselőinek legkésőbb a  20.  § (7)  bekezdés szerint megismételt közgyűlést követő napon megszűnik 
a  munkaviszonya illetve a  megbízási viszonya, kivéve, ha a  Takarékbank Zrt. közgyűlése megerősíti őket vezető 
tisztségviselőként. A  jelen törvény Takarékbank Zrt. vezető tisztségviselő általi megsértése azonnali hatályú 
felmondást alapoz meg.

 (10) Az átmeneti időre kinevezett vezető tisztségviselő megbízatása megszűnik, ha a Takarékbank Zrt. közgyűlése az új 
vezető tisztségviselőt megválasztja.

 (11) A  Folyamatban lévő engedélykérelemmel rendelkező hitelintézet nem jogosult felvételét kérni az  Integrációs 
Szervezetbe és nem jogosult a  Takarékbank Zrt. „C” sorozatú elsőbbségi részvényére. A  törvény 12.  § 
(2)  bekezdésének való megfelelés érdekében a  Folyamatban lévő engedélykérelemmel rendelkező hitelintézet 
a  törvény hatályba lépését követő 30 napon belül átruházza a  Takarékbank Zrt. tulajdonában álló törzs- és 
elsőbbségi részvényeit a  20.  § (1)  bekezdése szerint meghatározott egységár alapon számított értéken az  MFB 
részére.

 (12) A törvény 12. § (2) bekezdésének való megfelelés érdekében a Folyamatban lévő engedélykérelemmel rendelkező 
hitelintézet nem jogosult a  tulajdonában álló Takarékbank Zrt. részvényekkel szavazni, amíg a  jelen szakasz 
(11) bekezdésébe foglalt kötelezettségeinek nem tett eleget.

 (13) A  Sikertelen engedélykérelmet benyújtott hitelintézet köteles a  jelen szakasz (3)  bekezdése szerint eljárni 
azzal, hogy az  ott írt határidők 2014. január 1-től, vagy amennyiben a  jelen szakasz (11)  bekezdésébe foglalt 
kötelezettségét megszegte, akkor a törvény hatályba lépését követő 31. napon kezdődnek.

20. § (1) A törvény hatályba lépését követő 30 napon belül az Integrációs Szervezet által felkért két független könyvvizsgáló 
a legutóbbi a könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg alapján értékeli az MFB és a Magyar Posta által az Integrációs 
Szervezetben illetve Integrációs Szervezeten keresztül a  Takarékbank Zrt.-ben szerzett jogokat, és meghatározza 
ezeknek a szerzett jogoknak az ellenértékét egy piaci befektető számára valamint az MFB felkérésére meghatározza 
a „B” sorozatú elsőbbségi részvények aktuális piaci árát és megállapítja a Takarékbank Zrt. egy Törzsrészvényének 
illetve egy „B” sorozatú elsőbbségi részvényének az egységárát. Az MFB a két jó nevű független könyvvizsgáló által 
adott értékelés közül a  kisebb értékre emeli készpénzben az  MFB által a  4.  § (2) alapján az  Integrációs Szervezet 
számára rendelkezésére bocsátandó vagyont a  törvény hatályba lépését követő 150 napon belül. Az MFB a két jó 
nevű független könyvvizsgáló által adott értékelés összegének számtani közép értékét fogadja el a „B” sorozatú 
elsőbbségi részvények piaci vételáraként és ugyanezen az alapon határozza meg a Törzsrészvények és a „B” sorozatú 
elsőbbségi részvények egységárait is.

 (2) A  Takarékbank Zrt. alaptőkéjének jelen törvény hatályba lépését követően megvalósuló első 654 986 000 Ft-os 
tőkeemeléséből a  Magyar Posta névértéken 654 666 000 Ft névértékű további törzsrészvényt, a  szövetkezeti 
hitelintézetek pedig összesen legfeljebb 320 000  forint névértékű „C” sorozatú elsőbbségi részvényt vesznek 
át. A  „C”  sorozatú elsőbbségi részvényekhez a  14.  § (1)  bekezdés szerinti, Takarékbank Zrt. alapszabályában 
meghatározott elsőbbségi jogok fűződnek. Amennyiben a  320 000  forint névértékű, nekik elkülönített „C” 
sorozatú elsőbbségi részvényt vagy annak egy részét a szövetkezeti hitelintézetek nem veszik át, akkor az át nem 
vett „C”  sorozatú elsőbbségi részvényeket az  MFB jogosult és köteles átvenni. A  tőkeemelés során a  további 
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törzsrészvények ellenértékét a  Magyar Posta bocsátja készpénzben a  Takarékbank Zrt. rendelkezésére, míg 
a „C” sorozatú elsőbbségi részvények kibocsátására a Takarékbank Zrt. alaptőkén felüli vagyona terhére kerül sor.

 (3) A szövetkezeti hitelintézet, amely e törvény hatályba lépésének időpontjában részvényese a Takarékbank Zrt.-nek, 
összhangban a  19.  § (3)  bekezdés a)  pontja szerinti előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatában foglaltakkal, 
2000  forint névértékben köteles egy darab „C” sorozatú elsőbbségi részvényt átvenni. A „C” sorozatú elsőbbségi 
részvények átadására ingyenesen kerül sor. Az  Előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat kiállításával egy időben 
a  Takarékbank Zrt. részvényese köteles a  tulajdonában álló „B” sorozatú elsőbbségi részvényeket a  Keler Zrt.-nél 
a  0074 számú értékpapírszámlán vagy a  Takarékbank Zrt. által írásban jelzett más értékpapírszámlára letétben 
elhelyezni vagy az  Integrációs Szervezet igazgatóságának írásban cégszerűen nyilatkozni arról, hogy nem 
rendelkezik „B” sorozatú elsőbbségi részvényekkel. A „C” sorozatú elsőbbségi részvények átvételének módjáról és 
határidejéről a 20. § (7) bekezdés szerint összehívott közgyűlés köteles dönteni.

 (4) A  szövetkezeti hitelintézet, amely e  törvény hatályba lépésének időpontjában nem részvényese a  Takarékbank 
Zrt.-nek, összhangban a  19.  § (3)  bekezdés a)  pontja szerinti előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatában 
foglaltakkal 2000  forint névértékben köteles egy darab „C” sorozatú elsőbbségi részvényt átvenni. A  részvények 
átadására ingyenesen kerül sor. A  részvények átvételének módjáról és határidejéről a  20.  § (7)  bekezdés szerint 
összehívott közgyűlés köteles dönteni. A Takarékbank Zrt. 20.  § (7)  bekezdés szerint összehívott első közgyűlésre 
meg kell hívni az  MFB-t, a  Magyar Postát továbbá minden olyan szövetkezeti hitelintézetet, amelynek a  19.  § 
(3)  bekezdés a)  pontja szerinti előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatában foglaltakat megtette, a „B” sorozatú 
részvényét letétbe helyezte és amely e törvényből származó kötelezettségeit határidőben teljesítette.

 (5) A szövetkezeti hitelintézet és a Magyar Posta Zrt. – illetve az MFB Zrt. esetleges – tulajdonszerzéséhez a Takarékbank 
Zrt.-ben nem szükséges Takarékbank Zrt. hatáskörrel rendelkező szervének hozzájárulása, a  Gazdasági 
Versenyhivatal 1996.  évi LVII.  törvény 24.  § szerinti engedélye, illetve a  Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 
1996. évi CXII. törvény 14. § szerinti engedélye.

 (6) A  Takarékbank Zrt.-ben a  Magyar Posta és a  szövetkezeti hitelintézetek által szükség szerint végrehajtandó 
tőkeemelést a jelen törvény hatályba lépésétől számított 60 napon belül végre kell hajtani.

 (7) A  jelen törvény hatályba lépését követő 45. napra – vagy ha ez  munkaszüneti nap akkor az  ezt követő első 
munkanapra – a Takarékbank Zrt. közgyűlését össze kell hívni és meg kell tartani, amelynek kizárólagos napirendje 
a  törzsrészvények vonatkozásában a  Magyar Posta és a  „C” sorozatú elsőbbségi részvények vonatkozásában 
a  szövetkezeti hitelintézetek általi tőkeemelés, e  tőkeemelésekhez kapcsolódó részvény kibocsátás, vezető 
tisztségviselők választása, valamint az  alapszabály Integrációs Szervezet igazgatósága által meghatározott 
szöveggel történő elfogadása a  14.  § (1)  bekezdésnek megfelelően. A  Magyar Posta általi tőkeemelés 
vonatkozásában a Takarékbank Zrt. részvényeseinek nincs jegyzési elsőbbsége. Ha a Takarékbank Zrt. Igazgatósága 
e  közgyűlést e  törvény hatályba lépésétől számított 15 napon belül sem hívja össze vagy az  okot adó körülmény 
felmerülésétől számított 8 napon belül nem hozza meg a  15.  § (8)  bekezdéséből fakadó felfüggesztésről szóló 
határozatát, abban az  esetben az  Integrációs Szervezet igazgatósága válik jogosulttá a  közgyűlés összehívására 
a  jogszabály által lehetővé tett legrövidebb időn belül illetve a  15.  § (8)  bekezdéséből fakadó felfüggesztésről 
szóló határozat. A  közgyűlés a  megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A  közgyűlésre meg kell 
hívni az  MFB Zrt.-t, a  Magyar Postát, továbbá minden olyan szövetkezeti hitelintézetet, amelyik e  törvény 
rendelkezéseinek megfelelő és a 19. § (3) bekezdés a) pontja szerinti és a Gt. 255. § (3) bekezdése szerinti Előzetes 
kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett „C” sorozatú elsőbbségi részvény átvételére és minden részvényest. 
A  közgyűlésen el kell fogadni a  14.  § (1) szerinti alapszabály e  törvény rendelkezéseinek megfelelő módosítását, 
és határozni kell a  törzsrészvények vonatkozásában a  Magyar Posta és a  „C” sorozatú elsőbbségi részvények 
vonatkozásában a szövetkezeti hitelintézetek általi tőkeemelésről, figyelemmel az 19. § (3) a) pontja szerinti Előzetes 
kötelezettségvállaló nyilatkozatokban foglaltakra is. Amennyiben a közgyűlésen bármilyen okból a  fenti napirendi 
pontok mindegyikében nem születik e törvénynek megfelelő döntés, akkor a Gt. 234. § (2) bekezdésének megfelelő 
megismételt közgyűlést kell tartani az első közgyűlést követő 10. munkanapon.

 (8) Bármely a  Takarékbank Zrt.-vel szemben nem hatályosult részvényátruházási szerződés Takarékbank Zrt.-vel 
szembeni hatályosulásáról és a  Takarékbank Zrt. részvénykönyvébe történő bejegyzéséről a  20.  § (7)  bekezdés 
szerinti vagy ezt követő közgyűlésen – a 19.  § (9)  bekezdése szerint – megerősített illetve választott vezető 
tisztségviselőkből álló hatáskörrel rendelkező alapszabályban meghatározott testület dönt a  20.  § (7)  bekezdés 
szerinti közgyűlést követő 15 napon belül.

 (9) A szövetkezeti hitelintézet, amely e törvény hatályba lépésének időpontjában Takarékbank Zrt. részvényese, a 19. § 
(6) bekezdés szerinti részvényesek és az a szövetkezeti hitelintézet amely „C” sorozatú elsőbbségi részvényt szerez 
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e törvény rendelkezéseinek megfelelően, részvényeit nem idegenítheti el harmadik személynek e törvény hatályba 
lépését követő 365 napon belül, kivéve
a) azon részvényátruházási szerződéseket, amelyet vagy amelyeket e  törvény hatálybalépése előtt kötöttek 

meg, és jelentettek be a Takarékbank Zrt.-nek, de azt vagy azokat a Takarékbank Zrt. részvénykönyvébe még 
nem jegyezték be,

b) az MFB-nek történő értékesítést.
 (10) Az  MFB vételi joggal rendelkezik a  Takarékbank Zrt. azon részvényesének a  Takarékbank Zrt.-ben tulajdonolt 

valamennyi részvényére, amely részvényes a  Takarékbank Zrt. alapszabályáról a  20.  § (7)  bekezdés szerinti 
szavazáskor nemmel szavaz, tartózkodik, vagy távol marad illetve a  19.  § (6)  bekezdés szerinti részvényesek 
„B” típusú elsőbbségi részvényeire és annak a  szövetkezeti hitelintézetnek a  Takarékbank Zrt.-ben tulajdonolt 
részvényeire, amelynek a  működési engedélyét visszavonták. A  vételi jog egy évig áll fenn, és a  szavazást illetve 
a működési engedély visszavonását követő napon nyílik meg. A vételi jog gyakorlására a 20. § (1) bekezdése szerint 
meghatározott értéken jogosult. A vételi jog gyakoroltnak minősül, ha az MFB a vételi jog gyakorlására vonatkozó, 
a  vételárat is meghatározó nyilatkozatát postára adja az  érintett részvényesnek. A  vételárat a  vételi nyilatkozat 
megtételét követő 90 napon belül kell megfizetni. Az MFB tulajdonszerzéséhez nem szükséges a Takarékbank Zrt. 
hatáskörrel rendelkező szervének hozzájárulása.

 (11) A „B” sorozatú 20.  § (3)  bekezdése szerint letétbe helyezett elsőbbségi részvény tulajdonosát – a  letétbe helyezés 
napjától kezdődően 60 napos időtartamra – egyoldalú eladási jog illeti meg, amelynek kötelezettje az  MFB. 
Az eladási jog gyakorlására az elsőbbségi részvény tulajdonosa a 20. § (1) bekezdésében a „B” sorozatú elsőbbségi 
részvényre meghatározott egységáron jogosult. A  letétbe helyezett részvénnyel szavazni nem lehet. Az  eladási 
jog gyakoroltnak minősül, ha a  részvényes az  MFB részére címzett egyoldalú nyilatkozata az  MFB részére 
kézbesítésre kerül. A  vételárat az  eladási nyilatkozat megtételét követő 90 napon belül kell megfizetni. Az  MFB 
tulajdonszerzéséhez nem szükséges a  Takarékbank Zrt. hatáskörrel rendelkező szervének hozzájárulása. A  13.  § 
(4) bekezdése szerinti állapot elérésének határideje a jelen törvény hatálybalépését követő 30. nap.

 (12) Azt a kérdést, hogy fennáll-e a 15. § (13) bekezdéséből fakadó felfüggesztésről szóló határozat meghozatalára okot 
adó körülmény az Integrációs Szervezet igazgatósága jogosult határozatban eldönteni.

 (13) E törvény hatályba lépésével megszűnik – a már fennálló és a Takarékbank Zrt. részvénykönyvébe bejegyzett közös 
tulajdon kivételével – a 14. § (3) bekezdésének első mondatába ütköző szerződés. A Takarékbank Zrt. részvényese 
köteles 45 napon belül a megszűnt szerződés alapján a másik szerződő félnek járó összeggel elszámolni.

 (14) A 20. § (7) szerinti közgyűlés napirendjén szereplő kérdésben a 20. § (7) szerinti közgyűlés által az érvényes határozat 
meghozataláig a  Takarékbank Zrt.-nél más közgyűlés nem hívható össze és nem tartható, a  Takarékbank Zrt. 
tőkemelése tárgyában pedig a 20. § (7) szerinti közgyűlésen kívül érvényes határozat nem hozható.

9. Hatályba lépés

21. §  E törvény a  kihirdetését követő napon lép hatályba. E  törvény 15.  § (2)  bekezdése és 15.  § (4)  bekezdése 
2013.  szeptember 1-jén, a 15. § (9) bekezdése 2013. november 1-jén lép hatályba. E  törvény 15. § (10) bekezdése 
2016. július 1-jén, a 15. § (18) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba. A törvény 14. § (1) bekezdés 2. mondata 
a jelen törvény hatályba lépését követő 45. napon – vagy ha ez munkaszüneti nap – akkor a következő munkanapon 
lép hatályba.

10. Módosuló jogszabályok

22. § (1) A Hpt. 20. § f ) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„f ) átváltoztatható, átváltozó vagy elővásárlási jogot biztosító kötvény kibocsátása és az azokra vonatkozó szabályok 
módosítása,”

 (2) A Hpt. 49. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) az  Országos Betétbiztosítási Alappal, betét- és intézményvédelmi alappal, valamint a  szövetkezeti 
hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló törvény alapján 
a  szövetkezeti hitelintézeti integráció feladatkörében eljáró központi bankjával és az  ugyanezen törvényben leírt 
intézményvédelmi szervezettel és az ugyanezen törvényben nevesített és ott meghatározott feladatkörében eljáró 
kormánybiztossal szemben,”
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23. §  A Hpt. a következő 130/A. §-al egészül ki, egyúttal XX. fejezet címe „Betét- és intézménybiztosításra”-ra módosul:
„130/A.  § (1) Törvény kimondhatja intézményvédelmi integrációs szervezet létrehozását (kötelező 
intézményvédelmi szervezet).
(2) A kötelező intézményvédelmi szervezet szervezetének és működésének szabályait törvény határozza meg.”

24. §  A Hpt. 130/O.  § (3)  bekezdésének számozása 130/B.  §-ra változik és a  Hpt. 216.  §-a a  következő (1a)  bekezdéssel 
egészül ki
„(1a) A  szövetkezeti hitelintézet működési engedélye kiadásának feltétele, hogy taggá váljon a  szövetkezeti 
hitelintézetek integrációjában és „C” sorozatú elsőbbségi részvénnyel rendelkezzen a Takarékbank Zrt-ben.”

25. §  A Hpt. 163. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
„d) a  szövetkezeti hitelintézet működési engedélyét a  Felügyelet a  szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és 
egyes gazdasági vonatkozású jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV.  tv. amelyik a 19. § (3) bekezdés, 
a 19. § (6) bekezdés, 20. § (3) bekezdés, a 20. § (4) bekezdés alapján visszavonja”

26. § (1) A Hpt. 216. § (3) bekezdése a következőképpen módosul:
„(3) Szövetkezeti hitelintézet jegyzett tőkéjében egy tulajdonosnak a  közvetett és közvetlen tulajdoni hányada 
(részesedése) – a Magyar Állam, a  Magyar Fejlesztési Bank, a  kötelező intézményvédelmi szervezet, valamint 
az Országos Betétbiztosítási Alap kivételével – nem lehet több tizenöt százaléknál.”

 (2) A Hpt. 216. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) A  szövetkezeti hitelintézetek alapszabályukat vagy alapító okiratukat a  kötelező intézményvédelmi szervezet 
igazgatósága által meghatározott szöveggel fogadják el. Az  alapszabály megállapításához, a  szövetkezet 
egyesüléséről való döntéshez és a  részjegyek névértékének megváltoztatásához a  közgyűlésen jelenlévő tagok 
felének igenlő szavazata szükséges.”

 (3) A Hpt. 216. § az alábbi (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Szövetkezeti hitelintézet esetében a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 20. § (2) bekezdése e) pontját 
azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  szövetkezeti hitelintézet számviteli törvény szerinti beszámolójának 
elfogadásához a Takarékbank Zrt. előzetes jóváhagyása szükséges.”

27. §  A Hpt. 216/A. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:
„(1) Ha törvény kivételt nem tesz, a szövetkezeti hitelintézet tagja, illetőleg örököse (jogutódja) tagsági jogviszonya 
megszűnésekor a szövetkezet saját tőkéjéből legfeljebb a részjegye összegére tarthat igényt.”

28. §  A Hpt. 5. sz. mellékletének 21. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„21. A részvénnyé – jövőbeli objektív feltétel alapján – átváltozó kötvény a járulékos tőkébe beszámít és szavatoló 
tőkeelemnek minősül. A  részvénnyé átváltoztatható kötvény csak akkor számítható be a  járulékos tőkébe, 
ha kielégíti az  alárendelt kölcsöntőkére, az  alapvető kölcsöntőkére vagy a  járulékos kölcsöntőkére vonatkozó 
feltételeket. Egyéb esetben a részvénnyé átváltoztatható kötvény nem minősül szavatoló tőkeelemnek.”

29. §  A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001.  évi XX.  törvény (a  továbbiakban: MFBtv.) 2.  §-a 
a következő m) ponttal egészül ki:
[2. § Az mFb zrt. feladata, hogy … vegyen]
„m) külön jogszabályban meghatározottak szerint kötelező intézményvédelmi szervezetben és a  kötelező 
intézményvédelmi szervezet vagyoni eszközökkel való ellátásában”

30. § (1) A Gt. az alábbi új 24. § (4) bekezdéssel egészül ki:
„24.  § (4) Külön törvényben meghatározott esetben a  gazdasági társaság vezető tisztségviselőjét átmeneti időre 
törvényben erre feljogosított szervezet választhatja meg és hívhatja vissza. Az ilyen vezető tisztségviselő megbízása 
a gazdasági társaság legfőbb szerve következő üléséig tart, amelyet a törvényben meghatározott legrövidebb időn 
belül össze kell hívni és meg kell tartani.”

 (2) A Gt. 194. § rendelkezései helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvény
194.  § (1) A  részvénytársaság alaptőkéjének feléig forgalomba hozhat olyan névre szóló kötvényt, amelyet 
a kötvényes vagy a részvénytársaság igazgatósága kérésére részvénnyé kell átalakítani (átváltoztatható kötvény).
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(2) A  részvénytársaság olyan névre szóló kötvény kibocsátását is elhatározhatja, amely utóbb, az  alaptőke 
felemelésekor tulajdonosának – a részvényeseket követően – jegyzési jogot biztosít (jegyzési jogot biztosító 
kötvény).
(3) Az  átváltoztatható és a  jegyzési jogot biztosító kötvényre vonatkozó rendelkezéseket az  alapszabály állapítja 
meg. A részvénytársaság közgyűlése felhatalmazhatja az igazgatóságot átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító 
kötvény kibocsátására.”

31. §  A Gt. 194. § rendelkezéseit követően az alábbi 194/A. §-sal egészül ki:
„Az átváltozó kötvény
194/A.  § (1) A  részvénytársaság alaptőkéjének feléig forgalomba hozhat olyan névre szóló kötvényt, amely egy 
később bekövetkező objektív feltétel bekövetkezte esetén részvénnyé alakul át (átváltozó kötvény).
(2) A részvénytársaság közgyűlése felhatalmazhatja az igazgatóságot átváltozó vagy feltételesen átváltozó kötvény 
kibocsátására.”

32. §  A Gt. 208. § (2) bekezdés c) pont rendelkezése helyébe az alábbi szövegrész lép:
[(2) szükség szerint tartalmazza az alapszabály:]
„c) az  átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvények sorozatát, számát, névértékét és 
a kötvényekre vonatkozó szabályokat;”

33. §  A Gt. 231. § (2) bekezdés i) pont rendelkezései helyébe az alábbi szövegrész lép:
[(2) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:]
„i) döntés – ha e  törvény másként nem rendelkezik – az átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó 
kötvény kibocsátásáról;”

34. §  A Gt. 248. § (1) bekezdés d) pont rendelkezései helyébe az alábbi szövegrész lép:
[(1) Az alaptőke felemelése]
„d) feltételes alaptőke-emelésként, átváltozó vagy átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával történik.”

35. §  A Gt. 263. § rendelkezései helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Alaptőke-emelés átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalomba hozatalával
263.  § (1) A  közgyűlés vagy felhatalmazásával az  igazgatóság feltételes alaptőke-emelést határozhat el 
átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalomba hozatalával. Az átváltoztatható, ill. az átváltozó kötvény zártkörű 
vagy nyilvános forgalomba hozatala során az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések alkalmazandók.
(2) A  feltételes alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési határozatban vagy a  közgyűlés felhatalmazásával eljáró 
igazgatóság határozatában meg kell határozni
a) a kötvénykibocsátás módját (zártkörű, nyilvános);
b) a  kibocsátandó kötvények számát, névértékét, illetve kibocsátási értékét, a  kötvények sorozatát (kötvény 
jellemzők), a jegyzés helyét és idejét;
c) a kötvények részvénnyé történő átalakításának feltételeit, időpontját;
d) átváltozó kötvény esetén a részvénnyé történő átváltozásának objektív feltételét vagy feltételeit;
e) a kötvény futamidejét, a kamat vagy egyéb hozam megfizetésének feltételeit;
f ) zártkörű kötvény kibocsátása esetén a  kötvények jegyzésére jogosult személyeket, és az  általuk jegyezhető 
kötvények számát és egyéb jellemzőit.”

36. §  A Gt. 265. § rendelkezései helyébe az alábbi szövegrész lép:
„265.  § (1) Ha az  átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalára e  feltétellel került sor, a  tulajdonosok a  kötvény 
futamidején belül, a közgyűlés által meghatározott időtartam alatt írásban – a kötvényeknek az igazgatóság részére 
történő benyújtásával – kötvényeik helyébe részvényt igényelhetnek (a kötvényes által átváltoztatható kötvény). 
Ha a  kötvényeket a  részvények névértékénél, illetve kibocsátási értékénél alacsonyabb összeggel bocsátották ki, 
a kötvénytulajdonos a bejelentéssel egyidejűleg köteles a kötvény és a részvény névértéke, illetve kibocsátási értéke 
közötti különbözetet a részvénytársaságnak megfizetni. A nyilatkozat megtételével a kötvénytulajdonos jogosulttá 
válik részvényutalványra.
(2) Ha az  átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalára e  feltétellel került sor, a  részvénytársaság igazgatósága 
a  kötvény futamidején belül, a  közgyűlés által meghatározott időtartam alatt az  átváltoztatható kötvényeket 
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részvénnyé változtatja át, és erről kötvény tulajdonosait tájékoztatja (az igazgatóság által átváltoztatható kötvény). 
Ha a  kötvényeket a  részvények névértékénél, illetve kibocsátási értékénél alacsonyabb összeggel bocsátották ki, 
a  kötvénytulajdonos az igazgatóság által elhatározott átalakítással egyidejűleg köteles a  kötvény és a  részvény 
névértéke, illetve kibocsátási értéke közötti különbözetet a  részvénytársaságnak megfizetni. Az  igazgatóság 
döntésének meghozatalával a kötvénytulajdonos jogosulttá válik részvényutalványra.
(3) Az átváltoztatható kötvényt kibocsátó közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően az (1) bekezdés szerinti 
kötvényes általi bejelentés, ill. a  (2)  bekezdés szerinti igazgatóság általi átváltoztatás megtételére rendelkezésre 
álló időtartam lejártát követő első közgyűlésen vagy a  közgyűlési határozatban meghatározott időpontban kell 
az alaptőke felemeléséről dönteni, és ennek megfelelően a részvénytársaság alapszabályát módosítani.”

37. §  A Gt. 279. § (5)–(7) bekezdés rendelkezései helyébe az alábbi szövegrész lép:
„(5) Az  átváltoztatható és az  átváltozó kötvény esetében az  egyesüléssel létrejövő részvénytársaságnak 
a  kötvénytulajdonosok számára olyan jogosultságokat kell biztosítania, amelyek legalább egyenértékűek azokkal 
a  jogosultságokkal, amelyekkel a  jogelőd gazdasági társaságban rendelkeztek, kivéve, ha a  kötvénytulajdonosok 
mindegyike hozzájárul saját jogosultsága megváltoztatásához. A tulajdonos az egyesülő társaságok által kibocsátott 
átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény visszavásárlását is igényelheti a  jogutód részvénytársaságtól. 
E bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha az értékpapír kibocsátásakor előre meghatározták e tulajdonosok 
helyzetét egy esetleges egyesülés esetére.
(6) Az  átváltozó kötvény tulajdonosa az  egyesülő társaságok által kibocsátott átváltozó kötvény visszavásárlását 
a jogutód részvénytársaságtól nem igényelheti.
(7) Amennyiben az  egyesülő részvénytársaságok valamennyi részvényese egyhangú határozattal úgy határoz, 
az egyesülés során a (3)–(4) bekezdések rendelkezései nem alkalmazandóak.”

38. §  A Gt. 313. § (2) bekezdés rendelkezései helyébe az alábbi szövegrész lép:
„(2) Kivéve, ha külön törvény másként rendelkezik, ha az  alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében 
kerül sor, a  részvénytársaság részvényeseit, ezen belül első helyen a  forgalomba hozott részvényekkel azonos 
részvénysorozatba tartozó részvénnyel rendelkező részvényeseket, majd az  átváltoztatható, és velük egy sorban 
a  jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a  sorrendben – az alapszabályban meghatározott 
feltételek szerint a  részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg. Az  átváltozó kötvény tulajdonosát 
elsőbbségi jog nem illeti meg.”

39. §  A polgári törvénykönyvről szóló 2013.  évi V. tv. a  3:240.  § rendelkezéseit követően az  alábbi 3:240/A.  §-sal 
kiegészülve lép hatályba:
„Az átváltozó kötvény
3:240/A.  § (1) A  részvénytársaság alaptőkéjének feléig forgalomba hozhat olyan névre szóló kötvényt, amely egy 
később bekövetkező objektív feltétel bekövetkezte esetén részvénnyé alakul át (átváltozó kötvény).
(2) A részvénytársaság közgyűlése felhatalmazhatja az igazgatóságot átváltozó vagy feltételesen átváltozó kötvény 
kibocsátására.”

40. §  A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 3:250. § (2) bekezdés c) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
„c) az  átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvények sorozatát, számát, névértékét és 
a kötvényekre vonatkozó szabályokat;”

41. §  A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. a 3:297. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„Elsőbbségi jog gyakorlása
(1) A  közgyűlés az  alapszabályban meghatározott feltételek szerint jogosult jegyzési jogot biztosító kötvények 
kibocsátásáról határozni, amelyek az  alaptőke új részvények forgalomba hozatalával történő felemelése esetén 
a részvények átvételére, illetve jegyzésére vonatkozó elsőbbséget biztosítanak a kötvény jogosultjának.
(2) Az  alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a  részvényesek, valamint 
az átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai a részvények átvételére elsőbbségi joggal 
rendelkeznek. Az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak sorrendjét és az elsőbbségi jog gyakorlására rendelkezésre 
álló időtartamot az alapszabályban kell szabályozni.
(3) Az elsőbbségi jog gyakorlására a részvénytársaság legalább tizenöt napos határidőt köteles biztosítani.
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(4) A  részvénytársaság köteles az  alapszabályban meghatározott módon tájékoztatni a  részvényeseket, továbbá 
az átváltoztatható és a  jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait a megszerezhető részvények névértékéről, 
illetve kibocsátási értékéről, a jog érvényesítésére nyitva álló időszak kezdő- és záró napjáról és a jog gyakorlásának 
módjáról.
(5) Az  átváltozó kötvény előre meghatározott objektív ok alapján alakul át részvénnyé, ennek megfelelően 
tulajdonosa számára elsőbbségi jogot nem biztosít”

42. §  A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 3:303. § (1)–(3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„5. Alaptőke-emelés átváltoztatható kötvények részvénnyé alakításával,  
ill. átváltozó kötvények részvénnyé alakulásával
3:303. § [Feltételes alaptőke-emelés]
(1) A részvénytársaság feltételes alaptőke-emelést határozhat el átváltoztatható, ill. átváltozó kötvények forgalomba 
hozatalával.
(2) A  forgalomba hozott átváltoztatható és átváltozó kötvények összesített névértékének összege nem haladhatja 
meg a részvénytársaság alaptőkéjének felét.
(3) Az átváltoztatható kötvényt az alapszabályban meghatározott feltételek szerint a kötvényes kérésére részvénnyé 
kell átalakítani.
(4) Az átváltozó kötvény egy később bekövetkező objektív feltétel bekövetkezte esetén részvénnyé alakul át.
(5) A feltételes alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési határozatban meg kell határozni
a) azt, hogy a kötvény kibocsátása zártkörűen vagy nyilvánosan történik;
b) a kibocsátandó kötvények számát, névértékét, illetve kibocsátási értékét, a kötvények sorozatát, a jegyzés helyét 
és idejét;
c) a kötvények részvénnyé történő átalakításának, ill. átalakulásának feltételeit, időpontját;
d) a kötvény futamidejét, a kamat vagy egyéb hozam megfizetésének feltételeit;
e) kötvény zártkörű kibocsátása esetén a  kötvények átvételére jogosult személyeket és az  általuk jegyezhető 
kötvények számát, névértékét, kibocsátási értékét és sorozatát.”

43. §  A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 3:305. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„3:305. § [Átváltoztatható kötvény helyett részvény igénylése és átváltozó kötvény átalakulása]
(1) Az  átváltoztatható kötvény tulajdonosai a  kötvény futamidején belül, a  közgyűlés által meghatározott 
időtartam alatt írásban – nyomdai úton előállított kötvények esetén a kötvényeknek az igazgatóság részére történő 
benyújtásával – kötvényeik helyébe részvényt igényelhetnek. Ha a  kötvényeket a  részvények névértékénél, illetve 
kibocsátási értékénél alacsonyabb összeggel bocsátották ki, a kötvénytulajdonos a bejelentéssel egyidejűleg köteles 
a kötvény és a részvény névértéke, illetve kibocsátási értéke közötti különbözetet a részvénytársaságnak megfizetni. 
A nyilatkozat megtételével a kötvénytulajdonos jogosulttá válik részvényutalványra.
(2) Az  átváltozó kötvény az  alaptőke felemelését átváltozó kötvény kibocsátása útján elhatározó közgyűlési 
határozatban foglalt objektív feltételek bekövetkezte alapján alakul át részvénnyé. Az  átváltozó kötvény 
tulajdonosai az  objektív feltétel bekövetkeztét követően belül, a  közgyűlés által meghatározott időtartam alatt 
írásban – nyomdai úton előállított kötvények esetén a kötvényeknek az igazgatóság részére történő benyújtásával – 
kötvényeik helyébe részvényt igényelhetnek. A  kötvénytulajdonos az  objektív feltétel bekövetkeztével jogosulttá 
válik részvényutalványra. A kötvény átváltozása a törvény erejénél fogva következik be.
(3) A kötvényt kibocsátó közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően az (1) és (2) bekezdés szerinti bejelentés 
megtételére rendelkezésre álló időtartam lejártát, ill. az  objektív feltétel bekövetkeztét követő első közgyűlésen 
vagy a  közgyűlési határozatban meghatározott időpontban kell az  alaptőke felemeléséről dönteni, és ennek 
megfelelően a részvénytársaság alapszabályát módosítani.”

44. §  A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 3:319. § (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(5) Az  átváltoztatható vagy átváltozó kötvény esetén az  egyesüléssel létrejövő részvénytársaságnak 
a  kötvénytulajdonos számára olyan jogosultságokat kell biztosítania, amelyek legalább egyenértékűek azokkal 
a  jogosultságokkal, amelyekkel a  jogelőd gazdasági társaságban rendelkeztek, kivéve, ha a  kötvénytulajdonosok 
mindegyike hozzájárul jogosultsága csökkenéséhez. A  tulajdonos az  egyesülő társaságok által kibocsátott 
átváltoztatható, átváltozó vagy jegyzési jogot biztosító kötvény visszavásárlását is igényelheti a  jogutód 
részvénytársaságtól. Az  e  bekezdésben foglalt szabályokat nem kell alkalmazni, ha az  értékpapír kibocsátásakor 
előre meghatározták a kötvénytulajdonosok helyzetét egy esetleges egyesülés esetére.”
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45. §  A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. §-a az alábbi 77/A. rendelkezéssel bővül:
„5.  § 77/A. A  kötvény névre szóló, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely lejárat nélküli vagy – jogszabály 
által megszabott keretek között – lejárattal rendelkezik. A  kötvényben a  kibocsátó (az adós) arra kötelezi magát, 
hogy az  ott megjelölt pénzösszegnek az  előre meghatározott kamatát vagy egyéb jutalékait, valamint az  általa 
vállalt esetleges egyéb szolgáltatásokat (a  továbbiakban együtt: kamat), továbbá a  pénzösszeget a  kötvény 
mindenkori tulajdonosának, illetve jogosultjának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetőleg 
teljesíti. A  kötvénynek tartalmaznia kell: a) a  kibocsátáshoz szükséges felhatalmazást, b) a  kötvény elnevezését 
és kibocsátásának célját, c) a  kötvény névértékét, értékpapírkódját és – dematerializált kötvény kivételével  – 
sorszámát, d) a  kibocsátó megnevezését, e) az  átruházásra vonatkozó esetleges korlátozást, f ) a  kötvény 
futamidejét (kivéve a  lejárat nélküli kötvényt); a kamatfizetési és beváltási (törlesztési) időpontokat és feltételeket, 
g) a  kötvény összegének visszafizetését (kivéve a  lejárat nélküli kötvényt) és a  kamat megfizetését biztosító 
kötelezettségvállalásokat, h) a  kötvény kiállításának helyét és napját, i) a  kibocsátó aláírását. Dematerializált 
kötvényre is a  fentieket kell alkalmazni, azzal az  eltéréssel, hogy az  i)  pontban meghatározott személyek aláírását 
–  az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően – a kibocsátó által kiállított és a  központi 
értéktárban elhelyezett okiraton kell feltüntetni. A dematerializált kötvény az aláírás helyett az okiratot aláírók nevét 
tartalmazza. Kötvény kibocsátására jogosult: a) az állam, beleértve a külföldi államot is, b) a Magyar Nemzeti Bank, 
c) az önkormányzat, d) nemzetközi szervezet és minden olyan külföldi szervezet, amely saját joga alapján kötvény 
kibocsátására jogosult, e) jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, illetve a  jogi személyiséggel 
rendelkező külföldi gazdálkodó szervezet fióktelepe, f ) külön törvényben erre feljogosított szervezet.”

46. § (1) A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 20. § (5) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki:
„c) Takarékszövetkezet és hitelszövetkezet esetén az  Integrációs szervezet illetve a  Magyarországi 
Takarékszövetkezeti Bank Zrt. a vezető tisztségviselők vonatkozásában tisztújítás érdekében indítványozza.”

 (2) A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 25 §-a az alábbi új (4) bekezdéssel egészül ki:
„25.  § (4) Külön törvényben meghatározott esetben a  szövetkezet vezető tisztségviselőjét átmeneti időre 
törvényben erre feljogosított szervezet választhatja meg és hívhatja vissza. Az ilyen vezető tisztségviselő megbízása 
a szövetkezet legfőbb szerve következő üléséig tart, amelyet a  törvényben meghatározott legrövidebb időn belül 
össze kell hívni és meg kell tartani.”

47. §  A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 29. § (2) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:
„Takarékszövetkezet és hitelszövetkezet esetén a vezető tisztségviselő kinevezéséhez 2013. december 31-ig a külön 
jogszabály által meghatározott Integrációs szervezet, 2014. január 1-től a Magyarországi Takarékszövetkezeti Bank 
Zrt. hozzájárulása is szükséges.”

48. §  A törvény felhatalmazza a  kormányt, hogy e  törvény 38.  §-ára figyelemmel újraszabályozza a  kötvényről szóló 
285/2001. (XII. 26.) Korm. rendeletbe foglalt kérdéseket és a kormányrendelet 1–3. §-ait helyezze hatályon kívül.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS SZERVEZETE 
ALAPSZABÁLYA 

 
I.  Fogalmak 
 
   
„Éves beszámoló”  A számviteli törvény 

előírásainak megfelelően 
elkészített beszámoló 
valamint kapcsolódó üzleti 
jelentés.   

   
„Központi Bank”  A Magyar 

Takarékszövetkezeti Bank 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (1122 
Budapest, Pethényi köz 10. 
Cg.01-10-041206). 

   
„Magyar Fejlesztési Bank”  A Cg.01-10-041712 

cégjegyzékszámú MFB 
Magyar Fejlesztési Bank 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (1051 
Budapest, Nádor u. 31.).  

   
„Mintaszabályzat”  Jogszabály vagy jelen 

szabályzat szerint 
megkövetelt szabályzat, 
melyet a Központi Bank 
kötelező jelleggel tesz közzé 
a Szövetkezeti hitelintézetek 
számára. 

 
„PSZÁF” 

  
Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyelete. 

   
„Szövetkezeti hitelintézet”  Az integrációban részt vevő 

takarékszövetkezeti, 
hitelszövetkezeti vagy 
hitelintézeti formában 
működő jogi személyek.  

 
„Tagdíj” 

  
A Szövetkezeti hitelintézetek 
által a Szervezet részére 
fizetendő éves díj. 
 

   
„Szervezet”    A Szövetkezeti Hitelintézetek 

Integrációs Szervezete. 
   
„Utasítás”  A Központi Bank által egy 

vagy több szövetkezeti 
hitelintézet vezetésének 
kiadott, és a szövetkezeti 



64290 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 120. szám 

3	  
	  

hitelintézet által követendő 
egyedi kötelezettséget 
teremtő, a Szövetkezeti 
hitelintézet szervezetével, 
működésével illetőleg 
gazdálkodásával kapcsolatban 
hozott központi banki 
igazgatósági határozat.  
 

„Törvény”    
 
„Üzleti Intézkedés” 
 
 

  
A Központi Bank által kiadott 
utasítás és/vagy szabályzat. 
 

II.   A Szervezet elnevezése, jogi státusza, székhelye 
2.1.  A Szervezet elnevezése: Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete. 
2.2. A Szervezet jogi személy. 
2.3. A Szervezet az Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap (a továbbiakban: 

OTIVA), a Regionális Pénzintézetek Pénzügyi Alapja (a továbbiakban REPIVA), a 
Hitelszövetkezetek Első Hazai Önkéntes Betétbiztosítási és Intézményvédelmi Alapja (a 
továbbiakban HBA) és a Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap (TAKIVA)  jogutódja. 

2.4.  Az Integrációs Szervezet székhelye: Budapest. 
 
III.   A Szervezet célja 
3.1.  A Szervezet kötelező intézményvédelmi szervezet. A Szervezetet a Törvény hozta létre, azzal 

a céllal, hogy a Központi Bank és a Szövetkezeti hitelintézetek intézményvédelmi és 
garancialappal összefüggő feladatait a korábbinál hatékonyabb szervezeti rendszerben 
biztosítsák, oly módon, hogy a Szövetkezeti hitelintézeteket érő kedvezőtlen külső tényezőkre 
a Szövetkezeti hitelintézetek külön-külön és együttesen gyorsabban reagálhassanak, és 
nagyobb biztonsággal tervezhessenek hosszú távra.  

 
IV.  A Szervezet és az integráció felépítése 
4.1.  A Szervezet a Központi Bankból, a Magyar Fejlesztési Bankból és a Szövetkezeti 

hitelintézetekből áll. 
4.2.  A Szervezet testületeit az V. pont határozza meg. 
 
V.  A Szervezet testületei 
 
5.1. Közgyűlés 
5.1.1. A Szervezet közgyűlése a tagokból áll, akik a Magyar Fejlesztési Bank, a Központi Bank és 

Szövetkezeti hitelintézetek. 
5.1.2. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. A közgyűlést az igazgatóság hívja össze. 
5.1.3. A közgyűlésen minden tag a Szervezet részére teljesített vagyoni hozzájárulása arányában 

rendelkezik szavazati joggal, az 5.1.4.4. és az 5.1.5. pontban foglaltakra is tekintettel. 
5.1.4. Az 5.1.3. pont tekintetében a Szövetkezeti hitelintézet által az OTIVA, REPIVA, TAKIVA 

illetve HBA javára teljesített vagyoni hozzájárulását úgy kell tekinteni, hogy azt a 
Szövetkezeti hitelintézet a Szervezet javára teljesítette. 

5.1.5. Az 5.1.3. pont  tekintetében a Magyar Állam OTIVA, REPIVA, TAKIVA illetve a HBA javára 
teljesített vagyoni hozzájárulását a Magyar Fejlesztési Bank által teljesített vagyoni 
hozzájárulásnak kell tekinteni. 

 
5.2. A Közgyűlés hatásköre 
5.2.1. A Szervezet alapszabályának elfogadás, megállapítása és módosítása, az első alapszabály 

kivételével. 

A 2013. évi CXXXV. tv.
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5.2.2. Az igazgatósági tagok megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása. 
5.2.3. A felügyelő bizottsági tagok megválasztása visszahívása, díjazásának megállapítása. 
5.2.4. A Szervezet költségvetésének elfogadása. 
5.2.5. A Szervezet éves beszámolójának és költségvetési beszámolójának elfogadása. 
 
5.3. A Közgyűlés határozatképessége 
5.3.1. A  közgyűlés  határozatképes,  ha  azon   a  Szervezet tagjai által megtestesített szavazatok 

több mint a fele képviselve van. 
5.3.2. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés meghívójában 

megjelölt helyen és időpontban kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés időpontjaként az 
eredeti közgyűlés napja is meghatározásra kerülhet. Az eredeti és a megismételt közgyűlés 
kezdőidőpontja között legalább 1 óra időkülönbségnek kell lennie, azonban a különbség nem 
lehet több mint 21 nap. 

5.3.3. A közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb 30 napra felfüggeszthető. 
 
5.4. A Közgyűlés tisztségviselői 
5.4.1. A közgyűlésen jelenlévő tagok levezető elnököt, valamint maguk közül két jegyzőkönyv 

hitelesítőt és szavazatszámlálót választanak. 
5.4.2. A közgyűlés elnöke 

a) hacsak  a közgyűlés másként nem dönt,  a meghívóban megjelölt sorrendben vezeti a 
tanácskozást; 

b) elrendeli a szavazást és kimondja a közgyűlés határozatát; 
c) kinevezi a jegyzőkönyv vezetőjét; 
d) aláírja a jegyzőkönyvet és a közgyűlésen felvett jelenléti ívet. 

5.4.3. A közgyűlés egyszerű többséggel határoz. 
5.4.4. A szavazás egyidejű, nyílt szavazással történik, hacsak a közgyűlés a szavazás más módját nem 

állapítja meg. 
 
5.5. A jegyzőkönyv 
5.5.1. A közgyűlésen megjelent Szövetkezeti hitelintézetekről jelenléti ívet, a közgyűlésről 
jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza: 

a. a közgyűlés helyét és idejét; 
b.  a   közgyűlés    levezető    elnökének,    a   jegyzőkönyvvezetőnek,    a jegyzőkönyv 

hitelesítőinek és a szavazatszámlálóknak a nevét; 
c. a   közgyűlésen   lezajlott   fontosabb   eseményeket,   az   elhangzott indítványokat; 
d. a    határozati    javaslatokat,    az    azokra    leadott    szavazatok    és ellenszavazatok 

számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát. 
5.5.2. A jegyzőkönyv a közgyűlésen elhangzottak lényegét és a határozatokat (ez utóbbiakat szó 

szerint) tartalmazza. 
5.5.3. A jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők írják alá. 
5.5.4. A jegyzőkönyv üzleti titkot képez. Bármely Szövetkezeti hitelintézet a közgyűlési jegyzőkönyv 

rá vonatkozó részéről kivonatot kérhet az Igazgatóságtól. 
 
5.6.  Igazgatóság 
5.6.1. Az Igazgatóság tagjai 

5.6.1.1. A Szervezet ügyvezetését 3 főből álló Igazgatóság látja el. Az Igazgatóság tagjait a 
Közgyűlés választja meg az 5.6.1.3. pont szerinti kivétellel.  
5.6.1.2. Az Igazgatóságnak nem lehet tagja a PSZÁF dolgozója vagy olyan személy, aki 
kinevezését megelőző egy éven belül a PSZÁF-nál munkavégzésre irányuló jogviszonyban 
állt. 
5.6.1.3. A Törvény hatálybalépését követően átmeneti jelleggel az első igazgatóság összes 
tagját az Magyar Fejlesztési Bank jelöli.  
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5.6.2. Az Igazgatóság hatásköre 
5.6.2.1 Az első Igazgatóság a Törvény alapján fogadja el illetve szükség szerint módosítja ezt 
az alapszabályt.  
5.6.2.2 A Szervezet nevében az Igazgatóság dönt, kivéve a kifejezetten a közgyűlés 
hatáskörébe utalt kérdésekben. 
5.6.2.3 Az Igazgatóság ellátja a Szervezet képviseletét. Az Igazgatóság elnöke illetve bármely 
két tagja jogosult a Szervezetet képviselni és jegyezni illetve a bankszámlája fölött 
rendelkezni. 
5.6.2.4 Az Igazgatóság ellátja valamennyi a Szervezet valamennyi Törvényből fakadó 
feladatát. 
 

5.6.3 Az Igazgatóság működése 
5.6.3.1. Az Igazgatóság tagjai maguk közül elnököt választanak. Az Igazgatóság legalább négy 

ülést tart évente. Az ülések között eltelt idő 3 hónapnál hosszabb nem lehet.  
5.6.3.2. Az Igazgatóságot abban az esetben is össze kell hívni, ha azt a cél és ok megjelölésével 

az Igazgatóság valamely tagja, vagy a Felügyelő Bizottság indítványozza. Az ülések 
időpontját, helyét és napirendjét az Igazgatóság elnöke határozza meg, amiről az 
érdekelteket az ülést megelőzően, 15 nappal korábban írásban értesíti. 

5.6.3.3. Az Igazgatóság üléseit az Igazgatóság elnöke vezeti. 
5.6.3.4. Az Igazgatóság a hatáskörébe tartozó kérdésekben határozattal dönt. Az Igazgatóság 

akkor határozatképes, ha minden tagja szabályszerű meghívást kapott és legalább 2 tag 
jelen van vagy mindhárom tag jelen van és a napirendet elfogadják. 
Határozatképtelenség esetén újabb igazgatósági ülést kell összehívni, változatlan 
napirenddel, a meghiúsult igazgatósági ülés időpontjától számított nyolc napon belül. 

5.6.3.5. Az Igazgatóság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 
5.6.3.6. Az Igazgatóság üléseiről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelen lévő tagok nevét, 

az ülés időpontját és helyét, a javasolt napirendet, valamint a meghozott döntéseket. Ezt 
a jegyzőkönyvet az igazgatóság elnöke vagy egy kijelölt tagja és a jegyzőkönyvvezető 
írja alá. 

5.6.3.7. Az Igazgatóság döntéseit postai úton vagy telefaxon történő továbbítással is 
meghozhatja, kivételes és indokolt esetben, és csak az Igazgatóság tagjainak együttes 
jóváhagyásával. Ebben az esetben a határozatokat az Igazgatóság minden tagja postai 
úton vagy telefaxon megszavazza, természetesen azzal, hogy ez az eljárás az 
Igazgatóság tagjainak egyhangú egyetértésével történt. 

5.6.3.8. A postai úton vagy telefaxon történt határozathozatalt az Igazgatóság soron következő 
ülésén formailag jóvá kell hagyni. 

5.6.3.9. Az Igazgatóság munkáját az Igazgatóság elnöke irányítja.  
 
5.7. Felügyelő Bizottság 
 
5.7.1. A Felügyelő Bizottság tagjai 

5.7.1.1. A Szervezet Működését 3 tagú Felügyelő Bizottság ellenőrzi. A Felügyelő Bizottság 
tagjait a közgyűlés választja meg a jelen alapszabály rendelkezéseinek megfelelően. 

5.7.1.2. A Felügyelő Bizottságnak nem lehet tagja a PSZÁF dolgozója vagy olyan személy, 
aki kinevezését megelőző egy éven belül a PSZÁF-nál munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban állt. 

 
5.7.2. A Felügyelő Bizottság hatásköre 

5.7.2.1. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint a Szervezet  tevékenysége jogszabályba, 
szabályzatba vagy valamilyen Igazgatósági határozatba ütközik akkor írásban jelentést 
tesz az Igazgatóságnak és javaslatot tesz a meghozandó intézkedésre. 

5.7.2.2. A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. 
5.7.2.3. A Felügyelő Bizottság ellátja valamennyi a Törvényben nevesített feladatát. 
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5.7.3. A Felügyelő Bizottság működése 
5.7.3.1. A Felügyelő Bizottság üléseit a Felügyelő bizottság elnöke hívja össze. Köteles a 

Felügyelő Bizottság elnöke az ülést összehívni, ha azt két felügyelő bizottsági tag 
együttesen a cél és az ok megjelölésével, írásban kéri. 

5.7.3.2. Ha a Felügyelő Bizottság elnöke 8 napon belül nem intézkedik, a kérést eredetileg 
benyújtó két tag közvetlenül összehívhatja a Felügyelő Bizottság ülését. 

5.7.3.3. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három (3) 
tag jelen van. Határozatképtelenség esetén a meghiúsult ülést követő nyolc (8) napon 
belül össze kell hívni egy újabb felügyelő bizottsági ülést változatlan napirenddel. 

5.7.3.4. A Felügyelő Bizottság a döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg. 
 
VI. A Szervezeti tagság keletkezése és felfüggesztése 
 
6.1.  A Szervezethez bármely Szövetkezeti hitelintézet csatlakozhat, feltéve, hogy  
 - írásbeli csatlakozási kérelmet intéz a Szervezethez, amelyet a Szervezet igazgatósága 

megvizsgál és elfogad; 
- a PSZÁF jogerős alapítási és működési engedélyével rendelkezik. 

6.2. A Szervezethez a jogszabály által meghatározott határidőben benyújtandó csatlakozási 
kérelem mintáját a jelen alapszabály melléklete tartalmazza. 

6.3. A 6.1 és 6.2 ponttól eltérően a jelen alapszabály hatályba lépésekor működési engedéllyel 
rendelkező Szövetkezeti hitelintézet a Törvény erejénél fogva a Szervezet tagja. 

6.4. A Központi Bank igazgatóságának kezdeményezése alapján vagy saját kezdeményezéséből a 
Szervezet igazgatósága dönt a szövetkezeti hitelintézet szervezeti tagságának a 
felfüggesztéséről vagy – indokolt esetben - a szövetkezeti hitelintézet Szervezetből történő 
kizárásáról.  

6.5.  A Szervezet igazgatósága dönt az Integrációs Szervezeti tagság felfüggesztésének a 
megszüntetéséről, amennyiben a szövetkezeti hitelintézet az utasításnak eleget tesz illetve 
helyreállította a jogszabályoknak és a Mintaszabályzatoknak megfelelő működését. 

6.6.  Amennyiben a Szövetkezeti hitelintézet vagy a Szövetkezeti hitelintézetek egy csoportja a 
Takarékbank Zrt. igazgatósága szerint válsághelyzetben van, akkor a Központi Bank 
igazgatóságának kezdeményezése alapján vagy saját kezdeményezéséből a Szervezet 
igazgatósága dönt a szövetkezeti hitelintézet szervezeti tagságának a felfüggesztéséről vagy – 
indokolt esetben - a szövetkezeti hitelintézet Szervezetből történő kizárásáról.  

6.7.  Amennyiben a Központi Bank igazgatósága a Szervezet igazgatóságának kezdeményezése 
ellenére – 5 munkanapon belül – nem hozza meg a 6.4. és 6.6  szerinti intézkedést, akkor azt a 
Szervezet igazgatósága is megteheti.  

 
VII.  A Szervezeti tagság megszűnése 
 
7.1.  A Szövetkezeti hitelintézet jogutód nélküli megszűnése 

A Szövetkezeti hitelintézet jogutód nélküli megszűnése esetén a megszűnés napjának 
hatályával illetve amennyiben elveszíti a működési engedélyét, akkor a Szövetkezeti 
hitelintézet Szervezetben fennálló tagsága automatikusan megszűnik. 

 
7.2.  A Szövetkezeti hitelintézet kilépése vagy kizárása a Szervezetből 

7.2.1. A Szövetkezeti hitelintézet kizárásáról a Központi Bank kezdeményezésére az 
Igazgatóság dönt. 
7.2.2.  A Központi Bank az alábbi esetekben jogosult a Szövetkezeti hitelintézet kizárását 
kezdeményezni: 

7.2.2.1. Amennyiben a Szövetkezeti hitelintézet a jelen Alapszabályban foglalt bármely 
kötelezettségét ismételten megszegi; különösen, de nem kizárólag, amennyiben a 
Szövetkezeti hitelintézet a Központi Bank által közölt Üzleti Intézkedésben foglaltakat a 
Központi Bank felhívásában rögzített póthatáridőn belül sem hajtja végre.  
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7.2.2.2. Amennyiben a Szövetkezeti hitelintézet a Központi Bank a jelen alapszabályban 
rögzített jóváhagyást ismételten nem szerzi be valamilyen intézkedéséhez, noha az adott 
intézkedéshez ilyen jóváhagyás szükséges. 
7.2.2.3. Amennyiben a Szövetkezeti hitelintézet a Törvény rendelkezéseit megszegi. 

7.2.3. A kilépés vagy a kizárás napjának hatályával: 
7.2.3.1. a Szövetkezeti hitelintézet Szervezettel szembeni valamennyi tartozása 
esedékessé válik, 
7.2.3.2. azok az ingyenes juttatások vagy kedvezmények, amelyeket a kilépő tag a kilépő 
nyilatkozatot megelőző öt évben kapott a Szervezettől, átalakulnak esedékes 
kölcsöntartozássá. 
7.2.3.3. kilépő tag elveszíti jogát bármilyen, a Szervezet által nyújtott szolgáltatásra vagy 
támogatásra, 
7.2.3.4. megszűnik a kizárt illetve kilépő tag vonatkozásában a Szervezet tagjainak 
egyetemleges felelőssége. A Szervezetből kizárt illetve kilépő tag a Szervezetben fennállt 
tagság megszűnésének időpontjáig keletkezett kötelezettségekért a Szervezeti tagsága 
megszűnése időpontjától számított további 730 napig felel.  

 
VIII.  A Szervezet és az integráció működési elvei 
8.1. A Szervezet vagyona a Központi Bank és a Szövetkezeti hitelintézetek összevont szavatoló 

tőkéjének tekintendő. 
8.2.  A Központi Bank, a Szervezet és a Szövetkezeti hitelintézetek a Törvényben meghatározott 

időpont után vállalt kötelezettségeikért egyetemlegesen felelnek. 
8.3. A Központi Bank és a Szövetkezeti hitelintézetek azonnali és mindenkori fizetőképességének 

nyomon követése összevont alapon történik. 
 
IX.  A Szervezet feladatai 
9.1.  A Szervezet a tagjaira – a Magyar Fejlesztési Bank kivételével - kötelező szabályzatot fogad el 

(a) a számviteli rendről 
(b) a belső ellenőrzés rendjéről; 
(c) a vezető tisztségviselők alkalmasságának szabályairól és az alkalmasság ellenőrzésének 
módjáról; 
(d) a szövetkezeti hitelintézet számára nyújtható pénzügyi segítségnyújtás szabályairól, 
(e) a Központi Bank illetve a Szövetkezeti hitelintézetek számára is kötelezően alkalmazandó 
Mintaalapszabályokat fogad el; 
(f) a Szervezet a Törvény 4. § (4) bekezdése szerinti eszközeinek feltöltésére vonatkozó 
szabályokról. 
(g) A Szervezet ellátja valamennyi a Törvényben nevesített feladatát. 
 

9.2. A Központi Bank a Törvény hatálybalépése után elfogadandó, Törvénynek megfelelő új 
alapszabályát első alkalommal a Szervezet határozza meg, és az így meghatározott 
alapszabályt a Központi Bank közgyűlése fogadja el. 

9.3. A Szervezet nyomon követi a Központi Bank és a Szövetkezeti hitelintézetek 
fizetőképességének és tőkeellátottságának alakulását. Ennek körében ellenőrzési hatáskörei 
vannak. 

9.4. A Szervezet igazgatósága dönt a Szövetkezeti hitelintézet kizárásáról a Szervezetből a 
Központi Bank igazgatóságának kezdeményezésére. 

 
X.  A Szervezet vagyona 
10.1.  A Szervezet induló vagyona a Magyar Fejlesztési Bank által a Törvény alapján rendelkezésre 

bocsátott hozzájárulás, valamint az a vagyon, amely a Szervezet részére az Országos 
Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap (a továbbiakban: OTIVA), a Regionális 
Pénzintézetek Pénzügyi Alapja (a továbbiakban REPIVA), a Hitelszövetkezetek Első Hazai 
Önkéntes Betétbiztosítási és Intézményvédelmi Alapja (a továbbiakban HBA) és a 
Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap (TAKIVA) jogutódlásával átadásra kerül. 
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10.2.  A Szövetkezeti hitelintézetek a Közgyűlés által megállapított tagdíjat fizetnek a Szervezetnek. 
A tagdíj mértéke a Szövetkezeti hitelintézet kockázattal súlyozott kitettségének 0,1 %-a. 

 
10.3. A tagdíj megfizetésének rendjét az Igazgatóság szabályzatban határozza meg azzal, hogy a 

tagdíjat megfizetése negyedévente esedékes. 
 
10.4.  A Szervezet eszközeinek átlagos értéke az év egy napján sem lehet kevesebb a Szövetkezeti 

hitelintézetek és a Központi Bank összesített eszközei értékének 3 százalékánál. Amennyiben 
az Integrációs Szervezet eszközeinek évi átlagos értéke az előírt határ alá csökkenne, az 
Igazgatóság dönt a Szervezet eszközeinek a feltöltéséről. 

10.5. A Szervezet pénzeszközei nem vonhatók el, és kizárólag törvényben valamint a jelen 
Alapszabályban meghatározott célokra használhatók fel. 

10.6.  A Szervezet saját tőkéje nem osztható fel. 
10.7.  A Szervezet pénzeszközeit a Központi Bank kezeli.    
 
XI. Intézményvédelem  
11.1.  A Központi Bank és a Szövetkezeti hitelintézetek kötelezettségei egyetemlegesek a 

Törvényben meghatározott időponttól.  
11.2. A Szervezet az Igazgatóság által elfogadott külön szabályzat rendelkezéseinek megfelelően 

kölcsönnyújtással segítheti a Szövetkezeti hitelintézetek működésének fenntartását.  
11.3. A Szervezet saját döntése alapján tőkeemeléssel tulajdont szerezhet a Központi Bankban 

illetve valamely Szövetkezeti hitelintézetben, amennyiben az érintett hitelintézet 
tőkeellátottsága – egyedileg - a jogszabályban meghatározott mérték alá süllyed. Az 
Integrációs Szervezet az ily módon tulajdonába került részvényeket, illetve üzletrészt két éven 
belül köteles elidegeníteni. Ezen tőkeemelés esetén a tőkeemeléssel érintett hitelintézet 
igazgatósága köteles előkészíteni a tőkeemelést, és a tagok kötelesek megszavazni a 
tőkeemelést. 

11.4. A Szervezet ellátja az OTIVA-tól, a REPIVA-tól, a HBA-tól és a TAKIVA-tól átvett alábbi 
feladatait: 

 válságmegelőzés, válságelhárítás 
 a tag hitelintézetek egységes és kölcsönös szakmai segítése, 
 a tag hitelintézetek üzleti együttműködésének elősegítése, 
 a tag hitelintézetek jó üzleti hírnevének megőrzése, az ügyfelek bizalmának erősítése, 

a hosszú távon stabil üzletmenet kialakítása. 
 
XII.  A Központi Bank feladatai 
12.1.  A Központi Bank jóváhagyja a tagintézmények által csatlakozáskor kötelezően alkalmazandó 

mintaalapszabály egyes módosításait. A módosítás hatálybalépésének feltétele a központi 
banki jóváhagyás. 

12.2.  A Központi Bank egyeztetett üzletpolitikát és eljárási rendet alakít ki a Szövetkezeti 
hitelintézetek számára, azzal a céllal, hogy csak a területi illetve üzleti lehetőségek által 
indokolt eltérések jelenjenek meg a Szövetkezeti hitelintézetek üzletági feltételeiben.  

12.3.  A Központi Bank összehangolja a Szövetkezeti hitelintézetek tevékenységét a Szövetkezeti 
hitelintézetek gazdálkodási önállósága és felelősségük megtartása mellett.  

12.4.  A Központi Bank és a Szövetkezeti hitelintézetek a Törvényben meghatározott időponttól 
integrált IT rendszert működtetnek, amelynek működését a Központi Bank felügyeli, és 
amellyel kapcsolatos beszerzési döntéseket a Központi Bank hozza meg. 

12.5.  A Központi Bank és a Szövetkezeti hitelintézetek kockázatvállalási, forrásgyűjtési valamint 
eszköz-forrás management tevékenységét (beleértve az egyes treasuryk működését is) a 
Központi Bank irányítja. 

12.6.  A Központi Bank és a Szövetkezeti hitelintézetek közös termékfejlesztési és marketing 
tevékenységet végeznek a Központi Bank irányítása mellett. 
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12.7. A Központi Bank is felügyeli a Szövetkezeti hitelintézetek prudens és jogszerű működését.  
12.8. A Központi Bank és a Szövetkezeti hitelintézetek közös likviditáskezelést folytatnak. A 

kötelező tartalékot a Központi Bank kezeli. A Szövetkezeti hitelintézetek kötelesek szabad 
pénzeszközeiket folyamatosan a Központi Banknál elhelyezni. 

 
XIII.  A Központi Bank intézkedései 
13.1.  A Központi Bank szabályzatokat bocsát ki, mintaszabályzatokat fogad el, utasításokat ad, 

ajánlásokat bocsát ki és ellenőrzést végez. 
13.2.   A Szövetkezeti hitelintézetek üzletpolitikájának összehangolása körében a Központi Bank 

legalább az alábbi területeken köteles a Szövetkezeti hitelintézetek számára kötelezően 
alkalmazandó Mintaszabályzatot fogad el: 
(a) a kockázatkezelés részletes szabályairól, ide értve a hitelengedélyezés, kockázati 
monitoring, betételhelyezés, készpénzgazdálkodás és befektetési politika, a minősítés és az 
értékvesztés szabályait valamint a jogszabályokon és egyéb kötelező szabályokon felüli 
addicionális egyedi tőkekövetelményekre vonatkozó szabályokat; (b) a kockázatmérés, a 
kockázatértékelés és a kockázati kontroll folyamat elveire és módszertanára vonatkozóan 
(c) a követendő üzletpolitikáról; 
(d) a követendő marketing folytatásáról; 
(e) az egységes informatikai rendszerének kialakításáról. 
A Szövetkezeti hitelintézet köteles a Mintaszabályzatnak megfelelő saját szabályzatot 
elfogadni és alkalmazni a mintaszabályzat meghirdetésétől számított 15 napon belül. 

13.3.  A Központi Bank ellenőrzi a szövetkezeti hitelintézet tevékenységét. A Központi Bank a 
jogszabályoknak, valamint a Szervezet és a Központi Bank által kiadott szabályzatoknak 
megfelelő működés érdekében utasítást adhat a Szövetkezeti hitelintézetnek. A Szövetkezeti 
hitelintézet az utasítást köteles betartani. Az utasítás be nem tartása illetve a 
Mintaszabályzatnak megfelelő alapszabály vagy szabályzat határidőre elfogadásának 
elmaradása illetve a Központi Bank által jóváhagyására szoruló szabályzat vagy intézkedés 
Központi Bank által jóváhagyása nélküli elfogadása esetén a Központi Bank kezdeményezi a 
Szervezetnél a Szövetkezeti hitelintézet integrációs tagságának felfüggesztését illetve 
megszüntetését. 

13.4.  A Központi Bank ellenőrzi a Szövetkezeti hitelintézetek Éves Beszámolóját. 
13.5.  A Központi Bank előzetesen jóváhagyja a Szövetkezeti hitelintézetek költségvetését. 
13.6.  A Központi Bank jogosult bármely Szövetkezeti hitelintézetnél akár helyszínen, akár 

helyszínen kívül ellenőrzést végezni, a Szövetkezeti hitelintézetek bármely testületétől 
adatszolgáltatást kérni.  

 
XIV.  A Szövetkezeti hitelintézetek jogai és kötelezettségei 
 
14.1.  A Szövetkezeti hitelintézet köteles a Központi Bank által kibocsátott Mintaszabályzatokat 

alkalmazni. 
14.2.  A Szövetkezeti hitelintézet köteles a Szervezet Igazgatósága által előírt határidőben a 

Központi Bank rendelkezésére bocsátani a következő évre üzleti tervét, költségvetési tervét, 
valamint az Éves Beszámolója tervezetét. 

14.3.  Szövetkezeti hitelintézet üzleti tevékenységét a Központi Bankkal egyeztetett módon folytatja, 
a Központi Bank által e körben az Üzleti Intézkedést köteles végrehajtani. 

14.4.  A Szövetkezeti hitelintézet a vezető tisztségviselő megválasztásához köteles kikérni a 
Központi Bank előzetes írásbeli hozzájárulását. 

14.5.  A Szövetkezeti hitelintézet alapszabálya módosításához köteles kikérni a Központi Bank 
előzetes írásbeli jóváhagyását. 

14.7.  A Szövetkezeti hitelintézetek a Központi Bank által működtetett készpénzellátási rendszer 
fenntartására kötelesek, és kötelesek továbbá, annak - a Központi Bankkal kötött szerződésben 
rögzített - szabályait megtartani. 
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14.8.  A Szövetkezeti hitelintézet a Központi Bank által megjelölt tárgykörben és gyakorisággal 
rendszeres adatszolgáltatást valósít meg. A Szövetkezeti hitelintézet kötelezhető a Központi 
Bank által további adatszolgáltatás is teljesítésére is, illetve az adatszolgáltatás köre évente 
felülvizsgálható, amennyiben a közös biztonsági rendszer működtetése indokolttá teszi. 

 
XV. Hatályba lépés, egyéb rendelkezések 
 
15.1.  A Jelen Alapszabály az elfogadásának napján lép hatályba. 
15.2. A jelen Alapszabály a 2006/48/EK irányelvével, a CEBS (Committee of European Banking 

Supervisors) 2010. november 8-án kiadásra került Irányelvével, az 1996. évi CXII. törvény 
rendelkezéseivel összhangban lévő rendelkezéseket tartalmaz.   
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MELLÉKLET: CSATLAKOZÁSI KÉRELEM MINTA 
 

CSATLAKOZÁSI KÉRELEM 
 
Alulírott, , az [cím, cégjegyzékszám, PSZÁF alapítási engedély szám, PSZÁF működési 

 
 

k é r e m 
 
hogy a bank/takarékszövetkezet/hitelszövetkezet (az alábbiakban mint „Kérelmező szervezet”)  
a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetéhez csatlakozhasson. 
Nyilatkozom, hogy a Kérelmező elfogadta és aláírta a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs 
Szervezete által a Takarékbank Zrt. kapcsán elfogadott mintaszabályzatot és azt magára nézve 
kötelezőnek tekinti. 
Nyilatkozom, hogy a Kérelmező elfogadta és aláírta a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs 
Szervezetének Alapszabályát. 
Nyilatkozom, hogy a Kérelmező elfogadta és bevezette a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs 
Szervezete által a tagszervezetek számára elfogadott mintaszabályzatnak megfelelő alapszabályt. 
A Kérelmező szervezet tudomásul veszi azt, hogy a Magyar Takarékbank Zrt. Igazgatósága a 
Kérelmező szervezet eszközeit illetve kötelezettségeit a törvényben meghatározott határidőben 
átvizsgálhatja.  
A Kérelmező szervezet tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a fentiek szerint felmért 
eszközei illetve kötelezettségei nem felelnek meg a törvényben meghatározott határnap előtt 
publikált utolsó nyilvános mérlegének (az évközi eltérést figyelembe véve), vagy gazdálkodása 
nem felelt meg a jogszabályoknak és a PSZÁF-előírásoknak illetve belső szabályzataiknak, akkor 
a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete a törvényben meghatározott határidőben 
kizárhatja a kérelmezőt az integrációból, és ennek a jogszabályban meghatározott következményei 
vannak. 
 
Kelt _________________, 2013.   
 

cégszerű aláírás 
  
 
 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 120. szám 64299

2013. évi CXXXVI. törvény
a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között kulturális központok  
kölcsönös létesítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről*

1. §  Az Országgyűlés e  törvénnyel felhatalmazást ad a  Magyarország Kormánya és a  Kínai Népköztársaság Kormánya 
között kulturális központok kölcsönös létesítéséről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező 
hatályának elismerésére.

2. §  Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. §  A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:
„Megállapodás
Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között
kulturális központok kölcsönös létesítéséről
Magyarország Kormánya és a  Kínai Népköztársaság Kormánya (a továbbiakban: Felek) a  kölcsönös tisztelet és 
bizalom alapján a két állam közötti baráti kapcsolatok elmélyítése, a két ország között a humán területen meglévő 
baráti együttműködés kiteljesítése érdekében, a  2011. június 25-én, Budapesten aláírt „A Magyar Köztársaság 
Kormánya és a  Kínai Népköztársaság Kormánya között kulturális központok kölcsönös létesítéséről szóló 
szándéknyilatkozat” rendelkezéseivel összhangban, az alábbiakban állapodnak meg.

1. cikk
A viszonosság elve alapján a  Magyar Fél „Pekingi Magyar Kulturális Központot” hoz létre Pekingben, a  Kínai Fél 
„Budapesti Kínai Kulturális Központot” hoz létre Budapesten.

2. cikk
Magyarország Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériuma a  magyar kormány képviseletében felel a  Magyar Fél 
kulturális központjának létrehozásáért és működtetéséért.
A Kínai Népköztársaság Kulturális Minisztériuma a Kínai Népköztársaság kormányának képviseletében felel a Kínai 
Fél kulturális központjának létrehozásáért és működtetéséért.
A Felek a  viszonosság és a  kölcsönösség elve alapján támogatják egymás kulturális központjának létrehozását és 
működtetését.

3. cikk
A kulturális központok létrehozásának célja a  két nép közötti kölcsönös megismerés elősegítése, a  kulturális 
együttműködés előmozdítása, a  baráti kapcsolatok fejlesztése, valamint a  két ország között a  humán területen 
meglévő cserekapcsolatok és együttműködés előmozdítása.

4. cikk
A kulturális központok tevékenységüket a fogadó ország hatályos jogszabályainak tiszteletben tartásával végzik.
A jelen megállapodás 5.  cikkében felsorolt programok szervezése során a  kulturális központok közvetlen 
kapcsolatot vehetnek fel a  fogadó ország állami szerveivel, helyi önkormányzataival, civil szervezeteivel, jogi és 
természetes személyeivel.

5. cikk
A kulturális központok feladata, a  fogadó ország hatályos jogszabályainak betartásával, az  alábbi tevékenységek 
megvalósítása:
1) A célkitűzéseknek megfelelő különböző kulturális rendezvények szervezése, mint például kiállítások, előadások, 
szemináriumok, beszámolók lebonyolítása, filmek és egyéb audiovizuális alkotások bemutatása. A  kiállítások és 
egyéb audiovizuális alkotások bemutatásakor a  fogadó országnak a  bemutatásra és nyilvános terjesztésre szánt 
kiadványok behozatalára vonatkozó szabályaival összhangban kell eljárni.
2) A küldő ország nyelve és kultúrája népszerűsítését célzó oktatási rendezvények szervezése a  kulturális 
központokban.

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. július 5-i ülésnapján fogadta el.
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3) A kulturális központok székházán belül könyvtár, olvasóterem, filmvetítő terem és multimédiás tér létrehozása, 
mely a fogadó ország közönsége számára a küldő országról szóló információkat tartalmazó könyveket, folyóiratokat 
és egyéb kiadványokat, illetve audiovizuális anyagokat biztosít.
4) A kulturális központok rendezvényeinek meghirdetése a  küldő ország történelméről, jelenkori fejlődéséről, 
valamint kulturális, művészeti, oktatási, tudományos és társadalmi életéről szóló információk nyújtása a  fogadó 
ország közönsége számára.
5) A jelen megállapodás célkitűzéseinek megfelelő egyéb tevékenységek megvalósítása (honlap, internetes 
tartalomszolgáltatás).

6. cikk
A kulturális központok tevékenységük során törekszenek arra, hogy megakadályozzák egymás kulturális és szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogainak megsértését.

7. cikk
Amennyiben a kulturális központok a létesítményükön kívüli helyszínen önállóan vagy más intézménnyel közösen 
tartanak rendezvényt, úgy a  fogadó ország hatályos jogszabályainak megfelelően kötelesek eljárni, azt a  fogadó 
ország illetékes hatóságainál előzetesen bejelentik, és a bejelentésnek megfelelően rendezik meg.
A Felek engedélyezik a fogadó ország közönségének szabad és akadálytalan bejutását a kulturális központokba, valamint 
a  kulturális központokon belül és azokon kívül szervezett rendezvényekre. A  fogadó ország hatályos jogszabályainak 
betartásával biztosítják, hogy a kulturális központok megfelelő eszközökkel népszerűsíthessék tevékenységüket.

8. cikk
A fogadó ország hatályos jogszabályainak betartásával a  kulturális központok által szervezett rendezvények nem 
lehetnek profitorientáltak. A  kulturális központok nonprofit alapon bevételszerző tevékenységet folytathatnak 
az alábbi területeken:
1) előadások, kiállítások és egyéb kulturális rendezvények tartása. Kiállítások rendezése során a  fogadó országnak 
a bemutatásra szánt kiadványok behozatalára vonatkozó szabályaival összhangban kell eljárni;
2) nyelvi és kulturális, oktatási rendezvények tartása;
3) nyomtatványok, poszterek, műsorfüzetek, illetve a  kulturális központok által szervezett rendezvényekkel 
közvetlen kapcsolatban lévő egyéb anyagok terjesztése;
4) az adott ország hagyományos kultúrájához és életmódjához kötődő teázó vagy kávézó üzemeltetése;
5) internetes tartalomszolgáltatás.

9. cikk
A kulturális központok jogosultak a  munkájuk ellátásához szükséges jogi dokumentumok aláírására a  fogadó 
országban.
A kulturális központok a fogadó ország vonatkozó jogszabályaival összhangban bankszámlát nyithatnak.

10. cikk
A Felek önállóan járnak el kulturális központjuk helyszínének kiválasztásában, ugyanakkor az  ingatlanbérlés vagy 
-vásárlás során lehetőségük szerint segítséget nyújtanak egymásnak.
A kulturális központok épületének tervezését, építését, átalakítását és felújítását az  építéshez, átalakításhoz és 
felújításhoz szükséges engedélyek megszerzését követően a  fogadó ország településrendezési jogszabályainak 
megfelelően a Küldő Fél végzi. Az építőipari vállalkozóról a Küldő Fél határoz.

11. cikk
A fogadó ország hatályos vámigazgatási jogszabályaival és vonatkozó eljárási rendjével összhangban, a fogadó országban 
való értékesítés és kereskedelmi tevékenység kizárásának előfeltétele mellett, valamint az  egyenlőség és kölcsönösség 
elve alapján, a Felek kulturális központjai az alábbi tárgyakat jogosultak vámmentesen bevinni a fogadó országba:
1) a kulturális központokban szükséges közhasználati tárgyak (gépjármű kivételével),
2) a rendezvények megvalósításához szükséges, ésszerű mennyiségű album, poszter, műsorfüzet, könyv, digitális 
lemez, hanglemez, oktatási eszköz, egyéb adathordozón megjelenő audiovizuális anyag,
3) a kulturális központokban vetítésre kerülő filmek.
A fogadó ország vámhatóságának engedélye nélkül a  fenti tárgyak nem adhatók kölcsönbe, bérbe, nem 
átruházhatók, illetve nem használhatók fel egyéb tevékenységre és módon.
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12. cikk
A kulturális központok, illetve személyzetük jövedelemadójára az  1992. június 17-én aláírt Egyezmény a  Magyar 
Köztársaság Kormánya és Kínai Népköztársaság Kormánya között a  kettős adóztatás elkerülésére és az  adóztatás 
kijátszásának megakadályozására a  jövedelemadók területén, valamint a  fogadó ország hatályos jogszabályaiban 
foglaltakat kell alkalmazni.

13. cikk
A küldő ország által kiküldött kulturális központi dolgozóknak a  küldő ország állampolgárságával és szolgálati 
útlevéllel kell rendelkezniük. A  kulturális központok által foglalkoztatott dolgozók a  küldő ország állampolgárai, 
illetve a fogadó ország állampolgárai lehetnek.
A Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást a kulturális központok dolgozóinak kinevezéséről vagy visszahívásáról, 
továbbá haladéktalanul elintézik a fogadó ország hatályos jogszabályainak megfelelő, vonatkozó eljárásokat.

14. cikk
Amennyiben a Felek egyéb módon nem rendelkeznek, a kulturális központok küldő ország által kiküldött, szolgálati 
útlevéllel rendelkező dolgozói a  küldő ország munkajogi és társadalombiztosítási szabályozása alá tartoznak; 
a  kulturális központok által alkalmazott magánútlevéllel rendelkező dolgozók a  fogadó ország munkajogi és 
társadalombiztosítási szabályozása alá tartoznak.

15. cikk
A Felek könnyítést és közreműködést nyújtanak az  egymás kulturális központjaiban dolgozók, azok házastársa és 
kiskorú gyermekei beutazási és tartózkodási engedélye ügyintézése során.

16. cikk
A jelen megállapodás bármilyen módosítása a Felek teljes körű egyeztetése és teljes egyetértése alapján történik, és 
diplomáciai úton írásban történő megerősítés után lép hatályba.
A Felek konzultáció útján oldják meg a jelen megállapodás végrehajtása során felmerülő vitás kérdéseket.

17. cikk
A Felek diplomáciai úton értesítik egymást a  megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárás 
lezárásáról. A megállapodás a későbbi értesítés kézhezvételét követő napon lép hatályba.
A jelen megállapodás öt évre szól. Amennyiben bármelyik Fél hat hónappal a  megállapodás lejártát megelőzően 
írásban nem értesíti a  másik Felet jelen megállapodás felmondásáról, úgy az  automatikusan újabb öt évre 
meghosszabbodik.

A jelen megállapodás 2013. június 27-én két azonos példányban, kínai és magyar nyelven készült, mindkét nyelvű 
szöveg egyaránt hiteles.

 Magyarország Kormánya Kínai Népköztársaság Kormánya 
 Képviselője Képviselője”

4. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 17. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) A Megállapodás, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak 

ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
 (4) E  törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a  kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős 

miniszter gondoskodik.

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

V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti fejlesztési miniszter 38/2013. (VII. 12.) NFM rendelete
a radioaktív és a nukleáris anyagok nyilvántartásáról szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1.  § c)  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
az egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm.  rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben,
az egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 37. § e) és n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. §  Hatályát veszti
a) a  radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a  kapcsolódó 

adatszolgáltatásról szóló 11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 6. § (4) bekezdése;
b) a  nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 7/2007. (III. 6.) IRM rendelet 

4. § (1), (6) és (9) bekezdése.

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

  németh Lászlóné s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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