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Törvények

2013. évi CLXI. törvény
a Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a jövedelemadók területén
a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Dubaiban,
2013. április 30. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről*

1. §		
Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya
között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról
szóló, Dubaiban, 2013. április 30. napján aláírt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának
elismerésére.
2. §		
Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.
3. §		
Az Egyezmény hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS AZ EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK KORMÁNYA KÖZÖTT
A JÖVEDELEMADÓK TERÜLETÉN A KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉRŐL ÉS AZ ADÓZTATÁS
KIJÁTSZÁSÁNAK MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL
Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya,
attól az óhajtól vezérelve, hogy közöttük a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás
kijátszásának megakadályozásáról tárgyú egyezmény megkötése által előmozdítsák kölcsönös gazdasági
kapcsolataikat,
az alábbiak szerint állapodtak meg:

1. Cikk
SZEMÉLYI HATÁLY
Ez az Egyezmény azokra a személyekre terjed ki, akik az egyik vagy mindkét Szerződő Állam joga szerint belföldi
illetőségűek.

2. Cikk
AZ EGYEZMÉNY HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ADÓK
1. Ez az Egyezmény azokra a jövedelemadókra terjed ki, amelyeket az egyik Szerződő Állam vagy annak politikai
alegységei, helyi kormányzatai vagy helyi hatóságai vetnek ki, a beszedés módjára való tekintet nélkül.
2. Jövedelemadóknak tekintendők mindazok az adók, amelyeket a teljes jövedelem, a jövedelem részei után vetnek
ki, beleértve az ingó vagy ingatlan vagyon elidegenítéséből származó nyereség utáni adókat, a vállalkozások által
fizetett bérek és fizetések teljes összege utáni adókat is.
3. Azok a jelenleg létező adók, amelyekre az Egyezmény különösen kiterjed:
(a)
Egyesült Arab Emírségek esetében:
(i)
a jövedelemadó; és
(ii)
a társasági adó
(a továbbiakban: „EAE adó”);

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. október 14-i ülésnapján fogadta el.
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(b)

Magyarország esetében:
(i)
a személyi jövedelemadó; és
(ii)
a társasági adó
(a továbbiakban: „magyar adó”).
4. Ezen Egyezmény kiterjed minden olyan azonos vagy lényegét tekintve hasonló adóra is, amelyet az Egyezmény
aláírása után valamely Szerződő Állam jogszabályai alapján a jelenleg létező adók mellett vagy azok helyett
vezetnek be. A Szerződő Államok illetékes hatóságai ésszerű időn belül értesíteni fogják egymást a vonatkozó
adójogszabályaikban végrehajtott bármely lényeges változásról.

3. Cikk
SZÉNHIDROGÉNEKBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM
Az Egyezmény semmilyen módon nem érinti a Szerződő Államok, azok helyi kormányzatainak vagy helyi
hatóságainak jogát arra, hogy a vonatkozó Szerződő Állam területén lévő szénhidrogénekből és az azokhoz
kapcsolódó tevékenységekből származó jövedelem és nyereség adóztatására vonatkozó hazai jogszabályaikat és
egyéb rendelkezéseiket alkalmazzák.

4. Cikk
ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁS
1. Az Egyezmény alkalmazásában, ha a szövegösszefüggés mást nem kíván:
(a)
az „egyik Szerződő Állam” és a „másik Szerződő Állam” kifejezés Magyarországot vagy az Egyesült Arab
Emírségeket jelenti a szövegösszefüggésnek megfelelően;
(b)
az „EAE” kifejezés az Egyesült Arab Emírségeket és földrajzi értelemben használva azt a területet jelenti,
amely a saját szuverenitása alatt áll, valamint a területi tengert, légteret és tenger alatti területeket,
amelyek felett az EAE szuverén jogait gyakorolja a nemzetközi joggal és az EAE jogával összhangban,
beleértve a joghatósága alatt álló szárazföldet és szigeteket bármely, a természeti kincsek feltárásával vagy
kitermelésével kapcsolatban kifejtett tevékenység tekintetében;
(c)
a „Magyarország” kifejezés a nemzetközi joggal összhangban lévő magyar jogszabályok által meghatározott
területet jelenti;
(d)
a „személy” kifejezés magában foglal bármely természetes személyt vagy társaságot és bármely más személyi
egyesülést;
(e)
az „állampolgár” kifejezés a következőt jelenti:
(a)
az EAE esetében:
minden természetes személyt, aki az EAE állampolgárságával rendelkezik, bármely jogi személyt és
személyegyesítő társaságot, amely ezt a jogállását az Egyesült Arab Emírségek jogszabályaiból nyeri;
(b)
Magyarország esetében:
(i)
bármely természetes személyt, aki Magyarország állampolgárságával rendelkezik;
(ii)
bármely jogi személyt, személyegyesítő társaságot, egyesülést vagy egyéb olyan
jogalanyt, amely ezt a jogállását a Magyarországon hatályos jogszabályokból nyeri;
(f )
a „társaság” kifejezés bármely jogi személyt vagy egyéb olyan jogalanyt jelent, amely az adóztatás
szempontjából a jogi személyekkel azonos módon kezelendő;
(g)
a „vállalkozás” kifejezés bármely üzleti tevékenység végzésére vonatkozik;
(h)
az „egyik Szerződő Állam vállalkozása” és „a másik Szerződő Állam vállalkozása” kifejezések az egyik Szerződő
Államban belföldi illetőségű személy, illetve a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy által
folytatott vállalkozást jelentik;
(i)
a „nemzetközi forgalom” kifejezés az egyik Szerződő Állam vállalkozása által üzemeltetett hajó vagy légi jármű
igénybevételével végzett bármilyen szállítást jelent, kivéve, ha a hajót vagy a légi járművet kizárólag a másik
Szerződő Államban lévő helyek között üzemeltetik;
(j)
az „adó” kifejezés a magyar adót vagy az EAE adóját jelenti a szövegösszefüggésnek megfelelően;
(k)
az „illetékes hatóság” kifejezés a következőt jelenti:
(i)
az EAE esetében: a pénzügyminisztert vagy meghatalmazott képviselőjét;
(ii)
Magyarország esetében: az adópolitikáért felelős minisztert vagy meghatalmazott képviselőjét;
(l)
az „üzleti tevékenység” kifejezés magában foglalja a szabad foglalkozás és más önálló jellegű tevékenység
végzését is.
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2. Az Egyezménynek az egyik Szerződő Állam által bármely időpontban történő alkalmazásánál az Egyezményben
meghatározás nélkül szereplő kifejezéseknek – ha a szövegösszefüggés mást nem kíván – olyan jelentésük van, mint
amit ennek a Szerződő Államnak a jogszabályaiban abban az időpontban jelentenek azokra az adókra vonatkozóan,
amelyekre az Egyezmény alkalmazást nyer; ennek az államnak az adójogszabályaiban foglalt meghatározások
az irányadók ennek a Szerződő Államnak az egyéb jogszabályaiban foglalt meghatározásokkal szemben.

5. Cikk
BELFÖLDI ILLETŐSÉGŰ SZEMÉLY
1. Ezen Egyezmény alkalmazásában az „egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy” kifejezés jelenti:
(a)
az EAE esetében:
(i)
bármely természetes személyt, akit az Egyesült Arab Emírségek jogszabályai szerint itt lakóhelye,
székhelye vagy más hasonló ismérv alapján belföldi illetőségű személyként kezelnek;
(ii)
bármely társaságot vagy más jogi személyt, amelyet az Egyesült Arab Emírségek jogszabályai
alapján jegyeztek be vagy hoztak létre székhelye, lakóhelye, üzletvezetési helye vagy bármely más
hasonló ismérv alapján;
(iii)
ezen államot magát és bármely politikai alegységét, helyi hatóságát, helyi kormányzatát vagy
kormányzati intézményét.
(b)
Magyarország esetében: bármely személyt, aki Magyarország jogszabályai szerint lakóhelye, székhelye,
üzletvezetési helye, bejegyzési helye vagy bármely más hasonló ismérv alapján Magyarországon adóköteles,
beleértve ezen államot és annak bármely helyi hatóságát. Ez a kifejezés azonban nem foglalja magában
azokat a személyeket, akik Magyarországon kizárólag a Magyarországon lévő forrásokból származó
jövedelem alapján adókötelesek.
2. „Az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy” kifejezés szintén magában foglalja:
(a)
a nyugdíjalapot, amely az egyik Szerződő Állam törvényi rendelkezéseinek megfelelően elismert és
ellenőrzött, és amely jövedelme általában mentes az adó alól ebben az államban;
(b)
az egyik Szerződő Állam kormányzati intézményét. Bármely intézményt kormányzati intézményként
kell kezelni, amelyet az egyik Szerződő Állam vagy a Szerződő Államok egyikének, illetve annak politikai
alegységének a kormánya hozott létre, teljesen tulajdonolja és ellenőrzi.
3. Amennyiben egy természetes személy az 1. bekezdés rendelkezései értelmében mindkét Szerződő Államban
belföldi illetőségű, helyzetét az alábbiak szerint kell meghatározni:
(a)
csak abban a Szerződő Államban tekintendő belföldi illetőségűnek, amelyben állandó lakóhellyel
rendelkezik; amennyiben mindkét Szerződő Államban rendelkezik állandó lakóhellyel, csak abban a Szerződő
Államban tekintendő belföldi illetőségűnek, amellyel személyi és gazdasági kapcsolatai szorosabbak
(a létérdekek központja);
(b)
amennyiben nem határozható meg, hogy melyik Szerződő Államban van létérdekeinek a központja, vagy ha
egyik Szerződő Államban sem rendelkezik állandó lakóhellyel, csak abban a Szerződő Államban tekintendő
belföldi illetőségűnek, amelyben szokásos tartózkodási helye van;
(c)
amennyiben mindkét Szerződő Államban van szokásos tartózkodási helye, vagy egyikben sincs, csak abban
a Szerződő Államban tekintendő belföldi illetőségűnek, amelynek állampolgára;
(d)
amennyiben a helyzete a c) albekezdés rendelkezései alapján nem határozható meg, a Szerződő Államok
illetékes hatóságai kölcsönös egyetértéssel rendezik a kérdést.
4. Amennyiben az 1. bekezdés rendelkezései értelmében valamely nem természetes személy mindkét Szerződő
Államban belföldi illetőségű, csak abban a Szerződő Államban tekintendő belföldi illetőségűnek, ahol bejegyzésre
került. Ha mindkét államban bejegyzésre került, vagy egyikben sem, a Szerződő Államok illetékes hatóságai
kölcsönös egyetértéssel rendezik a kérdést.

6. Cikk
TELEPHELY
1. Az Egyezmény alkalmazásában a „telephely” kifejezés olyan állandó üzleti helyet jelent, amelyen keresztül
a vállalkozás üzleti tevékenységét egészben vagy részben kifejti.
2. A „telephely” kifejezés magában foglalja különösen:
(a)
az üzletvezetés helyét;
(b)
a fióktelepet;
(c)
az irodát;
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(d)
(e)
(f )
3.

4.

5.

6.

7.

8.

a gyártelepet;
a műhelyt;
a bányát, az olaj- és a földgázkutat, a kőfejtőt vagy a természeti kincsek feltárására vagy kitermelésére
szolgáló bármely más telepet.
Az egyik Szerződő Államban lévő építési terület, az építkezési, szerelési vagy beszerelési munkálatok vagy
a természeti kincsek feltárására vagy kitermelésére szolgáló fúró szerkezetek vagy hajó, vagy az ehhez kapcsolódó
felügyeleti tevékenység telephelyet keletkeztet, de csak ha az ilyen terület, munkálat vagy tevékenység 12 hónapnál
hosszabb időtartamig tart.
Az egyik Szerződő Állam vállalkozása által a munkavállalókon vagy a vállalkozás által erre a célra alkalmazott más
személyeken keresztül nyújtott szolgáltatások, beleértve a tanácsadási vagy management szolgáltatásokat, a másik
Szerződő Államban telephelyet keletkeztetnek, de csak akkor, ha az ilyen jellegű tevékenységek folytatása a másik
Szerződő Államban egyfolytában vagy megszakításokkal meghaladja a 6 hónapot bármely tizenkét hónapos
időszakban.
E cikk előző rendelkezéseire tekintet nélkül nem minősül „telephelynek”:
(a)
létesítmények használata kizárólag a vállalkozás javainak vagy áruinak raktározása, kiállítása vagy
kiszolgáltatása céljára;
(b)
készletek tartása a vállalkozás javaiból vagy áruiból kizárólag raktározás, kiállítás vagy kiszolgáltatás céljára;
(c)
készletek tartása a vállalkozás javaiból vagy áruiból kizárólag abból a célból, hogy azokat egy másik
vállalkozás feldolgozza;
(d)
állandó üzleti hely fenntartása kizárólag arra a célra, hogy a vállalkozás részére javakat vagy árukat
vásároljanak vagy információkat szerezzenek;
(e)
állandó üzleti hely fenntartása kizárólag arra a célra, hogy a vállalkozás részére bármilyen más előkészítő vagy
kisegítő jellegű tevékenységet folytassanak;
(f )
állandó üzleti hely fenntartása kizárólag arra a célra, hogy az (a)–(e) albekezdésekben említett tevékenységek
bármely kombinációját végezze, feltéve, hogy az állandó üzleti helynek az ilyen kombinációból származó
teljes tevékenysége előkészítő vagy kisegítő jellegű.
Tekintet nélkül az 1. és 2. bekezdések rendelkezéseire, ha egy személy – kivéve a független képviselőt, akire a 7.
bekezdés rendelkezése alkalmazandó – az egyik Szerződő Államban a másik Szerződő Állam vállalkozása számára
tevékenykedik, úgy ez a vállalkozás telephellyel bírónak tekintendő az elsőként említett Szerződő Államban
minden olyan tevékenység tekintetében, amelyet ez a személy a vállalkozás részére kifejt, ha ennek a személynek
meghatalmazása van arra, amellyel az elsőként említett Szerződő Államban rendszeresen él, hogy ennek
a vállalkozásnak a nevében szerződéseket kössön, kivéve ha az ilyen személy tevékenysége az 5. bekezdésben
említett tevékenységekre korlátozódik, amelyek, ha azokat egy állandó üzleti helyen keresztül fejtenék ki, az említett
bekezdés rendelkezései értelmében nem tennék ezt az állandó üzleti helyet telephellyé.
Az egyik Szerződő Állam vállalkozását nem lehet úgy tekinteni, mintha annak a másik Szerződő Államban telephelye
lenne csupán azért, mert tevékenységét ebben a másik Szerződő Államban alkusz, bizományos vagy más független
képviselő útján fejti ki, feltéve, hogy ezek a személyek rendes üzleti tevékenységük keretében járnak el.
Az a tény, hogy az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű társaság olyan társaságot ellenőriz, vagy olyan
társaság ellenőrzése alatt áll, amely a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű, vagy üzleti tevékenységet fejt ki
ebben a másik államban (akár telephely útján, akár más módon), önmagában még nem teszi egyik társaságot sem
a másik telephelyévé.

7. Cikk
INGATLAN VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM
1. Az a jövedelem, amelyet az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy a másik Szerződő Államban
fekvő ingatlan vagyonból szerez (beleértve a mezőgazdaságból és az erdőgazdálkodásból származó jövedelmet),
megadóztatható ebben a másik Szerződő Államban.
2. Az „ingatlan vagyon” kifejezésnek olyan jelentése van, amit annak a Szerződő Államnak jogszabályai szerint jelent,
amelyikben a szóban forgó vagyon fekszik. Ez a kifejezés minden esetben magában foglalja az ingatlan vagyon
tartozékának minősülő vagyont, az állatállományt és a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban használatos
berendezéseket, azokat a jogokat, amelyekre a földtulajdonra vonatkozó magánjogi rendelkezések nyernek
alkalmazást, az ingatlan vagyon haszonélvezeti jogát, valamint az ásványlelőhelyek, források és más természeti
erőforrások kitermelésének vagy kitermelési jogának ellenértékeként járó változó vagy állandó kifizetésekhez való
jogot; hajók és légi jármű nem tekintendők ingatlan vagyonnak.
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3. Az 1. bekezdés rendelkezései ingatlan vagyon közvetlen használatából, bérbeadásából, vagy hasznosításának
bármely más formájából származó jövedelemre is alkalmazandók.
4. Az 1. és 3. bekezdés rendelkezései a vállalkozás ingatlan vagyonából származó jövedelemre is alkalmazandók.

8. Cikk
VÁLLALKOZÁSI NYERESÉG
1. Az egyik Szerződő Állam vállalkozásának nyeresége csak ebben a Szerződő Államban adóztatható, kivéve, ha
a vállalkozás a másik Szerződő Államban egy ebben a másik Szerződő Államban lévő telephely útján üzleti
tevékenységet fejt ki. Amennyiben a vállalkozás ily módon fejt ki vagy fejtett ki üzleti tevékenységet, a vállalkozás
nyeresége megadóztatható a másik Szerződő Államban, de csak olyan mértékben, amilyen mértékben az ennek
a telephelynek tudható be.
2. A 3. bekezdés rendelkezéseinek fenntartásával, ha az egyik Szerződő Állam vállalkozása a másik Szerződő Államban
egy ott lévő telephelye útján üzleti tevékenységet fejt ki, akkor mindkét Szerződő Államban azt a nyereséget kell
ennek a telephelynek betudni, amelyet akkor érhetne el, ha önálló és elkülönült vállalkozásként azonos vagy
hasonló tevékenységet végezne azonos vagy hasonló feltételek mellett, és teljesen függetlenként tartana fenn
üzleti kapcsolatot azzal a vállalkozással, amelynek telephelye.
3. A telephely nyereségének megállapításánál levonhatók a telephely miatt felmerült levonható költségek, beleértve
az így felmerült üzletvezetési és általános ügyviteli költségeket, függetlenül attól, hogy abban a Szerződő Államban
merültek-e fel, ahol a telephely található, vagy máshol, tekintetbe véve az érintett Szerződő Államban alkalmazható
törvényt vagy szabályokat. A nyereség nem tudható be a telephelynek pusztán javaknak vagy áruknak a vállalkozás
részére ezen telephely által történő megvásárlása okán.
4. Amennyiben az egyik Szerződő Államban a telephelynek betudható nyereséget a vállalkozás teljes nyereségének
a különböző részegységek közötti arányos megosztása alapján szokták megállapítani, úgy a 2. bekezdés nem zárja
ki, hogy ez a Szerződő Állam a megadóztatandó nyereséget a szokásos arányos megosztás alapján állapítsa meg;
az alkalmazott arányos megosztási módszernek azonban olyannak kell lennie, hogy az eredmény összhangban
legyen az e cikkben foglalt elvekkel.
5. Az előző bekezdések alkalmazásában a telephelynek betudható nyereséget évről évre azonos módon kell
megállapítani, hacsak elégséges és alapos ok nincs az ellenkezőjére.
6. Amennyiben a nyereség olyan jövedelemtételeket tartalmaz, amelyekkel a jelen Egyezmény más cikkei külön
foglalkoznak, úgy azoknak a cikkeknek a rendelkezéseit e cikk rendelkezései nem érintik.

9. Cikk
HAJÓZÁS ÉS LÉGI SZÁLLÍTÁS
Ezen Egyezmény 8. cikkének rendelkezéseire tekintet nélkül:
1. Az a nyereség, amelyet az egyik Szerződő Állam vállalkozása hajók vagy légi jármű nemzetközi forgalomban történő
üzemeltetéséből szerez, csak ebben az államban adóztatható.
2. E cikk alkalmazásában a hajók vagy légi jármű nemzetközi forgalomban történő üzemeltetéséből származó
nyereség magában foglalja:
(a)
hajók vagy légi jármű személyzet nélkül történő bérbeadásából származó nyereséget;
(b)
áruk vagy termékek szállítására használt konténerek használatából, fenntartásából vagy bérbeadásából
származó nyereséget, beleértve a konténerek szállításához kapcsolódó pótkocsit és felszereléseket;
feltéve, hogy ez a nyereség esetleges ezen tevékenységek végzéséhez képest.
3. Az 1. bekezdés rendelkezései szintén alkalmazandók a nyereségre, amely:
1.
poolban, közös üzemeltetésben vagy nemzetközi üzemeltetésű szervezetben való részvételből származik;
2.
egy másik hajózással vagy légi szállítással foglalkozó vállalkozás érdekében történő jegyeladásból származik;
3.
az 1. bekezdés alá tartozó betétből abban az államban belföldi illetőségű banknál, amelyben a telephely
található, és az 1. bekezdés alatti nyereségből szerzett kötvényekből, részvényekből és értékpapírokból
származik, feltéve, hogy a letétbe helyezés és a szerzés esetleges és kiegészítő a vállalkozás működési
tevékenységéhez képest.
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10. Cikk
KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK
1. Amennyiben
(a)
az egyik Szerződő Állam vállalkozása közvetlenül vagy közvetve a másik Szerződő Állam vállalkozásának
vezetésében, ellenőrzésében vagy tőkéjében részesedik,
(b)
ugyanazok a személyek közvetlenül vagy közvetve az egyik Szerződő Állam vállalkozásának és a másik
Szerződő Állam vállalkozásának vezetésében, ellenőrzésében vagy tőkéjében részesednek,
		és bármelyik esetben a két vállalkozás egymás közötti kereskedelmi vagy pénzügyi kapcsolataiban olyan
feltételekben állapodik meg vagy olyan feltételeket szab, amelyek eltérnek azoktól, amelyekben független
vállalkozások egymással megállapodnának, úgy az a nyereség, amelyet a vállalkozások egyike e feltételek nélkül
elért volna, de e feltételek miatt nem ért el, beszámítható ennek a vállalkozásnak a nyereségébe, és megfelelően
megadóztatható.
2. Ha az egyik Szerződő Állam ezen Szerződő Állam valamely vállalkozásának a nyereségéhez olyan nyereséget számít
hozzá – és adóztat meg ennek megfelelően –, amelyet a másik Szerződő Állam vállalkozásánál megadóztattak
ebben a másik Szerződő Államban, és az így hozzászámított nyereség olyan nyereség, amelyet az elsőként említett
Szerződő Állam vállalkozása ért volna el, ha a két vállalkozás olyan feltételekben állapodott volna meg, mint
amelyekben független vállalkozások egymással megállapodnának, úgy ez a másik Szerződő Állam megfelelően
kiigazítja az ilyen nyereségre ott kivetett adó összegét, amennyiben egyetért az elsőként említett állam által
végrehajtott kiigazítással. Az ilyen kiigazítás megállapításánál kellően figyelembe kell venni jelen Egyezmény egyéb
rendelkezéseit, és a Szerződő Államok illetékes hatóságai szükség esetén egyeztetnek egymással.

11. Cikk
OSZTALÉK
1. Az osztalék, amelyet az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű társaság a másik Szerződő Államban belföldi
illetőségű, az osztalék haszonhúzójának minősülő személynek fizet, csak ebben a másik Szerződő Államban
adóztatható.
2. E cikk alkalmazásában az „osztalék” kifejezés részvényekből, élvezeti jegyekből vagy élvezeti jogokból,
bányarészjegyekből, alapítói részvényekből vagy más nyereségből való részesedést biztosító jogokból – kivéve
a hitelköveteléseket – származó jövedelmet, valamint olyan más társasági jogokból származó jövedelmet jelent,
amelyet annak a Szerződő Államnak az adózási jogszabályai, amelyben a nyereséget felosztó társaság belföldi
illetőségű, a részvényekből származó jövedelemmel azonos adóztatási elbánás alá vetnek.
3. Az 1. bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók, ha az osztaléknak egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű
haszonhúzója a másik Szerződő Államban, amelyben az osztalékot fizető társaság belföldi illetőségű, egy ebben
a másik Szerződő Államban lévő telephely útján üzleti tevékenységet fejt ki, és az érdekeltség, amelyre tekintettel
az osztalékot fizetik, ténylegesen ehhez a telephelyhez kapcsolódik. Ebben az esetben a 8. cikk rendelkezéseit kell
alkalmazni.
4. Ha az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű társaság nyereséget vagy jövedelmet élvez a másik Szerződő
Államból, úgy ez a másik Szerződő Állam nem adóztathatja meg a társaság által kifizetett osztalékot, kivéve, ha
ilyen az osztalékot ebben a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű, az osztalék haszonhúzójának minősülő
személynek fizetik, vagy ha az érdekeltség, amelyre tekintettel az osztalékot fizetik, ténylegesen a másik Szerződő
Államban lévő telephelyhez kapcsolódik, sem pedig a társaság fel nem osztott nyereségét nem terhelheti a társaság
fel nem osztott nyeresége után kivetett adóval, még akkor sem, ha a kifizetett osztalék vagy a fel nem osztott
nyereség egészben vagy részben ebben a másik Szerződő Államban keletkező nyereségből vagy jövedelemből áll.

12. Cikk
KAMAT
1. A kamat, amely az egyik Szerződő Államban keletkezik, és amelynek haszonhúzója a másik Szerződő Államban
belföldi illetőségű személy, csak ebben a másik Szerződő Államban adóztatható.
2. E cikk alkalmazásában a „kamat” kifejezés mindenfajta követelésből származó jövedelmet jelent, akár van jelzáloggal
biztosítva, akár nem, és akár ad jogot az adós nyereségéből való részesedésre, akár nem, és magában foglalja
különösen az állami értékpapírokból származó jövedelmet, a kötvényekből és az adósságlevelekből származó
jövedelmet, beleértve az ilyen értékpapírokhoz, kötvényekhez vagy adósságlevelekhez kapcsolódó prémiumokat
és díjakat, valamint azt a jövedelmet, amelyet annak a Szerződő Államnak az adózási jogszabályai, amelyben
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a jövedelem keletkezik, a pénz kölcsönzéséből származó jövedelemmel azonos adóztatási elbánás alá vetnek. E cikk
alkalmazásában a késedelmes fizetés utáni büntető terhek nem tekintendők kamatnak.
3. Az 1. bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók, ha a kamat egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű
haszonhúzója a másik Szerződő Államban, amelyben a kamat keletkezik, egy ebben a másik Szerződő Államban
lévő telephely útján üzleti tevékenységet folytat, és a követelés, amely után a kamatot fizetik, ténylegesen ehhez
a telephelyhez kapcsolódik. Ebben az esetben a 8. cikk rendelkezéseit kell alkalmazni.
4. A kamat akkor tekintendő az egyik Szerződő Államból származónak, ha a kamatot fizető ebben a Szerződő
Államban belföldi illetőséggel bíró személy. Ha azonban a kamatot fizető személynek, függetlenül attól, hogy
bír-e illetőséggel az egyik Szerződő Államban vagy sem, az egyik Szerződő Államban telephelye van, amellyel
kapcsolatban a követelés, amely után a kamatot fizetik, felmerült, és ezt a kamatot ez a telephely fizeti, úgy az ilyen
kamat abból a Szerződő Államból származónak tekintendő, amelyben a telephely van.
5. Ha a kamatot fizető személy és a kamat haszonhúzója közötti, vagy kettejük és egy harmadik személy közötti
különleges kapcsolat miatt a kamat összege ahhoz a követeléshez viszonyítva, amely után fizetik, meghaladja
azt az összeget, amelyben a kamatot fizető személy és a haszonhúzó ilyen kapcsolat hiányában megállapodtak
volna, úgy e cikk rendelkezéseit csak az utóbb említett összegre kell alkalmazni. Ebben az esetben a kifizetett
többletösszeg mindkét Szerződő Állam jogszabályai szerint megadóztatható marad, az Egyezmény egyéb
rendelkezéseinek kellő figyelembevételével.

13. Cikk
JOGDÍJ
1. A jogdíj, amely az egyik Szerződő Államban keletkezik, és amelynek haszonhúzója a másik Szerződő Államban
belföldi illetőségű személy, csak ebben a másik Szerződő Államban adóztatható.
2. E cikk alkalmazásában a „jogdíj” kifejezés bármely olyan jellegű kifizetést jelent, amelyet irodalmi, művészeti vagy
tudományos művek (ideértve a filmalkotást és a televíziós vagy rádiós közvetítéssel kapcsolatban használt filmeken,
szalagokon vagy a sokszorosítás más eszközein végzett munkát is) szerzői jogának, bármilyen szabadalomnak,
védjegynek, formatervezési vagy más mintának, tervnek, titkos formulának vagy eljárásnak hasznosításáért vagy
hasznosítási jogáért, valamint ipari, kereskedelmi vagy tudományos tapasztalatokra vonatkozó információért
(know-how) ellenértékként kapnak.
3. Az 1. bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók, ha a jogdíj egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű
haszonhúzója a másik Szerződő Államban, amelyben a jogdíj keletkezik, egy ebben a másik Szerződő Államban lévő
telephely útján üzleti tevékenységet folytat, és a jog vagy vagyoni érték, amely után a jogdíjat fizetik, ténylegesen
ehhez a telephelyhez kapcsolódik. Ebben az esetben a 8. cikk rendelkezéseit kell alkalmazni.
4. Ha a jogdíjat fizető személy és a jogdíj haszonhúzója, vagy kettejük és egy harmadik személy közötti különleges
kapcsolat miatt a jogdíj összege azon hasznosításhoz, joghoz vagy információhoz mérten, amiért fizetik,
meghaladja azt az összeget, amelyben a jogdíjat fizető személy és a haszonhúzó ilyen kapcsolat hiányában
megállapodott volna, úgy e cikk rendelkezéseit csak az utóbb említett összegre kell alkalmazni. Ebben az esetben
a kifizetett többletösszeg mindkét Szerződő Állam jogszabályai szerint adóztatható marad, az Egyezmény egyéb
rendelkezéseinek kellő figyelembevételével.

14. Cikk
ELIDEGENÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG
1. Az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személynek a 7. cikkben meghatározott és a másik Szerződő
Államban fekvő ingatlan vagyona elidegenítéséből származó nyeresége adóztatható ebben a másik Szerződő
Államban.
2. A nyereség, amely olyan ingó vagyon elidegenítéséből származik, amely az egyik Szerződő Állam vállalkozása másik
Szerződő Államban lévő telephelye üzleti vagyonának része, beleértve az ilyen telephelynek (önmagában vagy
az egész vállalkozással együtt történő) elidegenítéséből elért nyereséget, megadóztatható ebben a másik államban.
3. Az egyik Szerződő Állam vállalkozása által nemzetközi forgalomban üzemeltetett hajók vagy légi jármű, vagy
az ilyen hajók vagy légi jármű üzemeltetését szolgáló ingó vagyon elidegenítéséből származó nyereség csak ebben
a Szerződő Államban adóztatható.
4. Az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személynek olyan részvények elidegenítéséből származó nyeresége,
amelyek értékének több mint 50 százaléka közvetlenül vagy közvetve a másik Szerződő Államban fekvő ingatlan
vagyonból származik, adóztatható ebben a másik államban.
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5. Az 1., 2., 3. és 4. bekezdésekben nem említett bármely vagyon elidegenítéséből származó nyereség csak abban
a Szerződő Államban adóztatható, amelyben az elidegenítő belföldi illetőségű.

15. Cikk
MUNKAVISZONYBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM
1. A 16., 18., 19. és 21. cikkek rendelkezéseinek fenntartásával a fizetés, a bér és más hasonló díjazás, amelyet
az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy munkaviszonyra tekintettel kap, csak ebben az államban
adóztatható, kivéve, ha a munkát a másik Szerződő Államban végzi. Amennyiben a munkát ott végzi, úgy az ezért
kapott díjazás adóztatható ebben a másik államban.
2. Tekintet nélkül az 1. bekezdés rendelkezéseire, az a díjazás, amelyet az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű
személy a másik Szerződő Államban végzett munkára tekintettel kap, csak az elsőként említett államban
adóztatható, ha:
(a)
a kedvezményezett a másik államban nem tartózkodik egyfolytában vagy megszakításokkal összesen
183 napnál hosszabb időszakot az adott adóévben kezdődő vagy végződő bármely tizenkét hónapos
időtartamon belül, és
(b)
a díjazást olyan munkaadó fizeti, vagy azt olyan munkaadó nevében fizetik, aki nem belföldi illetőségű
a másik államban, és
(c)
a díjazást nem a munkaadónak a másik államban lévő telephelye viseli.
3. Tekintet nélkül e cikk előző rendelkezéseire, az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy által, a másik
Szerződő Állam vállalkozása által a nemzetközi forgalomban üzemeltetett hajó vagy légi jármű fedélzetén végzett
munkáért kapott díjazás csak abban a másik Szerződő Államban adóztatható.
4. Tekintet nélkül e cikk előző rendelkezéseire, a fizetés, a bér, a juttatás és más díjazás, amelyet az egyik Szerződő
Állam másik Szerződő Államba kihelyezett, belföldi illetőségű munkavállalója valamely Szerződő Állam légi
vagy hajózási vállalkozásának felsővezetői beosztásában kap, csak abban a Szerződő Államban adóztatható meg,
amelyben a vállalkozás belföldi illetőségű.

16. Cikk
IGAZGATÓK TISZTELETDÍJA
Az igazgatók tiszteletdíja és más hasonló kifizetés, amelyet az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy
a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű társaság igazgatótanácsának vagy felügyelőbizottságának tagjaként
kap, megadóztatható ebben a másik államban.

17. Cikk
MŰVÉSZEK ÉS SPORTOLÓK
1. Tekintet nélkül a 8. és a 15. cikkek rendelkezéseire, az a jövedelem, amelyet az egyik Szerződő Államban belföldi
illetőségű személy előadóművészként, mint színpadi, film-, rádió- vagy televíziós művész vagy zeneművész,
vagy sportolóként élvez a másik Szerződő Államban ilyen minőségében kifejtett személyes tevékenységéből,
megadóztatható ebben a másik államban.
2. Amennyiben egy előadóművész vagy egy sportoló által ilyen minőségében kifejtett személyes tevékenységéből
származó jövedelem nem az előadóművésznél vagy sportolónál magánál, hanem egy másik személynél jelentkezik,
úgy ez a jövedelem, tekintet nélkül a 8. és a 15. cikkek rendelkezéseire, megadóztatható abban a Szerződő
Államban, amelyben az előadóművész vagy a sportoló a tevékenységét kifejti.
3. Tekintet nélkül e cikk 1. és 2. bekezdésének rendelkezéseire, az e cikkben említett, és az egyik Szerződő Államban
belföldi illetőségű művésznek vagy sportolónak juttatott jövedelem mentes az adó alól abban a másik Szerződő
Államban, amelyikben a művész vagy a sportoló tevékenységét kifejti, feltéve, hogy ezen tevékenységet jelentős
részben az elsőként említett államnak a forrásaiból támogatják. Ebben az esetben a jövedelem csak abban
a Szerződő Államban adóztatható, amelyikben a művésznek vagy a sportolónak illetősége van.

18. Cikk
NYUGDÍJAK
A nyugdíj és más hasonló térítés, amely az egyik Szerződő Államban keletkezik, és amelyet a másik Szerződő
Államban belföldi illetőségű személynek korábbi munkavégzésre tekintettel fizetnek, csak az elsőként említett
államban adóztatható.
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19. Cikk
KÖZSZOLGÁLAT
1. (a)

A fizetések, bérek és más hasonló díjazások, amelyeket az egyik Szerződő Állam vagy annak helyi hatósága
fizet természetes személynek az ezen államnak vagy hatóságnak teljesített szolgálatért, csak ebben
az államban adóztathatók.
(b)
Ezen fizetések, bérek és más hasonló díjazások azonban csak a másik Szerződő Államban adóztathatók,
ha a szolgálatot ebben a másik államban teljesítették, és a természetes személy ebben az államban olyan
belföldi illetőségű személy, aki:
(i)
ennek az államnak az állampolgára; vagy
(ii)
nem kizárólag a szolgálat teljesítése céljából vált ebben az államban belföldi illetőségű személlyé.
2. Az egyik Szerződő Állam vagy annak helyi kormányzata vagy annak helyi hatósága által folytatott üzleti
tevékenységgel kapcsolatosan teljesített szolgálatért fizetett fizetésekre, bérekre és más hasonló díjazásokra a 15.,
16. és 17. cikkek rendelkezései alkalmazandók.

20. Cikk
TANULÓK
Azok a kifizetések, amelyeket olyan tanuló, ipari és kereskedelmi tanuló vagy gyakornok kap ellátására, tanulmányi
vagy képzési célokra, aki közvetlenül az egyik Szerződő Államba való utazás előtt a másik Szerződő Államban
belföldi illetőségű volt, vagy jelenleg is az, és aki az elsőként említett államban kizárólag tanulmányi vagy képzési
célból tartózkodik, nem adóztatható meg ebben az államban, amennyiben az ilyen kifizetések ezen az államon
kívüli forrásból származnak.
Amennyiben a tanuló, ipari és kereskedelmi tanuló vagy gyakornok ösztöndíjat kap az elsőként említett Szerződő
Államtól, az ösztöndíj összege egyik Szerződő Államban sem adóztatható.

21. Cikk
TANÁROK ÉS OKTATÓK
1. Az a tanár vagy oktató, aki az egyik Szerződő Államot meglátogatja attól az időponttól számított két évet meg nem
haladó időszakra, amikor először látogatja meg ezt a Szerződő Államot kizárólag az ebben a Szerződő Államban lévő
egyetemen, főiskolán vagy más elismert kutató intézetben vagy felsőoktatási intézményben tanítás vagy felsőfokú
tanulmányok folytatása (beleértve a kutatást) céljából, és aki közvetlenül ezen látogatás előtt a másik Szerződő
Államban belföldi illetőségű személy volt, az elsőként említett Szerződő Államban mentes az adó alól az ilyen
tanításért, tanulmányért kapott díjazás után.
2. Ennek a cikknek az előző rendelkezései nem alkalmazandók az olyan díjazásra, amelyet a tanár vagy az oktató
kutatás folytatásáért kap, ha a kutatást elsősorban egy meghatározott személy vagy személyek egyéni haszna
érdekében végzik.

22. Cikk
EGYÉB JÖVEDELEM
1. Az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy jövedelmének az Egyezmény előző cikkeiben nem tárgyalt
részei, bárhol is keletkeznek, csak ebben az államban adóztathatók.
2. Az 1. bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók a 7. cikk 2. bekezdésében meghatározott ingatlan vagyonból
származó jövedelmen kívüli jövedelemre, ha az ilyen jövedelemnek az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű
kedvezményezettje a másik Szerződő Államban egy ott lévő telephely útján üzleti tevékenységet fejt ki, és a jog
vagy vagyoni érték, amelyre tekintettel a jövedelmet fizetik, ténylegesen ehhez a telephelyhez kapcsolódik. Ebben
az esetben a 8. cikk rendelkezéseit kell alkalmazni.

23. Cikk
A KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSE
1. Magyarországon a kettős adóztatást a következő módon kell elkerülni:
Amennyiben a Magyarországon belföldi illetőségű személy olyan jövedelmet élvez, amely ezen Egyezmény
rendelkezései szerint adóztatható az Egyesült Arab Emírségekben, Magyarország a 3. bekezdésben foglalt
rendelkezések fenntartásával mentesíti az ilyen jövedelmet az adó alól.
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2. Az Egyesült Arab Emírségekben a kettős adóztatást a következő módon kell elkerülni:
Amennyiben az Egyesült Arab Emírségekben belföldi illetőségű személy olyan jövedelemtételeket élvez, amelyek
ezen Egyezmény rendelkezései szerint adóztathatók Magyarországon, az Egyesült Arab Emírségek megengedi
az ilyen belföldi illetőségű személy jövedelmét terhelő adóból azon összeg levonását, amely megegyezik
a Magyarországon a jövedelem után megfizetett adóval. Az így levont összeg azonban nem haladhatja meg
a levonás előtt számított adónak azt a részét, amely a Magyarországon megadóztatható jövedelemre esik.
3. Amennyiben ezen Egyezmény bármely rendelkezése szerint valamely, az egyik Szerződő Államban belföldi
illetőségű személy által élvezett jövedelem mentesül az adó alól ebben az államban, ez az állam mindazonáltal
ennek a belföldi illetőségű személynek a többi jövedelme utáni adó kiszámításánál figyelembe veheti a mentesített
jövedelmet.

24. Cikk
EGYENLŐ ELBÁNÁS
1. Az egyik Szerződő Állam állampolgárai nem vethetők a másik Szerződő Államban olyan adóztatás, vagy azzal
összefüggő kötelezettség alá, amely más vagy terhesebb, mint az az adóztatás vagy azzal összefüggő kötelezettség,
amelynek e másik állam állampolgárai azonos körülmények között – különös tekintettel a belföldi illetőségre – alá
vannak vagy alá lehetnek vetve. Ez a rendelkezés, tekintet nélkül az 1. cikk rendelkezéseire, azokra a személyekre is
alkalmazandó, akik nem belföldi illetőségűek az egyik vagy mindkét Szerződő Államban.
2. Az egyik Szerződő Állam vállalkozásának a másik Szerződő Államban lévő telephelyét ebben a másik államban
nem lehet kedvezőtlenebb adóztatás alá vetni, mint ennek a másik államnak azonos tevékenységet folytató
vállalkozásait. Ez a rendelkezés nem értelmezendő akként, mintha az egyik Szerződő Államot arra kötelezné, hogy
a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű személyeknek a polgári jogállás vagy családi kötelezettségek alapján
adózási célból olyan személyi kedvezményeket, mentességeket és levonásokat nyújtson, amelyeket a saját belföldi
illetőségű személyeinek nyújt.
3. Az egyik Szerződő Állam vállalkozása által a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű személynek fizetett kamat,
jogdíj és más kifizetések az ilyen vállalkozás adóköteles nyereségének megállapításánál ugyanolyan feltételek
mellett vonhatók le, mintha azokat az elsőként említett államban belföldi illetőségű személy részére fizették volna,
kivéve, ha a 10. cikk 1. bekezdésének, a 12. cikk 5. bekezdésének vagy a 13. cikk 4. bekezdésének rendelkezései
alkalmazandók. Hasonlóképpen az egyik Szerződő Állam vállalkozásának a másik Szerződő Államban belföldi
illetőségű személlyel szemben fennálló tartozásai az ilyen vállalkozás adóköteles vagyonának megállapításánál
ugyanolyan feltételek mellett vonhatók le, mintha azok az elsőként említett államban belföldi illetőségű személlyel
szemben álltak volna fenn.
4. Az egyik Szerződő Állam olyan vállalkozásai, amelyeknek tőkéje teljesen vagy részben, közvetlenül vagy közvetve,
a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű egy vagy több személy tulajdonában vagy ellenőrzése alatt van, nem
vethetők az elsőként említett Szerződő Államban olyan adóztatás vagy azzal összefüggő kötelezettség alá, amely
más vagy terhesebb, mint az az adóztatás és azzal összefüggő kötelezettség, amelynek az elsőként említett állam
más hasonló vállalkozásai alá vannak vagy alá lehetnek vetve.
5. E cikk rendelkezései, tekintet nélkül a 2. cikk rendelkezéseire, ezen Egyezmény hatálya alá tartozó adókra
alkalmazandók.
6. Tekintet nélkül e cikk 2., 3. és 4. bekezdésének rendelkezéseire, ezen cikk semmilyen módon nem érinti egyik
Szerződő Állam jogát sem ahhoz, hogy adó alóli mentesítést vagy csökkentést biztosítson a saját jogszabályaival,
szabályozásával vagy államigazgatási gyakorlatával összhangban saját állampolgárainak és társaságainak.

25. Cikk
KÖLCSÖNÖS EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS
1. Ha egy személy véleménye szerint az egyik vagy mindkét Szerződő Állam intézkedései rá nézve olyan adóztatáshoz
vezetnek vagy fognak vezetni, amely nem felel meg ezen Egyezmény rendelkezéseinek, úgy ezeknek az államoknak
a belső jogszabályai által biztosított jogorvoslati lehetőségektől függetlenül, ügyét előterjesztheti annak
a Szerződő Államnak az illetékes hatóságához, amelyben belföldi illetőségű, vagy ha ügye a 24. cikk 1. bekezdése
alá tartozik, annak a Szerződő Államnak az illetékes hatóságához, amelynek állampolgára. Az ügyet az Egyezmény
rendelkezéseinek meg nem felelő adóztatáshoz vezető intézkedésre vonatkozó első értesítést követő három éven
belül kell előterjeszteni.
2. Az illetékes hatóság, amennyiben a kifogást megalapozottnak találja, és önmaga nem képes kielégítő
megoldást találni, törekedni fog arra, hogy az ügyet a másik Szerződő Állam illetékes hatóságával együtt
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kölcsönös egyetértéssel rendezze azzal a céllal, hogy elkerüljék az olyan adóztatást, amely nem áll összhangban
az Egyezménnyel. Az így létrejött megállapodást a Szerződő Államok belső jogszabályaiban előírt határidőktől
függetlenül végre kell hajtani.
3. A Szerződő Államok illetékes hatóságai törekedni fognak arra, hogy az Egyezmény értelmezésével vagy
alkalmazásával kapcsolatos nehézségeket vagy kétségeket kölcsönös egyetértéssel oldják fel. Közös
tanácskozásokat tarthatnak annak érdekében, hogy olyan esetekben is elkerüljék a kettős adóztatást, amelyekről
az Egyezmény nem rendelkezik.
4. A Szerződő Államok illetékes hatóságai közvetlenül érintkezhetnek egymással, beleértve egy saját magukból vagy
képviselőikből álló közös bizottságot, abból a célból, hogy az előző bekezdések értelmében egyetértésre jussanak.

26. Cikk
INFORMÁCIÓCSERE
1. A Szerződő Államok illetékes hatóságai tájékoztatni fogják egymást a jelen Egyezmény rendelkezéseinek
végrehajtásához, vagy a Szerződő Államok vagy azok helyi hatóságai által kivetett, bármilyen fajtájú vagy
megnevezésű adóra vonatkozó belső jogszabályi rendelkezések végrehajtásához és érvényesítéséhez
előreláthatóan fontos információról, amennyiben az ezek alapján való adóztatás nem ellentétes az Egyezménnyel.
Az információcserét az 1. és a 2. cikk nem korlátozza.
2. A Szerződő Államnak az 1. bekezdés alapján kapott bármely információt ugyanúgy titokként kell kezelnie, mint
az ennek az államnak a saját belső jogszabályai alapján megszerzett információkat és csak olyan személyek
vagy hatóságok (beleértve a bíróságokat és a közigazgatási szerveket) részére szabad felfednie, amelyek
az 1. bekezdésben említett adók megállapításával vagy beszedésével, ezek érvényesítésével vagy a vonatkozó
peres eljárással, vagy az ezekkel az adókkal kapcsolatos jogorvoslat elbírálásával vagy a fentiek felügyeletével
foglalkoznak. Ezek a személyek vagy hatóságok az információt csak ilyen célokra használhatják fel. Nyilvános
bírósági tárgyalásokon vagy bírósági határozatokban az információt nyilvánosságra hozhatják.
3. Az 1. és 2. bekezdés rendelkezései semmilyen esetben sem értelmezhetők úgy, mintha valamelyik Szerződő Államot
arra köteleznék, hogy:
(a)
az egyik vagy a másik Szerződő Állam jogszabályaitól vagy államigazgatási gyakorlatától eltérő
államigazgatási intézkedést hozzon;
(b)
olyan információt nyújtson, amely az egyik vagy másik Szerződő Állam jogszabályai szerint, vagy
az államigazgatás szokásos rendjében nem szerezhető be;
(c)
olyan információt nyújtson, amely bármely szakmai, üzleti, ipari, kereskedelmi vagy foglalkozási titkot vagy
szakmai eljárást fedne fel, vagy amelynek felfedése sértené a közrendet.
4. Ha az egyik Szerződő Állam a jelen cikknek megfelelően információt kér, a másik Szerződő Állam saját
információszerzési intézkedéseit alkalmazza a kért információ megszerzése érdekében, még akkor is, ha e másik
államnak az információra saját adóügyi céljaira nincs szüksége. A megelőző mondatban foglalt kötelezettségre
a 3. bekezdés korlátozásai vonatkoznak, de ezek a korlátozások semmilyen esetben sem értelmezhetők úgy,
hogy a Szerződő Állam számára megengedik az információszolgáltatás megtagadását kizárólag azért, mert
az információhoz nem kapcsolódik hazai érdeke.
5. A 3. bekezdés rendelkezései semmilyen esetben sem értelmezhetők úgy, hogy a Szerződő Állam számára
megengedik az információszolgáltatás megtagadását kizárólag azért, mert az információ banknak, más
pénzintézetnek, kijelölt személynek vagy képviselői vagy bizalmi minőségben eljáró személynek áll rendelkezésére,
vagy mert az egy személyben lévő tulajdonosi érdekeltségre vonatkozik.

27. Cikk
DIPLOMÁCIAI ÉS KONZULI KÉPVISELETEK TAGJAI
Az Egyezmény semmilyen módon nem érinti a diplomáciai vagy konzuli képviseletek tagjait a nemzetközi jog
általános szabályai szerint vagy külön egyezmények rendelkezései alapján megillető adózási kiváltságokat.

28. Cikk
VEGYES SZABÁLYOK
Ezen Egyezmény semmilyen módon nem korlátozza valamely jelenlegi vagy jövőbeni, az egyik Szerződő Állam
jogszabályaival összhangban megállapított kedvezményt.

74104

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 173. szám

29. Cikk
HATÁLYBALÉPÉS
1. A Szerződő Államok diplomáciai úton értesítik egymást arról, hogy az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges
belső követelményeknek eleget tettek.
2. Az Egyezmény az 1. bekezdésben említett értesítések közül a későbbinek a kézhezvételét követő 30. napon lép
hatályba, és rendelkezései mindkét Szerződő Államban alkalmazandók:
(a)
a forrásnál levont adók tekintetében az Egyezmény hatálybalépésének évét követő első naptári év január
1-jén vagy azt követően keletkezett jövedelmekre;
(b)
az egyéb jövedelemadók tekintetében az Egyezmény hatálybalépésének évét követő első naptári év január
1-jén vagy azután kezdődő bármely adóévre kivethető adókra.

30. Cikk
FELMONDÁS
Az Egyezmény mindaddig hatályban marad, ameddig az egyik Szerződő Állam fel nem mondja. Az Egyezményt
annak hatálybalépésétől számított öt év után bármelyik Szerződő Állam bármikor felmondhatja úgy, hogy legalább
hat hónappal megelőzően a felmondásról diplomáciai úton értesítést küld.
Ebben az esetben az Egyezmény mindkét Szerződő Államban hatályát veszti:
(a)
a forrásnál levont adók tekintetében a felmondásról szóló értesítés adásának évét követő első naptári év
január 1-jén vagy azt követően keletkezett jövedelmekre;
(b)
az egyéb jövedelemadók tekintetében a felmondásról szóló értesítés adásának évét követő első naptári év
január 1-jén vagy azt követően kezdődő bármely adóévre kivethető adókra.
Ennek hiteléül az arra kellő meghatalmazással rendelkező alulírottak az Egyezményt aláírták.
Készült két példányban, Dubaiban, 2013. április 30. napján magyar, arab és angol nyelven, mindegyik szöveg
egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg irányadó.
Magyarország Kormánya nevében

Az Egyesült Arab Emírségek Kormánya nevében
(aláírások)

JEGYZŐKÖNYV Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között
a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról 2013. április 30-án, Dubaiban aláírt Egyezményhez
Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a jövedelemadók területén 2013. április
30-án, Dubaiban aláírt, a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló
Egyezményhez kapcsolódóan az alábbi rendelkezésekben állapodtak meg, amelyek az említett Egyezmény szerves
részét képezik:
1. A 4. Cikk (1) bekezdés b) albekezdés tekintetében:
Egyetértés van abban, hogy az Egyesült Arab Emírségek az alábbiakból áll:
–
a hét Emírségből álló szövetségi Államból,
–
a szövetségi Állam helyi kormányzataiból (AbuDhabi Emírség, Dubai Emírség, Sharjah Emírség, Ras al-Kaimah
Emírség, Umm Al-Qaiwain Emírség, Fujairah Emírség és Ajman Emírség), és
–
a helyi kormányzatok helyi hatóságaiból.
2. Az 5. Cikk (2) bekezdés (b) albekezdés tekintetében:
Egyetértés van abban, hogy a belföldi illetőségű személy kifejezés magában foglalja az alábbiakat:
1.
Az Egyesült Arab Emírségek esetében:
EAE Központi Bank, AbuDhabi Beruházási Hatóság, AbuDhabi Beruházási Tanács, Emírségek Beruházási
Hatósága, Mobadala, Dubai World, Dubai Beruházási Iroda vagy más kormányzati intézmény, amelyet
teljesen vagy nagyrészt az Egyesült Arab Emírségek Kormánya vagy helyi kormányzatai tulajdonolnak.
2.
Magyarország esetében:
1.
a Magyar Nemzeti Bank;
2.
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.;
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3.
4.

3.

4.

5.
6.

(jogszabályban meghatározott) közszolgálati műsorszolgáltatók;
a külön törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott más jogszabályban meghatározott
feltételeknek megfelelően működő, kizárólag készfizetőkezesség-vállalást folytató részvénytársaság;
vagy bármely más kormányzati intézmény, amelyet a Társasági adóról szóló törvény vagy más
magyar törvény meghatároz.
Továbbá egyetértés van abban, hogy az Egyezmény aláírásakor a nyugdíjalapok egyik Szerződő Államban
sem adóköteles személyek.
A 14. Cikk tekintetében:
Egyetértés van abban, hogy a 14. cikk magában foglalja ezen cikk 4. bekezdésében nem említett társaságban lévő
részvények vagy hasonló érdekeltségek elidegenítéséből származó nyereséget, amelyet az egyik Szerződő Államban
belföldi illetőségű személy kap.
A 24. Cikk tekintetében:
A Szerződő Felek kölcsönösen határozzák meg az eseteket, amikor a 24. cikk 6. bekezdésének rendelkezései
alkalmazhatóak.
Jelen Egyezmény nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából
fakadnak.
Jelen Egyezmény nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek az Egyesült Arab Emírségek öböl menti
együttműködési tanácsbeli tagságából fakadnak.
Ennek hiteléül az arra kellő meghatalmazással rendelkező alulírottak az Egyezményt aláírták.
Készült két példányban Dubaiban, 2013. április 30. napján magyar, arab és angol nyelven, mindegyik szöveg
egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg irányadó.
Magyarország Kormánya nevében

Az Egyesült Arab Emírségek Kormánya nevében
(aláírások)”

„AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED
ARAB EMIRATES FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL
EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
The Government of Hungary and the Government of the United Arab Emirates
Desiring to promote their mutual economic relations through the conclusion between them of an agreement for
the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,
Have agreed as follows:

Article 1
PERSONAL SCOPE
This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2
TAXES COVERED
1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political
subdivisions, local governments or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, on elements of income, including
taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or
salaries paid by enterprises.
3. The existing taxes to which this Agreement shall apply are, in particular:
(a)
In the case of the United Arab Emirates:
(i)
the income tax; and
(ii)
the corporation tax
(hereinafter referred to as “UAE tax”);
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(b)

In the case of Hungary:
(i)
the personal income tax;
(ii)
the corporate tax
(hereinafter referred to as “Hungarian tax”).
4. This Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes, which are imposed under the laws of
a Contracting State after the date of signature of this Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The
competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes, which have been
made in their respective taxation laws within a reasonable period of time.

Article 3
INCOME FROM HYDROCARBONS
Nothing in this Agreement shall affect the right of either one of the Contracting States, or of any of their local
Governments or local authorities thereof to apply their domestic laws and regulations related to the taxation of
income and profits derived from hydrocarbons and its associated activities situated in the territory of the respective
Contracting State, as the case may be.

Article 4
GENERAL DEFINITION
1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:
(a)
the terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean Hungary or the United Arab Emirates
as the context requires;
(b)
the term “UAE” means the United Arab Emirates and when used in a geographical sense, means the area in
which the territory is under its sovereignty as well as the territorial sea, airspace and submarine areas over
which the UAE exercises, in conformity with international law and the law of the UAE sovereign rights,
including the mainland and islands under its jurisdiction in respect of any activity carried on in connection
with the exploration for or the exploitation of natural resources;
(c)
the term “Hungary” means the territory of Hungary as defined by its laws in accordance with international
law;
(d)
the term “person” includes any individual or company and any other body of persons;
(e)
the term “national” means:
(a)
in the case of the UAE:
		
all individuals possessing the nationality of the UAE and any legal person, partnership and other
body corporate deriving its status as such from the United Arab Emirates laws;
(b)
in the case of Hungary:
(i)
any individual possessing the nationality of Hungary;
(ii)
any legal person, partnership, association or other entity deriving its status as such from
the laws in force in Hungary;
(f )
the term “company” means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax
purposes;
(g)
the term “enterprise” applies to the carrying on of any business;
(h)
the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State” mean respectively
an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the
other Contracting State;
(i)
the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of
a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other
Contracting State;
(j)
the term “tax” means Hungarian tax or UAE tax, as the context requires;
(k)
the term “competent authority” means:
(i)
in the case of the UAE: the Minister of Finance or his authorized representative;
(ii)
in the case of Hungary: the minister responsible for tax policy or his authorised representative;
(l)
the term “business” includes the performance of professional services and of other activities of an
independent character.
2. As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall,
unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that Contracting
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State for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of
that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Contracting State.

Article 5
RESIDENT
1. For the purposes of this Agreement, the term “resident of a Contracting State” means:
(a)
In the case of the UAE:
(i)
any individual who, under the laws of the United Arab Emirates is considered a resident thereof by
reason of that individual’s domicile, residence or any other criterion of a similar nature;
(ii)
any company or other legal entity which is incorporated or created under the laws of the United
Arab Emirates by reason of its residence, domicile, place of management or any other criterion of
a similar nature;
(iii)
that State itself and any political subdivision, local authority, local government or governmental
institution thereof.
(b)
In the case of Hungary: any person who under the laws of Hungary, is liable to tax in Hungary by reason of his
domicile, residence, place of management, place of incorporation or any other criterion of a similar nature,
and also includes that State and any local authority thereof. This term, however does not include any person
who is liable to tax in Hungary in respect only of income from sources in Hungary.
2. The term “resident of a Contracting State” also includes:
(a)
a pension fund that is recognised and controlled according to the statutory provisions of a Contracting State
and the income of which is generally exempt from tax in that State;
(b)
a government institution of a Contracting State. Any institution shall be deemed to be a government
institution which has been created, wholly owned and controlled by a Contracting State or by the
government of one of the Contracting States or of its political subdivisions.
3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his
status shall be determined as follows:
(a)
he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State in which he has a permanent home
available to him; if he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed
to be a resident only of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer
(center of vital interests);
(b)
if the Contracting State in which he has his center of vital interests cannot be determined, or if he has not
a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident only of
the Contracting State in which he has an habitual abode;
(c)
if he has a habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be
a resident only of the Contracting State of which he is a national;
(d)
if his status cannot be determined under the provisions of subparagraph (c), the competent authorities of the
Contracting States shall settle the question by mutual agreement.
4. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting
States, then it shall be deemed to be a resident only of the Contracting State where it was incorporated. If it is
incorporated in both Contracting States or in neither of them, the competent authorities of the Contracting States
shall settle the question by mutual agreement.

Article 6
PERMANENT ESTABLISHMENT
1. For the purposes of this Agreement, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through
which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.
2. The term “permanent establishment” includes especially:
(a)
a place of management;
(b)
a branch;
(c)
an office;
(d)
a factory;
(e)
a workshop;
(f )
a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place relating to the exploration for or exploitation of natural
resources.
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3. A building site, a construction, assembly or installation project or drilling rigs or ship for the exploration for or
exploitation of natural resources or supervisory activities in connection therewith carried out in a Contracting State,
constitutes a permanent establishment only if such site, project or activities continue for a period of more than
12 months.
4. The furnishing of services, including consultancy or managerial services, by an enterprise of a Contracting State
through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, in the other Contracting State
constitutes a permanent establishment only if activities of that nature continue in the other Contracting State for
a period or periods aggregating more than 6 months within any twelve months period.
5. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not
to include:
(a)
the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging
to the enterprise;
(b)
the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of
storage, display or delivery;
(c)
the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of
processing by another enterprise;
(d)
the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of
collecting information, for the enterprise;
(e)
the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise any
other activity of a preparatory or auxiliary character;
(f )
the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in
subparagraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this
combination is of a preparatory or auxiliary character.
6. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person – other than an agent of an independent
status to whom paragraph 7 applies – is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other
Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned
Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person has,
and habitually exercises in the first-mentioned Contracting State, an authority to conclude contracts in the name
of such enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 5 which, if
exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment
under the provisions of that paragraph.
7. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other
Contracting State merely because it carries on business in that other Contracting State through a broker, general
commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the
ordinary course of their business.
8. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which
is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether
through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent
establishment of the other.

Article 7
INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY
1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or
forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.
2. The term “immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which
the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property,
livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting
landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration
for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships and aircraft shall
not be regarded as immovable property.
3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of
immovable property.
4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise.
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Article 8
BUSINESS PROFITS
1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State unless the
enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated in
that other Contracting State. If the enterprise carries on or has carried on business in that manner, the profits of
the enterprise may be taxed in the other Contracting State but only so much of them as is attributable to that
permanent establishment.
2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the
other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State
be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct
and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing
wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.
3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions those deductible
expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general
administrative expenses so incurred, whether in the Contracting State in which the permanent establishment is
situated or elsewhere, taking into consideration any applicable law or regulations in the concerned Contracting
State. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that
permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.
4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent
establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing
in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an
apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result
shall be in accordance with the principles contained in this Article.
5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be
determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.
6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the
provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 9
SHIPPING AND AIR TRANSPORT
Notwithstanding the provisions of Article 8 of this Agreement:
1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be
taxable only in that Contracting State.
2. For the purposes of this Article profits from the operation of ships or aircraft in international traffic include:
(a)
profits from the rental on a bareboat basis of ships or aircraft;
(b)
profits from the use, maintenance or rental of containers, including trailers and related equipment for the
transport of containers, used for the transport of goods or merchandise;
provided that these profits are incidental for the operation for these activities.
3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits derived from:
1.
the participation in a pool, a joint business or an international operating agency;
2.
selling of tickets on behalf of another shipping or air transport enterprise;
3.
from deposits under paragraph 1 at the bank resident in the State in which the permanent establishment is
situated, and from bonds, shares and securities acquired out of profits under paragraph 1, provided that the
deposit and acquisition are incidental and auxiliary for the operation activity of the enterprise.

Article 10
ASSOCIATED ENTERPRISES
1. Where
(a)
an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital
of an enterprise of the other Contracting State,
(b)
the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of
a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,
and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial
relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which
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would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not
so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.
2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that Contracting State – and taxes accordingly –
profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other Contracting
State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned
Contracting State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been
made between independent enterprises, then that other Contracting State shall make an appropriate adjustment to
the amount of the tax charged therein on those profits if it agrees with the adjustment made by the first-mentioned
State. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the
competent authorities of the Contracting States shall, if necessary, consult each other.

Article 11
DIVIDENDS
1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State, to a resident of the other Contracting State,
being the beneficial owner of the dividends, shall be taxable only in that other Contracting State.
2. The term “dividends” as used in this Article means income from shares, “jouissance” shares or “jouissance” rights,
mining shares, founders’ shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income
from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the
taxation laws of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident.
3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of
a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends
is a resident, through a permanent establishment situated in that other Contracting State and the holding in respect
of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the
provisions of Article 8 shall apply.
4. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting
State, that other Contracting State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar
as such dividends are paid to a resident of that other Contracting State who is the beneficial owner of the dividends
or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent
establishment situated in that other Contracting State, nor subject the company’s undistributed profits to a tax on
the company’s undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly
of profits or income arising in such other Contracting State.

Article 12
INTEREST
1. Interest arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be
taxable only in that other Contracting State.
2. The term “interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by
mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor’s profits, and in particular, income from
government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such
securities, bonds or debentures, as well as income which is subjected to the same taxation treatment as income
from money lent by the taxation laws of the Contracting State in which the income arises. Penalty charges for late
payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.
3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting
State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent
establishment situated in that other Contracting State, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is
effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 8 shall apply.
4. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that Contracting State.
Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in
a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is
paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed
to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.
5. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner of the interest, or between
both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it
is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the
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absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such
case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due
regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13
ROYALTIES
1. Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be
taxable only in that other Contracting State.
2. The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of,
or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work (including cinematograph films and works on
films, tapes or other means of reproduction for use in connection with television or radio broadcasting), any patent,
trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information (know-how) concerning industrial,
commercial or scientific experience.
3. The provisions of paragraphs 1 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of
a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through
a permanent establishment situated in that other Contracting State, and the right or property in respect of which
the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of
Article 8 shall apply.
4. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner of the royalties or between
both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information
for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial
owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned
amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each
Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 14
CAPITAL GAINS
1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 7
and situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.
2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment
which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State including such gains from the
alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise), may be taxed in that other State.
3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in
international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in
that Contracting State.
4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares deriving more than 50 per cent of
their value directly or indirectly from immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in
that other State.
5. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4 shall be taxable only
in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 15
INCOME FROM EMPLOYMENT
1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived
by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the
employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is
derived therefrom may be taxed in that other State.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect
of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
(a)
the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in
any twelve-month period commencing or ending in the tax year concerned, and
(b)
the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
(c)
the remuneration is not borne by a permanent establishment which the employer has in the other State.
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3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived by a resident of a Contracting State
in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of
the other Contracting State, shall be taxable only in that Contracting State.
4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, salaries, wages, allowances and other remuneration
received by an employee resident of a Contracting State in a top-level managerial position in an airline or shipping
enterprise of a Contracting State, who is stationed in the other Contracting State, shall be taxable only in the
Contracting State in which the enterprise is a resident.

Article 16
DIRECTORS’ FEES
Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member
of the board of directors or the supervisory board of a company which is a resident of the other Contracting State
may be taxed in that other State.

Article 17
ARTISTES AND SPORTSMEN
1. Notwithstanding the provisions of Article 8 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an
entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his
personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such
accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding
the provisions of Articles 8 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or
sportsman are exercised.
3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article, income mentioned in this Article accruing
to an artiste or sportsman resident of a Contracting State shall be exempt from tax in the other Contracting
State, in which the activity of the entertainer or sportsman is exercised, provided that this activity is supported in
a considerable part out of public funds of the first-mentioned State. In such a case, the income shall be taxable only
in the Contracting State of which the artiste or sportsman is a resident.

Article 18
PENSIONS
Pensions and other similar remuneration arising in a Contracting State and paid to a resident of the other
Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in the first-mentioned State.

Article 19
GOVERNMENT SERVICE
1. (a)

Salaries, wages and other similar remuneration paid by a Contracting State or a local authority thereof to an
individual in respect of services rendered to that State or authority shall be taxable only in that State.
(b)
However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting
State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:
(i)
is a national of that State; or
(ii)
did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
2. The provisions of Articles 15, 16 and 17 shall apply to salaries, wages and other similar remuneration in respect of
services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a local government or a local
authority thereof.

Article 20
STUDENTS
Payments which a student, apprentice or business trainee who is or was immediately before visiting a Contracting
State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose
of his education or training, receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in
that State, provided that such payments arise from sources outside that State.
If the student, apprentice or business trainee receives scholarship from the first-mentioned Contracting State, the
amount of the scholarship shall not be taxed in either State.
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Article 21
PROFESSORS AND TEACHERS
1. A professor or teacher who visits one of the Contracting States for a period not exceeding two years reckoned
from the date he first visits that Contracting State for the sole purpose of teaching or carrying out advanced study
(including research) at a university, college or other recognised research institute or other establishment for higher
education in that Contracting State and who was immediately before that visit a resident of the other Contracting
State shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State on any remuneration for such teaching or
study.
2. The preceding provisions of this Article shall not apply to remuneration which a professor or teacher receives for
conducting research if the research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

Article 22
OTHER INCOME
1. Items of income of a resident of a Contracting State wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this
Agreement shall be taxable only in that State.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in
paragraph 2 of Article 7, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State carries on business
in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein and the right or property in
respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the
provisions of Article 8 shall apply.

Article 23
ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION
1. In Hungary double taxation shall be eliminated as follows:
Where a resident of Hungary derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement may be
taxed in the United Arab Emirates, Hungary shall, subject to the provisions paragraph 3, exempt such income from
tax.
2. In the United Arab Emirates double taxation shall be eliminated as follows:
Where a resident of the United Arab Emirates derives income which, in accordance with the provisions of this
Agreement, may be taxed in Hungary, the United Arab Emirates shall allow as a deduction from tax on income of
that resident an amount equal to the tax on income paid in Hungary. Such deduction shall not, however, exceed
that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which
may be taxed in Hungary.
3. Where in accordance with any provision of the Agreement income derived by a resident of a Contracting State
is exempt from tax in that State, such State may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining
income of such resident, take into account the exempted income.

Article 24
NON-DISCRIMINATION
1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any
requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected
requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to
residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to
persons who are not residents of one or both of the Contracting States.
2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting
State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State
carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to
residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on
account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.
3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 10, paragraph 5 of Article 12 or paragraph 4 of Article 13,
apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the
other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible
under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of
an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining
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the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to
a resident of the first-mentioned State.
4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly
by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting
State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the
taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be
subjected.
5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes that are subject to this
Agreement.
6. Notwithstanding the provisions of paragraphs 2, 3 and 4 of this Article, nothing in this Article shall affect the right
of either Contracting State to grant exemption or reduction of tax in accordance with its own laws, regulations or
administrative practice to its own nationals and companies.

Article 25
MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in
taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided
by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which
he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he
is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in
taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.
2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to
arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other
Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any
agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting
States.
3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties
or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the
elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.
4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly, including through
a joint commission consisting of themselves or their representatives, for the purpose of reaching an agreement in
the sense of the preceding paragraphs.

Article 26
EXCHANGE OF INFORMATION
1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant
for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws
concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their local
authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not
restricted by Articles 1 and 2.
2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner
as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities
(including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or
prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the
oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may
disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.
3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the
obligation:
(a)
to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the
other Contracting State;
(b)
to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of
that or of the other Contracting State;
(c)
to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret
or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).
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4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall
use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not
need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to
the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to
decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.
5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply
information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in
an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

Article 27
MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS
Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts
under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28
MISCELLANEOUS RULES
This Convention shall not restrict in any manner any benefit now or hereafter accorded by the laws of either
Contracting State.

Article 29
ENTRY INTO FORCE
1. The Contracting Parties shall notify each other through diplomatic channels that their domestic requirements for
the entry into force of this Agreement have been complied with.
2. This Agreement shall enter into force on the 30th day following the receipt of the latter of the notifications referred
to in paragraph 1 and its provisions shall have effect in both Contracting States:
(a)
with respect to taxes withheld at source, on income derived on or after 1 January of the calendar year next
following that in which the Agreement enters into force;
(b)
with respect to other taxes on income, for taxes chargeable for any tax year beginning on or after 1 January
of the calendar year next following that in which Agreement enters into force.

Article 30
TERMINATION
This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate
the Agreement through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of
any calendar year after five years from the date of entry into force of the Agreement.
In such event, this Agreement shall cease to have effect in both Contracting States:
(a)
with respect to taxes withheld at source, on income derived on or after 1 January of the calendar year next
following that in which the notice is given;
(b)
with respect to other taxes on income, to taxes chargeable for any tax year beginning on or after 1 January of
the calendar year next following that in which the notice is given.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Agreement.
Done in duplicate at Dubai this 30th day of April 2013, in the Hungarian, Arabic and English languages, each text
being equally authentic. In case of divergence of interpretation the English text shall prevail.
For the Government of Hungary

For the Government of the United Arab Emirates
(signatures)
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PROTOCOL to the Agreement between the Government of Hungary and the Government of the United Arab
Emirates for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on
Income signed on 30 April 2013 at Dubai

1.

2.

3.

4.

5.
6.

The Government of Hungary and the Government of the United Arab Emirates have in addition to the Agreement
for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
signed on 30 April 2013 at Dubai agreed on the following provisions, which shall form an integral part of the said
Agreement:
With reference to Article 4 paragraph (1) subparagraph (b):
It is understood that the United Arab Emirates consists of:
–
the federal State composed of seven Emirates,
–
the local governments of the federal State (Emirate of AbuDhabi, Emirate of Dubai, Emirate of Sharjah,
Emirate of Ajman, Emirate of Umm Al-Qaiwain, Emirate of Ras al-Kaimah and Emirate of Fujairah), and
–
the local authorities of the local governments.
With reference to Article 5 paragraph (2) subparagraph (b):
It is understood that the term resident shall include:
1.
In the case of the United Arab Emirates:
UAE Central Bank, AbuDhabi Investment Authority, AbuDhabi Investment Council, Emirates Investment
Authority, Mobadala, Dubai World, Dubai Investment Office or any other governmental institution which are
wholly or substantially owned by the Government of the United Arab Emirates or local governments.
2.
In the case of Hungary:
1.
the Magyar Nemzeti Bank;
2.
the Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (Hungarian National Asset Management Zrt.);
3.
public service broadcasters (as specified by law);
4.
companies limited by shares engaged in providing surety insurance services under the conditions
laid down in another act and in other legislation adopted under the authorization of such act;
or any other governmental institutions specified by the Act on Corporate Taxation or other
Hungarian laws.
It is further understood that at the time of signing of the Agreement, pension funds are not taxable persons
in either Contracting State.
With reference to Article 14:
It is understood that Article 14 includes capital gains from the alienation of shares or comparable interest in
a company other than those referred to in paragraph (4) of this Article derived by a resident of a Contracting State.
With reference to Article 24:
The Contracting Parties shall mutually define the cases when provisions of paragraph (6) of Article 24 can be
applied.
Present Convention shall in no way prejudice to the obligations deriving from Hungary’s membership in the
European Union.
Present Convention shall in no way prejudice to the obligations deriving from the United Arab Emirates’
membership in the Gulf Cooperation Council.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Agreement.
Done in duplicate at Dubai this 30th day of April 2013 in the Hungarian, Arabic and English languages, each text
being equally authentic. In case of divergence of interpretation the English text shall prevail.
For the Government of Hungary

4. §

For the Government of the United Arab Emirates
(signatures)”

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. és 3. § az Egyezmény 29. cikk 2. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) Az Egyezmény, valamint a 2. és 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 az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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2013. évi CLXII. törvény
a Magyarország Kormánya és Guernsey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló,
Londonban, 2013. szeptember 11. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről*

1. §		
Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és Guernsey Kormánya között
az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2013. szeptember 11. napján aláírt Egyezmény (a továbbiakban:
Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.
2. §		
Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.
3. §		
Az Egyezmény hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS GUERNSEY KORMÁNYA KÖZÖTT AZ ADÓÜGYI INFORMÁCIÓCSERÉRŐL
Mivel a Szerződő Felek hosszú idő óta aktívak a pénzügyi és más bűncselekmények, beleértve a terrorizmus
finanszírozása elleni küzdelemért folytatott nemzetközi erőfeszítésekben;
Mivel a Szerződő Felek létre kívánják hozni a valamennyi adózási ügyre vonatkozó információcsere szabályait és
feltételeit;
Mivel elismert, hogy Guernsey Kormányának joga van, a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságától
kapott Meghatalmazás feltételei szerint Magyarországgal egy adóügyi információcsere egyezményt tárgyalni,
megkötni, végrehajtani, és ezen Egyezményben foglaltak szerint felmondani;
A Szerződő Felek az alábbiak szerint állapodtak meg:

1. Cikk
Az egyezmény tárgya és hatálya
A Szerződő Felek illetékes hatóságaikon keresztül segítséget nyújtanak egymásnak az Egyezmény hatálya alá
tartozó adókra vonatkozóan a Szerződő Felek belső jogszabályainak az érvényesítéséhez és végrehajtásához
előreláthatólag fontos információk cseréjén keresztül, beleértve az olyan információkat is, amelyek az ilyen
adók megállapításához, kivetéséhez és beszedéséhez, az adóigények behajtásához és kikényszerítéséhez vagy
adóügyekben történő vizsgálathoz vagy büntető adóügyekben történő vádemeléshez előreláthatóan fontosak.
Az információkat ezen Egyezmény rendelkezéseivel összhangban cserélik ki és bizalmasan kezelik a 8. cikkben
meghatározott módon. A megkeresett Fél jogszabálya vagy igazgatási gyakorlata által a személyeknek biztosított
jogok és védelem alkalmazandó marad. A megkeresett Félnek meg kell tennie minden tőle elvárhatót, hogy
biztosítsa, hogy a hatékony információcsere indokolatlanul nem akadályoztatott vagy késleltetett.

2. Cikk
Joghatóság
A megkeresett Fél nem köteles olyan információt nyújtani, amely nem áll hatóságainak rendelkezésére, illetve nem
áll olyan személy birtokában vagy szerezhető be olyan személy által, aki területi joghatóságán belül van.

3. Cikk
Az egyezmény hatálya alá tartozó adók
1. Ezen Egyezmény hatálya alá tartozó adók:
a)
Magyarországon:
(i)
a személyi jövedelemadó;
(ii)
a társasági adó;
(iii)
a telekadó;
(iv)
az építményadó;
(v)
az általános forgalmi adó;

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. október 14-i ülésnapján fogadta el.

74118

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 173. szám

b)

Guernsey-ben:
(i)
a jövedelemadó;
(ii)
a lakás nyereségadó.
2. Az Egyezmény kiterjed minden olyan azonos adóra is, amelyet az Egyezmény aláírása után vetnek ki a létező adók
mellett vagy azok helyett, vagy a lényegében hasonló adókra, ha a Szerződő Felek így állapodnak meg. A Szerződő
Fél illetékes hatóságai értesíteni fogják egymást az adójogszabályokban és a vonatkozó információgyűjtési
rendelkezésekben bekövetkezett minden lényeges olyan változásról, amely hatással lehet a Szerződő Fél ezen
Egyezményből fakadó kötelezettségeire.

4. Cikk
Meghatározások
1. Az Egyezmény alkalmazásában:
a)
a „Magyarország” kifejezés a nemzetközi joggal összhangban lévő magyar jogszabályok által meghatározott
földrajzi területet jelenti;
b)
a „Guernsey” kifejezés Guernsey Kormányát jelenti, és földrajzi értelemben használva a nemzetközi joggal
összhangban Guernsey, Alderney és Herm szigeteit, beleértve az azokkal a szigetekkel határos területi
vizeket, azzal, hogy a Guernsey jogára tett bármilyen hivatkozás Guernsey szigetének jogát jelenti, ahogyan
az alkalmazandó ott és Alderney és Herm szigetein;
c)
a „társaság” kifejezés bármely jogi személyt vagy egyéb olyan jogalanyt jelent, amely az adóztatás
szempontjából a jogi személyekkel azonos módon kezelendő;
d)
az „illetékes hatóság” kifejezés jelenti
(i)
Magyarország esetében az adópolitikáért felelős minisztert vagy meghatalmazott képviselőjét;
(ii)
Guernsey esetében a Jövedelemadóért Felelős Igazgatót vagy képviselőjét;
e)
az „egyik Szerződő Fél” és a „másik Szerződő Fél” kifejezés Magyarországot vagy Guernsey-t jelenti
a szövegösszefüggésnek megfelelően;
f)
a „büntető jogszabályok” kifejezés minden, a hazai jog alapján büntető jogszabálynak minősülő jogszabályt
jelent függetlenül attól, hogy azokat az adójogszabályok, a büntető törvénykönyv vagy más törvény
tartalmazza;
g)
a „büntető adóügyek” kifejezés olyan adóügyeket jelent, amelyekben olyan, az Egyezmény hatálybelépése
előtt vagy az után megvalósult szándékos magatartás merül fel, ami büntethető a megkereső Fél büntető
jogszabályai alapján;
h)
„az információ” kifejezés magában foglal bármely tényt, állítást, dokumentumot vagy feljegyzést formától
függetlenül;
i)
„az információszerzési intézkedések” kifejezés a jogszabályokat és a közigazgatási vagy bírói eljárásokat
jelenti, amelyek a kért információ megszerzését és szolgáltatását a Szerződő Fél számára lehetővé teszik;
j)
a „személy” kifejezés magában foglalja a természetes személyt, a társaságot és bármely más személyi
egyesülést;
k)
a „fő részvényosztály” kifejezés olyan részvényosztályt vagy részvényosztályokat jelent, amelyek a társaság
szavazati jogának és értékének többségét képviselik;
l)
a „nyílt kollektív befektetési alap vagy séma” kifejezés bármely kollektív befektetési alapot vagy rendszert
jelent (ami egy pool befektetési eszköz, jogi formájára tekintet nélkül) feltéve, hogy az alapban vagy
a sémában levő egységek, részvények vagy más érdekeltségek nyilvánosan könnyen megvehetők, eladhatók
vagy visszavásárolhatók.
Az alapban vagy a sémában levő egységek, részvények vagy más érdekeltségek akkor vehetők meg,
adhatók el vagy vásárolhatók vissza könnyen „nyilvánosan”, ha a megvétel, eladás vagy visszavásárlás nincs
kifejezetten vagy hallgatólagosan a befektetők egy szűk csoportjára korlátozva;
m)
a „nyilvánosan működő részvénytársaság” kifejezés bármely olyan társaságot jelent, amelynek a fő
részvényosztályait elismert tőzsdén jegyzik, feltéve, hogy a jegyzett részvényei nyilvánosan könnyen
megvehetők vagy eladhatók. A részvények akkor vehetők meg vagy adhatók el „nyilvánosan”, ha a részvények
eladása vagy megvétele nincs kifejezetten vagy hallgatólagosan a befektetők egy szűk csoportjára
korlátozva;

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 173. szám

74119

n)

az „elismert tőzsde” kifejezés a következőket jelenti:
(i)
Magyarország részéről azok a tőzsdék, amelyeket ilyennek az illetékes felügyeleti hatóságok
elismernek, és az alábbi feltételeknek megfelelnek:
a.
rendszeresen működnek,
b.
a székhelye szerinti ország felügyeleti hatósága által kibocsátott vagy elfogadott
előírások szabályozzák a tőzsde működését, a tőzsdéhez való hozzáférést, a tőzsdére
lépést és a tőzsdei szerződéskötés feltételeit, és
c.
olyan elszámolási rendszert működtetnek, amely a székhely szerinti ország felügyeleti
hatóságának véleménye szerint biztosítja, hogy a származtatott tőzsdei ügyletek
esetében a tőzsdei résztvevő a kötelezettségének megfelelő napi letét elhelyezési
követelménynek megfelel.
(ii)
Guernsey részéről a Channel Islands Stock Exchange (Csatorna-szigeteki Értéktőzsde) és bármely
Magyarország által elismert értéktőzsde.
o)
a „megkeresett Fél” kifejezés azt a Szerződő Felet jelenti, amelyet információ vagy segítség nyújtására
kerestek meg, vagy amely információt vagy segítséget nyújtott egy kérésnek megfelelően;
p)
a „megkereső Fél” kifejezés azt a Szerződő Felet jelenti, amely az információt vagy a segítségnyújtást kérte
vagy megkapta a megkeresett Féltől;
q)
az „adó” bármely adót jelenti, amelyre az Egyezmény alkalmazandó.
2. Az Egyezménynek az egyik Szerződő Fél által bármely időpontban történő alkalmazásánál, bármely abban meg
nem határozott kifejezésnek – kivéve, ha a szövegösszefüggés mást kíván – olyan jelentése van, mint amit ennek
a Szerződő Félnek a jogszabályaiban az adott időpontban jelent azzal, hogy ezen Szerződő Fél alkalmazandó
adójogszabályaiban foglalt meghatározások irányadóak ennek a Szerződő Félnek az egyéb jogszabályaiban foglalt
meghatározásokkal szemben.

5. Cikk
A megkeresés alapján történő információcsere
1. A megkeresett Fél illetékes hatósága a megkereső Fél kérésére információt nyújt az 1. cikkben meghatározott
célokra. Az ilyen információt meg kell adni tekintet nélkül arra, hogy a megkeresett Fél illetékes hatóságának
az információra saját adózási céljaira szüksége van-e, vagy a nyomozás tárgyát képező magatartás, amennyiben
a megkeresett Fél területén bekövetkezik, bűncselekményt valósít-e meg a megkeresett Fél joga szerint.
A megkereső Fél illetékes hatósága csak akkor indíthat megkeresést ezen cikk alapján, ha nem tudja megszerezni
a kért információt a saját területén más eszközzel, kivéve, ha ilyen eszköz igénybevétele aránytalan nehézségekkel
járna.
2. Amennyiben a megkeresett Fél illetékes hatóságának a birtokában lévő információ nem elégséges ahhoz, hogy
az információkérésnek eleget tegyen, akkor a megkeresett Fél minden releváns információszerzésre vonatkozó
intézkedést felhasznál, ami szükséges ahhoz, hogy a megkereső Félnek megadja a kért információt, tekintet nélkül
arra, ha a megkeresett Félnek ugyanakkor saját adózási céljaira nincs szüksége ilyen információra.
3. Amennyiben a megkereső Fél illetékes hatósága kifejezetten kéri, úgy a megkeresett Fél illetékes hatósága e cikk
alapján a hazai joga által megengedett mértékben információt nyújt tanúvallomások és eredeti jegyzőkönyvek
hiteles másolata formájában.
4. Mindegyik Szerződő Félnek biztosítania kell, hogy felhatalmazása legyen arra, hogy kérésre az Egyezmény
rendelkezéseinek megfelelően az illetékes hatóságán keresztül megszerezzenek és nyújtsanak:
a)
bankok, más pénzintézetek és ügynökként vagy bizalmi minőségben eljáró bármely személy – beleértve
a kijelölt személyeket és a vagyonkezelőket – által birtokolt információt;
b)
(i)
a társaságok, személyegyesítő társaságok, alapítványok, és más személyek tulajdonosaira vonatkozó
információt, beleértve a kollektív befektetési alapok vagy sémák esetében az egységekre,
részvényekre vagy más érdekeltségekre vonatkozó információt, és a tulajdonosi láncban lévő
minden ilyen személyre vonatkozó információt;
(ii)
vagyonkezelők esetében az alapítókra, vagyonkezelőkre, védnökökre, végrehajtókra és
a kedvezményezettekre vonatkozó információt; és
(iii)
az alapítványok esetében az alapítókra, az alapítvány tanácsának tagjaira és a kedvezményezettekre
vonatkozó információt.
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Ez az Egyezmény nem keletkeztet a megkeresett Félre olyan kötelezettséget, hogy megszerezzen vagy nyújtson
nyilvánosan működő részvénytársaságokra vagy nyílt kollektív befektetési alapokra vagy sémákra vonatkozó
tulajdonosi információt, kivéve, ha az ilyen információt aránytalan nehézség nélkül meg lehet szerezni.
5. Bármely információ beszerzésére irányuló kérést a lehető legnagyobb részletességgel kell megfogalmazni és
tartalmaznia kell írásban:
a)
annak a személynek az azonosító adatait, akivel szemben a vizsgálatot vagy a nyomozást folytatják;
b)
a kért információ természetét és a formát, amelyben a megkereső Fél azt meg kívánja kapni;
c)
azt az időszakot, amelyre vonatkozóan az információt kérik;
d)
azt az adózási célt, amelyre az információt keresik;
e)
az okokat, amelyek alapján feltételezhető, hogy a kért információ előreláthatólag releváns a megkereső
Félnek adóigazgatási és végrehajtási célból az ezen bekezdés a) albekezdésében meghatározott személy
vonatkozásában;
f)
az indokokat, amelyek alapján feltételezhető, hogy a kért információ a megkeresett Félnél van, vagy
a megkeresett Fél joghatósága alatt levő személy birtokában van vagy megszerezhető általa;
g)
az ismert mértékig bármely személy nevét és címét, akiről úgy hiszik, hogy a kért információ birtokában van
vagy képes azt megszerezni;
h)
nyilatkozatot arról, hogy a kérelem a megkereső Fél jogával és közigazgatási gyakorlatával összhangban
van, hogy ha a kért információ a megkereső Fél joghatóságán belül lenne, akkor a megkereső Fél illetékes
hatósága képes lenne megszerezni az információt a megkereső Fél jogszabályai alapján vagy a közigazgatási
gyakorlata szokásos eljárásrendjében, és hogy a kérés összhangban van az Egyezménnyel;
i)
nyilatkozatot arról, hogy a megkereső Fél minden elérhető eszközt foganatosított a saját hatáskörén belül
az információ megszerzésére, kivéve, ahol ez aránytalan nehézségeket okozna.
6. A megkeresett Fél illetékes hatósága, amilyen gyorsan lehet, elküldi a kért információt a megkereső Félnek a lehető
legkevesebb késlekedéssel. A gyors válasz biztosítása érdekében a megkeresett Fél illetékes hatósága:
a)
a kérelem kézhezvételét írásban megerősíti a megkereső Fél illetékes hatóságának, és értesíti a megkereső
Fél illetékes hatóságát a kérelem esetleges hiányosságairól a kérelem kézhezvételétől számított 60 napon
belül;
b)
amennyiben a megkeresett Fél illetékes hatósága a teljes kérelem kézhezvételétől számított 90 napon belül
nem képes megszerezni és nyújtani az információt, beleértve, ha az információ nyújtása akadályba ütközik,
vagy visszautasítja az információ nyújtását, azonnal értesítenie kell a megkereső Felet, megmagyarázva, miért
nem tudja az információt nyújtani, az akadály természetét vagy a visszautasítás okát.

6. Cikk
Adóvizsgálat külföldön
1. A megkereső Fél illetékes hatóságának a kérésére a megkeresett Fél illetékes hatósága a hazai jogszabályai által
megengedett mértékig megengedheti a megkereső Fél illetékes hatósága képviselőinek, hogy jelen legyenek
az adóellenőrzés megfelelő részén a megkeresett Félnél.
2. Amennyiben a 1. bekezdésre vonatkozó kérelmet teljesítik, a megkeresett Fél vizsgálatot levezető illetékes hatósága
amilyen gyorsan lehet, értesíti a megkereső Fél illetékes hatóságát a vizsgálat idejéről és helyszínéről, a vizsgálat és
az eljárás lefolytatására kijelölt hatóságról vagy tisztviselőről, és a vizsgálat lefolytatásához a megkeresett Fél által
megkívánt eljárásról és feltételekről. Az adóvizsgálat folytatása tekintetében minden döntést a vizsgálatot lefolytató
megkeresett Fél hoz meg.

7. Cikk
A kérelem visszautasításának lehetősége
1. A megkeresett Fél illetékes hatósága visszautasíthatja a segítségnyújtást, ha:
a)
a kérelem nincs összhangban ezen Egyezménnyel;
b)
a megkereső Fél nem foganatosított minden elérhető eszközt a saját hatáskörén belül az információ
megszerzésére, kivéve azokat, amelyek igénybevétele aránytalan nehézségekkel járna;
c)
a kért információ nyilvánosságra hozatala a megkeresett Fél közrendjét, beleértve a nemzetbiztonsági
érdekeit vagy közbiztonságát, sértené; vagy
d)
a megkeresés teljesítése sértené az ügyben érintett személy alapvető jogait.
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2. Az Egyezmény rendelkezései a megkeresett Félre nem keletkeztetnek kötelezettséget:
a)
ügyvédi titkot érintő adatok vagy olyan információ nyújtására, amely bármely szakmai, üzleti, ipari,
kereskedelmi, vagy foglalkozási titkot vagy szakmai eljárást fedne fel, azzal a megkötéssel, hogy az 5. cikk
4. bekezdésében hivatkozott információtípus nem kezelendő úgy, mint egy ilyen titok vagy szakmai eljárás
csupán azért, mert megfelel e bekezdés kritériumainak; vagy
b)
olyan közigazgatási intézkedések megtételére, amelyek ellentétesek a jogával és a közigazgatási
gyakorlatával, azzal a megkötéssel, hogy jelen albekezdésben foglaltak nem érintik az 5. cikk
4. bekezdésében foglalt kötelezettségeket.
3. Az információra vonatkozó megkeresést nem lehet azon az alapon visszautasítani, hogy a kérésnek alapot adó
adóigény vitatott.
4. A megkeresett Fél nem kényszeríthető olyan információ megszerzésére és átadására, amely információt, ha a kért
információ a megkereső Fél joghatóságán belül lenne, akkor a megkereső Fél illetékes hatósága nem lenne képes
megszerezni jogszabályai alapján vagy a közigazgatási gyakorlata szokásos eljárásrendjében.
5. A megkeresett Fél visszautasíthatja az információkérést, amennyiben a megkereső Fél a kért információt a saját
adójogszabályai rendelkezéseinek vagy bármely azzal kapcsolatos követelménynek az olyan alkalmazása vagy
kikényszerítése céljából kéri, amely a megkereső Fél azonos helyzetben lévő állampolgárával összehasonlítva
a megkeresett Fél állampolgárával szemben hátrányosan megkülönböztet.

8. Cikk
Titkosság
1. Az ezen Egyezmény alapján továbbított vagy kapott bármely információt a Szerződő Felek illetékes hatóságainak
bizalmasan kell kezelni.
2. Az ilyen információt csak olyan személyek és hatóságok (beleértve a bíróságokat és a közigazgatási szerveket)
részére szabad felfedni, amelyeknek tevékenysége az 1. cikkben részletezett célokkal kapcsolatos és ezek
a személyek vagy hatóságok az információt csak ilyen célokra használhatják fel. Nyilvános bírósági tárgyaláson vagy
bírósági határozatokban ilyen célokra az információt nyilvánosságra hozhatják.
3. Az ilyen információt a megkeresett Fél illetékes hatóságának kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül nem lehet
felhasználni olyan célból, amely eltér az 1. cikkben megjelölt céloktól.
4. Az ezen Egyezmény alapján a megkereső Fél részére továbbított információ nem fedhető fel semmilyen más ország
számára.
5. Személyes adatok jelen Egyezmény végrehajtásához szükséges mértékben, és a továbbító Szerződő Fél jogszabályi
rendelkezéseinek megfelelően továbbíthatóak.

9. Cikk
Nyelv
A segítségnyújtásra vonatkozó megkereséseket és azokra a válaszokat angol nyelven kell megszövegezni.

10. Cikk
Költségek
A Szerződő Felek illetékes hatóságainak eltérő megegyezése hiányában a megkeresett Fél viseli a segítségnyújtás
szokásos költségeit, és a megkereső Fél viseli a segítségnyújtás rendkívüli költségeit (beleértve a külső szakértők
megbízásának költségeit a bírósági eljárással kapcsolatban vagy másképpen). Az érintett illetékes hatóságok
időről időre konzultálnak ezen cikkre tekintettel, és különösen a megkeresett Fél illetékes hatóságának
előzetesen konzultálnia kell a megkereső Fél illetékes hatóságával, ha az információ továbbításának költségei egy
meghatározott megkeresés tekintetében várhatóan rendkívüliek lesznek.

11. Cikk
Kölcsönös egyeztetési eljárás
1. Amennyiben a Szerződő Felek között nehézségek vagy kétségek keletkeznek az Egyezmény végrehajtása vagy
értelmezése tekintetében, az illetékes hatóságok törekedni fognak arra, hogy az ügyet kölcsönös egyeztetéssel
megoldják.
2. Az 1. bekezdésben hivatkozott megállapodáson túl a Szerződő Felek illetékes hatóságai kölcsönösen
megállapodhatnak az 5., a 6. és a 10. cikk szerint alkalmazandó eljárásokban.
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3. A Szerződő Felek illetékes hatóságai közvetlenül érintkezhetnek egymással az e cikk szerinti megállapodás elérése
érdekében.
4. A Szerződő Felek megállapodhatnak a vitarendezés eljárási kérdéseiben, amennyiben ez szükségessé válik.

12. Cikk
Kölcsönös segítségnyújtási eljárás
Amennyiben a Szerződő Felek illetékes hatóságai megfelelőnek látják, megállapodhatnak technikai know-how
kicserélésében, új ellenőrzési technikák kifejlesztésében, a meg nem felelés új területeinek beazonosításában, és
közösen tanulmányozhatják a meg nem felelés területeit.

13. Cikk
Hatálybalépés
1. A Szerződő Felek írásban értesítik a másikat arról, hogy az Egyezmény hatálybalépéséhez belső jogszabályaik szerint
szükséges eljárásnak eleget tettek.
2. Az Egyezmény az 1. bekezdésben említett értesítések közül a későbbinek a kézhezvételét követő 30. napon lép
hatályba, és rendelkezései mindkét Szerződő Félnél alkalmazandók:
a)
büntető adóügyek esetében ettől a naptól kezdve; és
b)
minden más, az 1. cikkben szereplő ügyben ettől a naptól kezdve, de csak az ezen a napon vagy ezt követően
kezdődő adóztatható időszakokra tekintettel, ahol nincs adóztatható időszak, minden adó után fizetendő
díjra, amely ezen a napon vagy ezt követően merült fel.

14. Cikk
Felmondás
1. Bármelyik Szerződő Fél felmondhatja az Egyezményt úgy, hogy a felmondásról értesítést küld levélben a másik
Szerződő Fél illetékes hatóságának.
2. Az Egyezmény az 1. bekezdésben leírt felmondás átvételének a napját követő hat hónapos időtartam utolsó napján
hatályát veszíti.
3. Amennyiben az Egyezményt felmondták, a Szerződő Felek kötve maradnak a 8. cikk rendelkezései által
az Egyezmény szerint kapott bármely információ vonatkozásában.
Ennek hiteléül az arra kellő meghatalmazással rendelkező alulírottak az Egyezményt aláírták.
Készült két példányban Londonban, 2013. szeptember hó 11. napján, magyar és angol nyelveken, mindkét szöveg
egyaránt hiteles.
Magyarország Kormánya nevében

Guernsey Kormánya nevében
(aláírások)

JEGYZŐKÖNYV
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS GUERNSEY KORMÁNYA KÖZÖTT AZ ADÓÜGYI INFORMÁCIÓCSERÉRŐL
2013. SZEPTEMBER 11-ÉN ALÁÍRT EGYEZMÉNYHEZ
Magyarország Kormánya és Guernsey Kormánya a 2013. szeptember 11-én, Londonban aláírt, az adóügyi
információcseréről szóló Egyezményhez (az „Egyezmény”) kapcsolódóan az alábbi rendelkezésekben állapodtak
meg, amelyek az említett Egyezmény szerves részét képezik:
1. Az Egyezmény 7. cikk 2. bekezdésének a) albekezdésével összefüggésben az „ügyvédi titokba” tartoznak
az ügyvédek vagy más elismert jogi képviselők, valamint alkalmazottaik ügyfeleikkel ilyen minőségükben folytatott
érintkezései vagy minden tény és adat, amelyről szakmai feladataik ellátása során szereznek tudomást, olyan
mértékig, amennyire az érintkezések és a megszerzett tudás az érintett Szerződő Fél jogszabályai által védett
a nyilvánosságra hozatal alól.
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2. Az Egyezmény 10. cikke tekintetében a rendkívüli költségek, nem kizárólagosan, a következők:
(i)
szakértők, tolmácsok és fordítók megbízásának indokolt költségei;
(ii)
harmadik felek másolásért kiszabott indokolt díjai;
(iii)
gyorsírásos jegyzőkönyvek és interjúk vagy tanúvallomások indokolt költségei;
(iv)
a megkereső Fél illetékes hatóságának részére a dokumentumok továbbításának indokolt költségei;
(v)
rendkívüli mennyiségű dokumentum lemásolásának indokolt költségei;
(vi)
egy személy indokolt – az alkalmazandó jog által megengedett mértékben meghatározott – díjai
és költségei, aki önkéntesen jelenik meg Magyarországon vagy Guernsey-ben egy interjú, vagy
tanúvallomás-tétel érdekében egy bizonyos információkéréshez kapcsolódóan; és
(vii) egy meghatározott információkéréssel kapcsolatban a megkeresett Fél bíróságain a megkereső Fél illetékes
hatóságának jóváhagyásával kinevezett vagy fenntartott nem kormányzati jogi képviselőnek peres eljárásért
fizetett ésszerű jogi díjak.
3. A jelen Egyezmény nem befolyásolhatja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós
tagságából fakadnak.
Ennek hiteléül az arra kellő meghatalmazással rendelkező alulírottak a Jegyzőkönyvet aláírták.
Készült két példányban Londonban, 2013. szeptember hó 11. napján, magyar és angol nyelveken, mindkét szöveg
egyaránt hiteles.
Magyarország Kormánya nevében

Guernsey Kormánya nevében
(aláírások)”

„AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE STATES OF GUERNSEY ON EXCHANGE OF INFORMATION ON
TAX MATTERS
WHEREAS the Contracting Parties have long been active in international efforts in the fight against financial and
other crimes, including the targeting of terrorist financing;
WHEREAS the Contracting Parties wish to establish the terms and conditions governing the exchange of
information relating to all tax matters;
WHEREAS it is acknowledged that the States of Guernsey has the right, under the terms of the Entrustment from the
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, to negotiate, conclude, perform and, subject to the terms of
this Agreement, terminate a tax information exchange agreement with Hungary;
The Contracting Parties have agreed as follows:

Article 1
Object and Scope of the Agreement
The Contracting Parties, through their competent authorities, shall provide assistance through exchange of
information that is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the domestic laws of the
Contracting Parties concerning taxes covered by this Agreement, including information that is foreseeably relevant
to the determination, assessment and collection of such taxes, the recovery and enforcement of tax claims, or
to the investigation of tax matters or the prosecution of criminal tax matters. Information shall be exchanged in
accordance with the provisions of this Agreement and shall be treated as confidential in the manner provided in
Article 8. The rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the requested
Party remain applicable. The requested Party shall use its best endeavours to ensure that the effective exchange of
information is not unduly prevented or delayed.

Article 2
Jurisdiction
A requested Party is not obligated to provide information which is neither held by its authorities nor in the
possession of or obtainable by persons who are within its territorial jurisdiction.
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Article 3
Taxes Covered
1. The taxes which are the subject of this Agreement are:
a)
in Hungary:
(i)
the personal income tax;
(ii)
the corporate tax;
(iii)
the land parcel tax;
(iv)
the building tax;
(v)
the value added tax;
b)
in Guernsey:
(i)
income tax;
(ii)
dwellings profits tax.
2. This Agreement shall apply also to any identical taxes imposed after the date of signature of the Agreement in
addition to or in place of the existing taxes, or any substantially similar taxes if the Contracting Parties so agree. The
competent authorities of each Contracting Party shall notify the other of any substantial changes to their taxation
and related information gathering measures which may affect the obligations of that Contracting Party under this
Agreement.

Article 4
Definitions
1. For the purposes of this Agreement:
a)
the term “Hungary” means the territory of Hungary as defined by its laws in accordance with international
law;
b)
the term “Guernsey” means the States of Guernsey and, when used in a geographical sense, it means the
islands of Guernsey, Alderney and Herm, including the territorial sea adjacent to those islands, in accordance
with international law, save that any reference to the law of Guernsey is to the law of the island of Guernsey
as it applies there and in the islands of Alderney and Herm;
c)
the term “company” means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax
purposes;
d)
the term “competent authority” means:
(i)
in the case of Hungary, the minister responsible for tax policy or his authorised representative;
(ii)
in the case of Guernsey, the Director of Income Tax or his delegate;
e)
“a Contracting Party” and “the other Contracting Party” mean Hungary or Guernsey, as the context requires;
f)
the term “criminal laws” means all criminal laws designated as such under domestic law, irrespective of
whether such are contained in the tax laws, the criminal code or other statutes;
g)
the term “criminal tax matters” means tax matters involving intentional conduct whether before or after the
entry into force of this Agreement which is liable to prosecution under the criminal laws of the requesting
Party;
h)
the term “information” means any fact, statement, document or record in any form whatever;
i)
the term “information gathering measures” means laws and administrative or judicial procedures that enable
a Contracting Party to obtain and provide the requested information;
j)
the term “person” includes an individual, a company and any other body of persons;
k)
the term “principal class of shares” means the class or classes of shares representing a majority of the voting
power and value of the company;
l)
the term “public collective investment fund or scheme” means any collective investment fund or scheme (that
is a pooled investment vehicle, irrespective of legal form) provided the units, shares or other interests in the
fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed by the public.
Units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed “by the
public” if the purchase, sale or redemption is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of
investors;
m)
the term “publicly traded company” means any company whose principal class of shares is listed on
a recognised stock exchange provided its listed shares can be readily purchased or sold by the public.
Shares can be purchased or sold “by the public” if the purchase or sale of shares is not implicitly or explicitly
restricted to a limited group of investors;
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n)

the term “recognised stock exchange” means:
(i)
on the part of Hungary, exchanges which are recognised as such by the competent supervisory
authorities and which meet the following conditions:
a.
they function regularly;
b.
they have rules, issued or approved by the appropriate supervisory authorities of
the home country of the exchange, defining the conditions for the operation of the
exchange, the conditions of access to the exchange as well as the conditions that shall be
satisfied by a contract before it can effectively be dealt on the exchange; and
c.
they have a clearing mechanism whereby futures contracts are subject to daily margin
requirements which, in the opinion of the competent supervisory authorities, provide
appropriate protection.
(ii)
on the part of Guernsey, the Channel Islands Stock Exchange and any other stock exchange
recognised by Hungary.
o)
the term “requested Party” means the Contracting Party which is requested to provide, or has provided,
information or assistance in response to a request;
p)
the term “requesting Party” means the Contracting Party submitting a request for or having received
information or assistance from the requested Party;
q)
the term “tax” means any tax to which the Agreement applies.
2. As regards the application of this Agreement at any time by a Contracting Party, any term not defined therein shall,
unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the laws of that Contracting
Party, any meaning under the applicable tax laws of that Contracting Party prevailing over a meaning given to the
term under other laws of that Contracting Party.

Article 5
Exchange of Information Upon Request
1. The competent authority of the requested Party shall provide upon request by the requesting Party information for
the purposes referred to in Article 1. Such information shall be provided without regard to whether the requested
Party needs such information for its own tax purposes or the conduct being investigated would constitute a crime
under the laws of the requested Party if it had occurred in the territory of the requested Party. The competent
authority of the requesting Party shall only make a request for information pursuant to this Article when it is unable
to obtain the requested information by other means in its own territory, except where recourse to such means
would give rise to disproportionate difficulty.
2. If the information in the possession of the competent authority of the requested Party is not sufficient to enable it to
comply with the request for information, the requested Party shall use at its own discretion all relevant information
gathering measures necessary to provide the requesting Party with the information requested, notwithstanding
that the requested Party may not, at that time, need such information for its own tax purposes.
3. If specifically requested by the competent authority of the requesting Party, the competent authority of the
requested Party shall provide information under this Article, to the extent allowable under its laws, in the form of
depositions of witnesses and authenticated copies of original records.
4. Each Contracting Party shall ensure that it has the authority to obtain and provide, through its competent
authorities, in accordance with the terms of this Agreement, and upon request:
a)
information held by banks, other financial institutions, and any person acting in an agency or fiduciary
capacity, including nominees and trustees;
b)
(i)
information regarding the ownership of companies, partnerships, foundations, and other persons,
including, in the case of collective investment funds or schemes, information on shares, units and
other interests, and information on all such persons in an ownership chain;
(ii)
in the case of trusts, information on settlors, trustees, protectors, enforcers and beneficiaries; and
(iii)
in the case of foundations, information on founders, members of the foundation council and
beneficiaries.
This Agreement does not create an obligation on a requested Party to obtain or provide ownership information with
respect to publicly traded companies or public collective investment funds or schemes unless such information can
be obtained without giving rise to disproportionate difficulties.
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5. Any request for information shall be formulated with the greatest detail possible and shall specify in writing:
a)
the identity of the person under examination or investigation;
b)
the nature of the information sought and the form in which the requesting Party would like to receive it;
c)
the period for which the information is requested;
d)
the tax purpose for which the information is sought;
e)
the reasons for believing that the information requested is foreseeably relevant to tax administration
and enforcement of the requesting Party, with respect to the person identified in subparagraph a) of this
paragraph;
f)
the grounds for believing that the information requested is held in the requested Party or is in the possession
of or obtainable by a person within the jurisdiction of the requested Party;
g)
to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of or able to obtain
the information requested;
h)
a statement that the request is in conformity with the laws and administrative practices of the requesting
Party, that if the requested information was within the jurisdiction of the requesting Party then the
competent authority of the requesting Party would be able to obtain the information under the laws of
the requesting Party or in the normal course of administrative practice and that it is in conformity with this
Agreement;
i)
a statement that the requesting Party has pursued all means available in its own territory to obtain the
information, except where that would give rise to disproportionate difficulties.
6. The competent authority of the requested Party shall forward the requested information as promptly as possible
to the requesting Party with the least possible delay. To ensure a prompt response, the competent authority of the
requested Party shall:
a)
confirm receipt of a request in writing to the competent authority of the requesting Party and shall notify the
competent authority of the requesting Party of deficiencies in the request, if any, within 60 days of the receipt
of the request;
b)
if the competent authority of the requested Party has been unable to obtain and provide the information
within 90 days of receipt of the complete request, including if it encounters obstacles in furnishing the
information, or it refuses to furnish the information, it shall immediately inform the requesting Party,
explaining the reason for its inability, the nature of the obstacles or the reasons for its refusal.

Article 6
Tax Examinations Abroad
1. At the request of the competent authority of the requesting Party, the competent authority of the requested Party
may allow representatives of the competent authority of the requesting Party to be present at the appropriate part
of a tax examination in the requested Party, to the extent permitted under its domestic laws.
2. If the request referred to in paragraph 1 is acceded to, the competent authority of the requested Party conducting
the examination shall, as soon as possible, notify the competent authority of the requesting Party of the time and
place of the examination, the authority or official designated to carry out the examination and the procedures and
conditions required by the requested Party for the conduct of the examination. All decisions with respect to the
conduct of the tax examination shall be made by the requested Party conducting the examination.

Article 7
Possibility of Declining a Request
1. The competent authority of the requested Party may decline to assist:
a)
where the request is not made in conformity with this Agreement;
b)
where the requesting Party has not pursued all means available in its own territory to obtain the information,
except where recourse to such means would give rise to disproportionate difficulty;
c)
where the disclosure of the information requested would be contrary to public policy, including interests of
national security or public safety, of the requested Party; or
d)
the fulfilment of the request would harm the fundamental rights of the person concerned.
2. This Agreement shall not impose upon a requested Party any obligation:
a)
to provide items subject to legal privilege, or information which would disclose any trade, business,
industrial, commercial or professional secret or trade process, provided that information described in
paragraph 4 of Article 5 shall not by reason of that fact alone be treated as such a secret or trade process; or
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b)

to carry out administrative measures at variance with its laws and administrative practices, provided that
nothing in this subparagraph shall affect the obligations of a Contracting Party under paragraph 4 of Article 5.
3. A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim giving rise to the request is disputed.
4. The requested Party shall not be required to obtain and provide information which if the requested information was
within the jurisdiction of the requesting Party the competent authority of the requesting Party would not be able to
obtain under its laws or in the normal course of administrative practice.
5. The requested Party may decline a request for information if the information is requested by the requesting Party
to administer or enforce a provision of the tax law of the requesting Party, or any requirement connected therewith,
which discriminates against a citizen of the requested Party as compared with a citizen of the requesting Party in the
same circumstances.

Article 8
Confidentiality
1. All information provided and received by the competent authorities of the Contracting Parties under this
Agreement shall be kept confidential.
2. Such information may be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies)
concerned with the purposes specified in Article 1 and used by such persons or authorities only for such purposes.
For these purposes, information may be disclosed in public court proceedings or in judicial decisions.
3. Such information may not be used for any purpose other than for the purposes stated in Article 1 without the
express written consent of the competent authority of the requested Party.
4. The information provided to a requesting Party under this Agreement may not be disclosed to any other jurisdiction.
5. Personal data may be transmitted to the extent necessary for carrying out the provisions of this Agreement and
subject to the provisions of the law of the supplying Contracting Party.

Article 9
Language
Requests for assistance and responses thereto shall be drawn up in the English language.

Article 10
Costs
Unless the competent authorities of the Contracting Parties otherwise agree, ordinary costs incurred in providing
assistance shall be borne by the requested Party and extraordinary costs incurred in providing assistance
(including costs of engaging external advisors in connection with litigation or otherwise) shall be borne by the
requesting Party. The respective competent authorities shall consult from time to time with regard to this Article,
and in particular the competent authority of the requested Party shall consult with the competent authority of the
requesting Party in advance if the costs of providing information with respect to a specific request are expected to
be extraordinary.

Article 11
Mutual Agreement Procedure
1. Where difficulties or doubts arise between the Contracting Parties regarding the implementation or interpretation
of the Agreement, the competent authorities shall endeavour to resolve the matter by mutual agreement.
2. In addition to the agreements referred to in paragraph 1, the competent authorities of the Contracting Parties may
mutually agree on the procedures to be used under Articles 5, 6 and 10.
3. The competent authorities of the Contracting Parties may communicate with each other directly for purposes of
reaching agreement under this Article.
4. The Contracting Parties shall agree on procedures for dispute resolution should this become necessary.

Article 12
Mutual Assistance Procedure
If both competent authorities of the Contracting Parties consider it appropriate to do so they may agree to
exchange technical know-how, develop new audit techniques, identify new areas of non-compliance, and jointly
study non-compliance areas.
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Article 13
Entry into Force
1. Each of the Contracting Parties shall notify the other in writing of completion of the procedures required by its law
for the bringing into force of this Agreement.
2. This Agreement shall enter into force on the 30th day following the receipt of the latter of the notifications referred
to in paragraph 1 and its provisions shall have effect in both Contracting Parties:
a)
for criminal tax matters, on that date; and
b)
for all other matters covered in Article 1, on that date, but only in respect of taxable periods beginning on or
after that date or, where there is no taxable period, all charges to tax arising on or after that date.

Article 14
Termination
1. Either Contracting Party may terminate the Agreement by serving a notice of termination by letter to the competent
authority of the other Contracting Party.
2. The Agreement shall cease to have effect on the last day of a period of six months next following the date of receipt
of notice of termination described in paragraph 1.
3. If the Agreement is terminated, the Contracting Parties shall remain bound by the provisions of Article 8 with
respect to any information obtained under the Agreement.
In witness whereof the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Agreement.
Done in duplicate at London this 11th Day of September 2013, in the Hungarian and English languages, both texts
being equally authentic.
For the Government of Hungary

For the States of Guernsey
(signatures)

PROTOCOL
TO THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE STATES OF GUERNSEY ON
EXCHANGE OF INFORMATION ON TAX MATTERS
signed on the 11th Day of September 2013
The Government of Hungary and the States of Guernsey have in addition to the Agreement on Exchange of
Information on Tax Matters signed on the 11th Day of September 2013 at London (“the Agreement”) agreed on the
following provisions, which shall form an integral part of the said Agreement:
1. With reference to paragraph 2, subparagraph a) of Article 7 of the Agreement, “legal privilege” shall include
information relating to communications between advocates, attorneys, solicitors, or other admitted legal
representatives, as well as their employees, in their role as such and their clients, or every fact and data about which
they gain knowledge in the course of carrying out their professional duties to the extent that the communications
and knowledge are protected from disclosure under the laws of the relevant Contracting Party.
2. With reference to Article 10 of the Agreement extraordinary costs include, but are not limited to, the following:
(i)
reasonable costs of engaging experts, interpreters and translators;
(ii)
reasonable fees charged by third parties for copying documents;
(iii)
reasonable costs for stenographic reports and interviews, depositions or testimony;
(iv)
reasonable costs of conveying documents to the competent authority of the requesting Party;
(v)
reasonable costs of reproducing an extraordinary amount of documents;
(vi)
reasonable fees and expenses, determined in accordance with amounts allowed under applicable law, of
a person who voluntarily appears in Hungary or Guernsey for an interview, deposition or testimony relating
to a particular information request; and
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(vii)

reasonable legal fees for non-government counsel appointed or retained, with approval of the competent
authority of the requesting Party, for litigation in the courts of the requested Party related to a specific
request for information.
3. The present Agreement shall not prejudice the obligations deriving from Hungary’s membership in the European
Union.
In witness whereof the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Protocol.
Done in duplicate at London this 11th Day of September 2013, in the Hungarian and English languages, both texts
being equally authentic.
For the Government of Hungary

For the States of Guernsey
(signatures)”

4. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. és 3. § az Egyezmény 13. cikk 2. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) Az Egyezmény, valamint a 2. és 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 az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2013. évi CLXIII. törvény
Magyarország és a Svájci Államszövetség között a jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás
elkerüléséről szóló, Budapesten, 2013. szeptember 12-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről*

1. §		
Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország és a Svájci Államszövetség között a jövedelemés vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló, Budapesten, 2013. szeptember 12. napján aláírt
Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.
2. §		
Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.
3. §		
Az Egyezmény hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY MAGYARORSZÁG ÉS A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG KÖZÖTT A KETTŐS ADÓZTATÁS
ELKERÜLÉSÉRŐL A JÖVEDELEM- ÉS VAGYONADÓK TERÜLETÉN
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A SVÁJCI SZÖVETSÉGI TANÁCS,
attól az óhajtól vezérelve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és vagyonadók
területén,
az alábbiak szerint állapodtak meg:

1. Cikk
SZEMÉLYI HATÁLY
Ez az Egyezmény azokra a személyekre terjed ki, akik az egyik vagy mindkét Szerződő Államban belföldi
illetőségűek.

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. október 14-i ülésnapján fogadta el.
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2. Cikk
AZ EGYEZMÉNY HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ADÓK
1. Ez az Egyezmény azokra a jövedelem- és vagyonadókra terjed ki, amelyeket az egyik Szerződő Állam vagy annak
politikai alegysége vagy helyi hatóságai vetnek ki, a beszedés módjára való tekintet nélkül.
2. Jövedelem- és vagyonadóknak tekintendők mindazok az adók, amelyeket a teljes jövedelem vagy teljes vagyon,
illetve a jövedelem vagy vagyon részei után vetnek ki, beleértve az ingó vagy ingatlan vagyon elidegenítéséből
származó nyereség utáni adókat, a vállalkozások által fizetett bérek és fizetések teljes összege utáni adókat, valamint
a tőke értéknövekedésének adóját.
3. Azok a jelenleg létező adók, amelyekre az Egyezmény különösen kiterjed:
(a)
Magyarország esetében:
(i)
a személyi jövedelemadó;
(ii)
a társasági adó;
(iii)
a telekadó és
(iv)
az építményadó
(a továbbiakban: „magyar adó”);
(b)
A Svájci Államszövetség esetében:
a szövetségi, kantonális és kommunális adók a
(i)
jövedelmen (teljes jövedelem, megkeresett jövedelem, tőkejövedelem, ipari és kereskedelmi
nyereség, tőkenyereség, és egyéb jövedelemtípusok); és a
(ii)
vagyonon (teljes vagyon, ingó és ingatlan vagyon, vállalkozási eszközök, befizetett tőke és
tartalékok, és egyéb vagyontípusok)
(a továbbiakban: „svájci adó”);
4. Az Egyezmény kiterjed minden olyan azonos vagy lényegét tekintve hasonló adóra is, amelyet az Egyezmény
aláírása után a jelenleg létező adók mellett vagy azok helyett vezetnek be. A Szerződő Államok illetékes hatóságai
értesíteni fogják egymást a vonatkozó adójogszabályaikban végrehajtott bármely lényeges változásról.
5. Az Egyezmény hatálya nem terjed ki a lottónyeremények forrásadójára.

3. Cikk
ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSOK
1. Az Egyezmény alkalmazásában, ha a szövegösszefüggés mást nem kíván:
(a)
(i)
a „Magyarország” kifejezés Magyarországnak a nemzetközi joggal összhangban lévő magyar
jogszabályok által meghatározott földrajzi területét jelenti;
(ii)
a „Svájc” kifejezés a Svájci Államszövetségnek a nemzetközi joggal összhangban lévő svájci
jogszabályok által meghatározott földrajzi területét jelenti;
(b)
a „személy” kifejezés magában foglalja a természetes személyt, a társaságot és bármely más személyi
egyesülést;
(c)
a „társaság” kifejezés bármely jogi személyt vagy egyéb olyan jogalanyt jelent, amely az adóztatás
szempontjából a jogi személyekkel azonos módon kezelendő;
(d)
az „egyik Szerződő Állam vállalkozása” és „a másik Szerződő Állam vállalkozása” kifejezések az egyik Szerződő
Államban belföldi illetőségű személy, illetve a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy által
folytatott vállalkozást jelentik;
(e)
a „nemzetközi forgalom” kifejezés az egyik Szerződő Államban tényleges üzletvezetési hellyel rendelkező
vállalkozás által üzemeltetett hajó vagy légi jármű igénybevételével végzett bármilyen szállítást jelent, kivéve,
ha a hajót vagy a légi járművet kizárólag a másik Szerződő Államban lévő helyek között üzemeltetik;
(f )
az „illetékes hatóság” kifejezés a következőt jelenti:
(i)
Magyarország esetében az adópolitikáért felelős minisztert vagy meghatalmazott képviselőjét;
(ii)
Svájc esetében a Szövetségi Pénzügyminisztérium vezetőjét vagy meghatalmazott képviselőjét;
(g)
az „állampolgár” kifejezés a következőt jelenti:
(i)
bármely természetes személyt, aki az egyik Szerződő Állam állampolgárságával rendelkezik;
(ii)
bármely jogi személyt, személyegyesítő társaságot, egyesülést vagy egyéb olyan jogalanyt, amely
ezt a jogállását az egyik Szerződő Államban hatályos jogszabályokból nyeri.
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(h)

a „nyugdíjprogram” kifejezés magában foglalja bármely, az egyik Szerződő Államban létrehozott tervet,
rendszert, alapot, alapítványt, trösztöt és egyéb megállapodást:
(i)
amelyben egy természetes személy nyugdíj-megtakarítási célból vesz részt, vagy amely egy vagy
több ilyen alap javára történő jövedelemszerzés céljából működtetett; és
(ii)
amely azon állam által szabályozott és általában mentes a jövedelemadó alól.
2. Az Egyezménynek az egyik Szerződő Állam által bármely időpontban történő alkalmazásánál az Egyezményben
meghatározás nélkül szereplő kifejezéseknek – ha a szövegösszefüggés mást nem kíván – olyan jelentésük van,
mint amit ennek az államnak a jogszabályaiban abban az időpontban jelentenek azokra az adókra vonatkozóan,
amelyekre az Egyezmény alkalmazást nyer; ennek az államnak az adójogszabályaiban foglalt meghatározások
az irányadók ennek az államnak az egyéb jogszabályaiban foglalt meghatározásokkal szemben.

4. Cikk
BELFÖLDI ILLETŐSÉGŰ SZEMÉLY
1. Az Egyezmény alkalmazásában az „egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy” kifejezés olyan személyt
jelent, aki ennek a Szerződő Államnak a jogszabályai szerint lakóhelye, székhelye, üzletvezetési helye, bejegyzési
helye vagy bármely más hasonló ismérv alapján adóköteles, beleértve az államot és annak bármely politikai
alegységét vagy helyi hatóságát. Ez a kifejezés azonban nem foglalja magában azokat a személyeket, akik ebben
az államban kizárólag az ebben az államban lévő forrásokból származó jövedelem vagy az ott lévő vagyon alapján
adókötelesek.
2. Amennyiben egy természetes személy az 1. bekezdés rendelkezései értelmében mindkét Szerződő Államban
belföldi illetőségű, helyzetét az alábbiak szerint kell meghatározni:
(a)
csak abban az államban tekintendő belföldi illetőségűnek, amelyben állandó lakóhellyel rendelkezik;
amennyiben mindkét államban rendelkezik állandó lakóhellyel, csak abban az államban tekintendő belföldi
illetőségűnek, amellyel személyi és gazdasági kapcsolatai szorosabbak (a létérdekek központja);
(b)
amennyiben nem határozható meg, hogy melyik államban van létérdekeinek a központja, vagy ha egyik
államban sem rendelkezik állandó lakóhellyel, csak abban az államban tekintendő belföldi illetőségűnek,
amelyben szokásos tartózkodási helye van;
(c)
amennyiben mindkét államban van szokásos tartózkodási helye, vagy egyikben sincs, csak abban
az államban tekintendő belföldi illetőségűnek, amelynek állampolgára;
(d)
amennyiben mindkét Szerződő Állam állampolgára, vagy egyiké sem, a Szerződő Államok illetékes hatóságai
kölcsönös egyetértéssel rendezik a kérdést.
3. Amennyiben az 1. bekezdés rendelkezései értelmében valamely nem természetes személy mindkét Szerződő
Államban belföldi illetőségű, csak abban az államban tekintendő belföldi illetőségűnek, amelyben tényleges
üzletvezetése található.

5. Cikk
TELEPHELY
1. Az Egyezmény alkalmazásában a „telephely” kifejezés olyan állandó üzleti helyet jelent, amelyen keresztül
a vállalkozás üzleti tevékenységét egészben vagy részben kifejti.
2. A „telephely” kifejezés magában foglalja különösen:
(a)
az üzletvezetés helyét;
(b)
a fióktelepet;
(c)
az irodát;
(d)
a gyártelepet;
(e)
a műhelyt; és
(f )
a bányát, az olaj- és a földgázkutat, a kőfejtőt és a természeti kincsek kiaknázására szolgáló bármely más
telepet.
3. Az építési terület, az építkezési, szerelési vagy beszerelési munkálatok telephelyet keletkeztetnek, de csak ha
tizenkét hónapnál tovább tartanak.
4. E cikk előző rendelkezéseire tekintet nélkül nem minősül „telephelynek”:
(a)
létesítmények használata kizárólag a vállalkozás javainak vagy áruinak raktározása, kiállítása vagy
kiszolgáltatása céljára;
(b)
készletek tartása a vállalkozás javaiból vagy áruiból kizárólag raktározás, kiállítás vagy kiszolgáltatás céljára;
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(c)

készletek tartása a vállalkozás javaiból vagy áruiból kizárólag abból a célból, hogy azokat egy másik
vállalkozás feldolgozza;
(d)
állandó üzleti hely fenntartása kizárólag arra a célra, hogy a vállalkozás részére javakat vagy árukat
vásároljanak vagy információkat szerezzen;
(e)
állandó üzleti hely fenntartása kizárólag arra a célra, hogy a vállalkozás részére reklámtevékenységet
végezzen, információt szolgáltasson, tudományos kutatást vagy más hasonló, előkészítő vagy kisegítő jellegű
tevékenységet folytasson;
(f )
az egyik Szerződő Állam vállalkozása által az ezen vállalkozás által gyártott gép vagy berendezés
leszállításához kapcsolódóan a másik Szerződő Államban folytatott szerelési vagy beszerelési munkálat;
(g)
állandó üzleti hely fenntartása kizárólag arra a célra, hogy az a)–f ) pontokban említett tevékenységek
bármely kombinációját végezze, feltéve, hogy az állandó üzleti helynek az ilyen kombinációból származó
teljes tevékenysége előkészítő vagy kisegítő jellegű.
5. Tekintet nélkül az 1. és 2. bekezdések rendelkezéseire, ha egy személy – kivéve a független képviselőt, akire
a 6. bekezdés rendelkezése alkalmazandó – egy vállalkozás számára tevékenykedik és az egyik Szerződő Államban
meghatalmazása van, amellyel ott rendszeresen él, arra, hogy a vállalkozás nevében szerződéseket kössön, úgy
ez a vállalkozás telephellyel bírónak tekintendő ebben az államban minden olyan tevékenység tekintetében,
amelyet ez a személy a vállalkozás részére kifejt, kivéve, ha az ilyen személy tevékenysége a 4. bekezdésben említett
tevékenységekre korlátozódik, amelyek, ha azokat egy állandó üzleti helyen keresztül fejtenék ki, az említett
bekezdés rendelkezései értelmében nem tennék ezt az állandó üzleti helyet telephellyé.
6. Egy vállalkozást nem lehet úgy tekinteni, mintha annak az egyik Szerződő Államban telephelye lenne csupán azért,
mert tevékenységét ebben az államban alkusz, bizományos vagy más független képviselő útján fejti ki, feltéve, hogy
ezek a személyek rendes üzleti tevékenységük keretében járnak el.
7. Az a tény, hogy az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű társaság olyan társaságot ellenőriz, vagy olyan
társaság ellenőrzése alatt áll, amely a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű, vagy üzleti tevékenységet fejt ki
ebben a másik államban (akár telephely útján, akár más módon), önmagában még nem teszi egyik társaságot sem
a másik telephelyévé.

6. Cikk
INGATLAN VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM
1. Az a jövedelem, amelyet az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy a másik Szerződő Államban
fekvő ingatlan vagyonból szerez (beleértve a mezőgazdaságból és az erdőgazdálkodásból származó jövedelmet),
megadóztatható ebben a másik államban.
2. Az „ingatlan vagyon” kifejezésnek olyan jelentése van, amit annak a Szerződő Államnak jogszabályai szerint jelent,
amelyikben a szóban forgó vagyon fekszik. Ez a kifejezés minden esetben magában foglalja az ingatlan vagyon
tartozékának minősülő vagyont, az állatállományt és a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban használatos
berendezéseket, azokat a jogokat, amelyekre a földtulajdonra vonatkozó magánjogi rendelkezések nyernek
alkalmazást, az ingatlan vagyon haszonélvezeti jogát, valamint az ásványlelőhelyek, források és más természeti
erőforrások kitermelésének vagy kitermelési jogának ellenértékeként járó változó vagy állandó kifizetésekhez való
jogot; hajók, belvízi hajók és légi járművek nem tekintendők ingatlan vagyonnak.
3. Az 1. bekezdés rendelkezései ingatlan vagyon közvetlen használatából, bérbeadásából, vagy hasznosításának
bármely más formájából származó jövedelemre is alkalmazandók.
4. Az 1. és 3. bekezdés rendelkezései a vállalkozás ingatlan vagyonából származó jövedelemre, illetve a szabad
foglalkozáshoz kapcsolódó ingatlanhasználatból származó jövedelemre is alkalmazandók.

7. Cikk
VÁLLALKOZÁSI NYERESÉG
1. Az egyik Szerződő Állam vállalkozásának nyeresége csak ebben az államban adóztatható, kivéve, ha a vállalkozás
a másik Szerződő Államban egy ott lévő telephelyen keresztül fejt ki üzleti tevékenységet. Amennyiben a vállalkozás
ily módon fejt ki üzleti tevékenységet, a telephelynek a 2. bekezdés rendelkezéseinek megfelelően betudható
nyereség megadóztatható ebben a másik államban.
2. Az e cikk és a 23. cikk alkalmazásában, az egyik Szerződő Államban lévő, 1. bekezdésben meghatározott
telephelynek betudható nyereségnek azt a nyereséget kell tekinteni, amelyet akkor érhetne el, különösen
a vállalkozás más részeivel folytatott ügyleteiben, ha önálló és elkülönült vállalkozásként azonos vagy hasonló
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tevékenységet végezne azonos vagy hasonló feltételek mellett, figyelembe véve a vállalkozás által a telephelyen
vagy a vállalkozás más részein keresztül elvégzett feladatokat, felhasznált eszközöket és vállalt kockázatokat.
3. Amennyiben az egyik Szerződő Állam a 2. bekezdéssel összhangban megállapítja az egyik Szerződő Állam
vállalkozása telephelyének betudható nyereséget, és ennek megfelelően megadóztatja a vállalkozás olyan
nyereségét, amely a másik államban adókötelezettség alá esett, a másik Szerződő Állam, a kettős adóztatás
elkerülése érdekében a szükséges mértékben megfelelő kiigazítást tesz, amennyiben egyetért az előbb említett
állam által tett kiigazítással, ha a másik Szerződő Állam nem ért egyet, a Szerződő Államoknak bármely ebből adódó
kettős adóztatást kölcsönös egyetértéssel kell elkerülniük.
4. Amennyiben a nyereség olyan jövedelemtételeket tartalmaz, amelyekkel a jelen Egyezmény más cikkei külön
foglalkoznak, úgy azoknak a cikkeknek a rendelkezéseit e cikk rendelkezései nem érintik.

8. Cikk
TENGERI, BELVÍZI ÉS LÉGI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS
1. Hajók vagy légi járművek nemzetközi forgalomban történő üzemeltetéséből származó jövedelem csak abban
a Szerződő Államban adóztatható, ahol a vállalkozás tényleges üzletvezetése található.
2. A belvízi szállítmányozásban használt hajók üzemeltetéséből származó jövedelem kizárólag abban a Szerződő
Államban adóztatható, amelyben a vállalkozás tényleges üzletvezetési helye található.
3. Ha egy tengeri vagy belvízi szállítmányozással foglalkozó vállalkozás tényleges üzletvezetésének helye a hajó
fedélzete, abban az esetben a hajó hivatalos kikötőjét kell tekinteni a tényleges üzletvezetés helyének, ennek
hiányában azt az államot, amelyben az üzemeltető belföldi illetőségű.
4. Az 1. bekezdés rendelkezései alkalmazandók azokra a nyereségekre is, amelyek valamely poolban, közös
üzemeltetésben vagy nemzetközi üzemeltetésű szervezetben való részvételből származnak.

9. Cikk
KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK
1. Amennyiben
(a)
az egyik Szerződő Állam vállalkozása közvetlenül vagy közvetve a másik Szerződő Állam vállalkozásának
vezetésében, ellenőrzésében vagy tőkéjében részesedik, vagy
(b)
ugyanazok a személyek közvetlenül vagy közvetve az egyik Szerződő Állam vállalkozásának és a másik
Szerződő Állam vállalkozásának vezetésében, ellenőrzésében vagy tőkéjében részesednek,
és bármelyik esetben a két vállalkozás egymás közötti kereskedelmi vagy pénzügyi kapcsolataiban olyan
feltételekben állapodik meg vagy olyan feltételeket szab, amelyek eltérnek azoktól, amelyekben független
vállalkozások egymással megállapodnának, úgy az a nyereség, amelyet a vállalkozások egyike e feltételek nélkül
elért volna, de e feltételek miatt nem ért el, beszámítható ennek a vállalkozásnak a nyereségébe, és megfelelően
megadóztatható.
2. Ha az egyik Szerződő Állam ezen állam valamely vállalkozásának a nyereségéhez olyan nyereséget számít hozzá – és
adóztat meg ennek megfelelően –, amelyet a másik Szerződő Állam vállalkozásánál megadóztattak ebben a másik
államban, és az így hozzászámított nyereség olyan nyereség, amelyet az elsőként említett állam vállalkozása ért
volna el, ha a két vállalkozás olyan feltételekben állapodott volna meg, mint amelyekben független vállalkozások
egymással megállapodnának, úgy ez a másik állam megfelelően kiigazítja az ilyen nyereségre ott kivetett adó
összegét. Az ilyen kiigazítás megállapításánál kellően figyelembe kell venni jelen Egyezmény egyéb rendelkezéseit,
és a Szerződő Államok illetékes hatóságai szükség esetén egyeztetnek egymással.

10. Cikk
OSZTALÉK
1. Az osztalék, amelyet az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű társaság a másik Szerződő Államban belföldi
illetőségű személynek fizet, megadóztatható ebben a másik államban.
2. Mindazonáltal ez az osztalék abban a Szerződő Államban is megadóztatható, és annak az államnak a jogszabályai
szerint, amelyben az osztalékot fizető társaság belföldi illetőségű, ha azonban az osztalék haszonhúzója a másik
Szerződő Államban belföldi illetőségű személy, az így megállapított adó nem haladhatja meg az osztalék bruttó
összegének 15 százalékát.
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3. A 2. bekezdés rendelkezéseitől eltérően, a vállalkozás illetősége szerinti Szerződő Államnak az ezen vállalkozás által
fizetett osztalékot mentesítenie kell az adó alól, ha az osztalék tényleges haszonhúzója:
(a)
olyan vállalkozás (kivéve a nem adóköteles személyegyesítő társaságot), amely a másik Szerződő Államban
belföldi illetőséggel bír, és legalább 10 százalékos közvetlen részesedéssel rendelkezik az osztalékot fizető
vállalkozásban; vagy
(b)
nyugdíjprogram; vagy
(c)
a másik Szerződő Állam központi bankja.
4. A Szerződő Államok illetékes hatóságai kölcsönös egyetértéssel rendezik a 2. és 3. bekezdésben szereplő
korlátozások alkalmazási módját.
A 2. és 3. bekezdés rendelkezései nem érintik a társaság adóztatását azon nyereség után, amelyből az osztalékot
fizetik.
5. E cikk alkalmazásában az „osztalék” kifejezés részvényekből, „élvezeti” részvényekből vagy „élvezeti” jogokból,
bányarészjegyekből, alapítói részvényekből vagy más nyereségből való részesedést biztosító jogokból (kivéve
a hitelkövetelést) származó jövedelmet, valamint olyan más társasági jogokból származó jövedelmet jelent,
amelyet annak az államnak az adózási jogszabályai, amelyben a nyereséget felosztó társaság belföldi illetőségű,
a részvényekből származó jövedelemmel azonos adóztatási elbánás alá vetnek.
6. Az 1., 2. és 3. bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók, ha az osztaléknak egyik Szerződő Államban belföldi
illetőségű haszonhúzója a másik Szerződő Államban, amelyben az osztalékot fizető társaság belföldi illetőségű, egy
ott lévő telephely útján üzleti tevékenységet fejt ki, vagy egy állandó helyhez kapcsolódóan szabad foglalkozást
végez és az érdekeltség, amelyre tekintettel az osztalékot fizetik, ténylegesen ehhez a telephelyhez vagy állandó
helyhez kapcsolódik. Ebben az esetben a 7. vagy 14. cikk rendelkezéseit kell, az esettől függően alkalmazni.
7. Ha az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű társaság nyereséget vagy jövedelmet élvez a másik Szerződő
Államból, úgy ez a másik állam nem adóztathatja meg a társaság által kifizetett osztalékot, kivéve, ha az osztalékot
ebben a másik államban belföldi illetőségű személynek fizetik, vagy ha az érdekeltség, amelyre tekintettel
az osztalékot fizetik, ténylegesen a másik államban lévő telephelyhez vagy állandó helyhez kapcsolódik, sem pedig
a társaság fel nem osztott nyereségét nem terhelheti a társaság fel nem osztott nyeresége után kivetett adóval, még
akkor sem, ha a kifizetett osztalék vagy a fel nem osztott nyereség egészben vagy részben ebben a másik államban
keletkező nyereségből vagy jövedelemből áll.

11. Cikk
KAMAT
1. A kamat, amely az egyik Szerződő Államban keletkezik, és amelynek haszonhúzója a másik Szerződő Államban
belföldi illetőségű személy, csak ebben a másik államban adóztatható.
2. E cikk alkalmazásában a „kamat” kifejezés mindenfajta követelésből származó jövedelmet jelent, akár van jelzáloggal
biztosítva, akár nem, és akár ad jogot az adós nyereségéből való részesedésre, akár nem, és magában foglalja
különösen az állami értékpapírokból származó jövedelmet, a kötvényekből és az adósságlevelekből származó
jövedelmet, beleértve az ilyen értékpapírokhoz, kötvényekhez vagy adósságlevelekhez kapcsolódó prémiumokat és
díjakat. E cikk alkalmazásában a késedelmes fizetés utáni büntető terhek nem tekintendők kamatnak.
3. Az 1. bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók, ha a kamat egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű
haszonhúzója a másik Szerződő Államban, amelyben a kamat keletkezik, egy ott lévő telephely útján üzleti
tevékenységet folytat vagy egy állandó helyhez kapcsolódóan szabad foglalkozást végez, és a követelés, amely után
a kamatot fizetik, ténylegesen ehhez a telephelyhez vagy állandó helyhez kapcsolódik. Ebben az esetben a 7. vagy
14. cikk rendelkezéseit kell, az esettől függően alkalmazni.
4. Ha a kamatot fizető személy és a haszonhúzó közötti, vagy kettejük és egy harmadik személy közötti különleges
kapcsolat miatt a kamat összege ahhoz a követeléshez viszonyítva, amely után fizetik, meghaladja azt az összeget,
amelyben a kamatot fizető személy és a haszonhúzó ilyen kapcsolat hiányában megállapodtak volna, úgy e cikk
rendelkezéseit csak az utóbb említett összegre kell alkalmazni. Ebben az esetben a kifizetett többletösszeg
mindkét Szerződő Állam jogszabályai szerint megadóztatható marad, az Egyezmény egyéb rendelkezéseinek kellő
figyelembevételével.
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12. Cikk
JOGDÍJ
1. A jogdíj, amely az egyik Szerződő Államban keletkezik, és amelynek haszonhúzója a másik Szerződő Államban
belföldi illetőségű személy, csak ebben a másik államban adóztatható.
2. E cikk alkalmazásában a „jogdíj” kifejezés bármely olyan jellegű kifizetést jelent, amelyet irodalmi, művészeti vagy
tudományos művek (ideértve a filmalkotást) szerzői jogának, bármilyen szabadalomnak, védjegynek, formatervezési
vagy más mintának, tervnek, titkos formulának vagy eljárásnak hasznosításáért vagy hasznosítási jogáért, valamint
ipari, kereskedelmi vagy tudományos tapasztalatokra vonatkozó információért ellenértékként kapnak.
3. Az 1. bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók, ha a jogdíj egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű
haszonhúzója a másik Szerződő Államban, amelyben a jogdíj keletkezik, egy ott lévő telephely útján üzleti
tevékenységet folytat vagy egy állandó helyhez kapcsolódóan szabad foglalkozást végez, és a jog vagy vagyoni
érték, amely után a jogdíjat fizetik, ténylegesen ehhez a telephelyhez vagy állandó helyhez kapcsolódik. Ebben
az esetben a 7. vagy 14. cikk rendelkezéseit kell, az esettől függően alkalmazni.
4. Ha a jogdíjat fizető személy és a haszonhúzó, vagy kettejük és egy harmadik személy közötti különleges kapcsolat
miatt a jogdíj összege azon hasznosításhoz, joghoz vagy információhoz mérten, amiért fizetik, meghaladja
azt az összeget, amelyben a jogdíjat fizető személy és a haszonhúzó ilyen kapcsolat hiányában megállapodott
volna, úgy e cikk rendelkezéseit csak az utóbb említett összegre kell alkalmazni. Ebben az esetben a kifizetett
többletösszeg mindkét Szerződő Állam jogszabályai szerint megadóztatható marad, az Egyezmény egyéb
rendelkezéseinek kellő figyelembevételével.

13. Cikk
ELIDEGENÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG
1. Az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személynek a 6. cikkben meghatározott és a másik Szerződő
Államban fekvő ingatlan vagyona elidegenítéséből származó nyeresége megadóztatható ebben a másik államban.
2. Az a nyereség, amely olyan ingó vagyon elidegenítéséből származik, amely az egyik Szerződő Állam vállalkozása
másik Szerződő Államban lévő telephelye üzleti vagyonának része, vagy olyan állandó helyhez köthető ingó vagyon
elidegenítéséből származik, amely az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy számára másik Szerződő
Államban szabad foglalkozás végzése céljából elérhető, beleértve az ilyen telephelynek vagy állandó helynek
(önmagában vagy az egész vállalkozással együtt történő) elidegenítéséből elért nyereséget, megadóztatható ebben
a másik államban.
3. Az egyik Szerződő Állam vállalkozásának nemzetközi forgalomban üzemeltetett hajók vagy légi járművek, belvízi
forgalomban üzemeltetett hajók elidegenítéséből, vagy az ilyen hajók vagy légi járművek üzemeltetését szolgáló
ingó vagyon elidegenítéséből származó nyeresége csak a vállalkozás tényleges üzletvezetésének helye szerinti
államban adóztatható.
4. Az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személynek olyan részvények vagy hasonló érdekeltségek
elidegenítéséből származó nyeresége, amelyek értékének több mint 50 százaléka közvetlenül vagy közvetve
a másik Szerződő Államban fekvő ingatlan vagyonból származik, megadóztatható ebben a másik államban. Az előző
mondatban foglaltakat nem kell alkalmazni azon jövedelmekre, amelyek:
(a)
olyan vállalatok részvényeinek elidegenítéséből származnak, amelyek az egyik Szerződő Állam tőzsdéjén
vagy bármely más, az illetékes hatóságok megállapítása szerinti tőzsdén vannak jegyezve; vagy
(b)
olyan vállalatok részvényeinek elidegenítéséből származnak, amelyek értékének több mint 50 százaléka
közvetlenül vagy közvetve a másik Szerződő Államban fekvő olyan ingatlan vagyonból származik, amelyben
a vállalkozás az üzleti tevékenységét végzi.
5. Az 1., 2., 3. és 4. bekezdésekben nem említett bármely vagyon elidegenítéséből származó nyereség csak abban
a Szerződő Államban adóztatható, amelyben az elidegenítő belföldi illetőségű.

14. Cikk
SZABAD FOGLALKOZÁS
1. Az olyan jövedelem, amelyet az egyik Szerződő Államban illetőséggel bíró természetes személy szabad
foglalkozásból vagy más önálló jellegű tevékenységből élvez, csak ebben az Államban adóztatható, kivéve, ha
a másik Szerződő Államban rendszeresen rendelkezésére áll egy állandó hely a szabad foglalkozás végzéséhez.
Ha rendelkezik ilyen állandó hellyel, az ilyen jövedelem a másik Szerződő Államban is megadóztatható, de csak
az állandó helynek betudható jövedelem mértékéig.
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2. A „szabad foglalkozás” kifejezés magában foglalja különösen az önállóan kifejtett tudományos, irodalmi, művészeti,
nevelési vagy oktatási tevékenységet, valamint az orvosok, ügyvédek, mérnökök, építészek, fogorvosok és
könyvszakértők önálló tevékenységét.

15. Cikk
NEM ÖNÁLLÓ MUNKA
1. A 16., 18. és 19. cikkek rendelkezéseinek fenntartásával a fizetés, a bér és más hasonló díjazás, amelyet az egyik
Szerződő Államban belföldi illetőségű személy munkaviszonyra tekintettel kap, csak ebben az államban
adóztatható, kivéve, ha a munkát a másik Szerződő Államban végzik. Amennyiben a munkát ott végzik, úgy az ezért
kapott díjazás megadóztatható ebben a másik államban.
2. Tekintet nélkül az 1. bekezdés rendelkezéseire, az a díjazás, amelyet az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű
személy a másik Szerződő Államban végzett munkára tekintettel kap, csak az elsőként említett államban
adóztatható, ha:
(a)
a kedvezményezett a másik államban nem tartózkodik egyfolytában vagy megszakításokkal összesen
183 napnál hosszabb időszakot az adott pénzügyi évben, és
(b)
a díjazást olyan munkaadó fizeti, vagy azt olyan munkaadó nevében fizetik, aki nem belföldi illetőségű
a másik államban, és
(c)
a díjazást nem a munkaadónak a másik államban lévő telephelye vagy állandó helye viseli.
3. Tekintet nélkül e cikk előző rendelkezéseire, a nemzetközi forgalomban üzemeltetett hajó vagy légi jármű
fedélzetén végzett munkáért kapott díjazás megadóztatható abban a Szerződő Államban, amelyben a vállalkozás
tényleges üzletvezetési helye található.

16. Cikk
IGAZGATÓK TISZTELETDÍJA
Az igazgatói tiszteletdíj és más hasonló kifizetés, amelyet az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy
a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű társaság igazgatótanácsának vagy felügyelőbizottságának tagjaként
kap, megadóztatható ebben a másik államban.

17. Cikk
MŰVÉSZEK ÉS SPORTOLÓK
1. Tekintet nélkül a 14. és a 15. cikkek rendelkezéseire, az a jövedelem, amelyet az egyik Szerződő Államban belföldi
illetőségű személy előadóművészként, mint színpadi, film-, rádió- vagy televíziós művész vagy zeneművész,
vagy sportolóként élvez a másik Szerződő Államban ilyen minőségében kifejtett személyes tevékenységéből,
megadóztatható ebben a másik államban.
2. Amennyiben egy előadóművész vagy egy sportoló által ilyen minőségében kifejtett személyes tevékenységéből
származó jövedelem nem az előadóművésznél vagy sportolónál magánál, hanem egy másik személynél jelentkezik,
úgy ez a jövedelem, tekintet nélkül a 7., 14., és a 15. cikkek rendelkezéseire, megadóztatható abban a Szerződő
Államban, amelyben az előadóművész vagy a sportoló a tevékenységét kifejti. Az előző mondat rendelkezései nem
alkalmazhatóak abban az esetben, ha megállapítható, hogy az előadóművész, sportoló vagy pedig a hozzá szorosan
köthető személyek egyike sem részesül közvetlenül ilyen személy jövedelmében.
3. Tekintet nélkül e cikk 1. és 2. bekezdésének rendelkezéseire, az e cikkben említett, és az egyik Szerződő Államban
belföldi illetőségű művésznek vagy sportolónak juttatott jövedelem mentes az adó alól abban a másik Szerződő
Államban, amelyikben a művész vagy a sportoló tevékenységét kifejti, feltéve, hogy ezen tevékenységet közvetlenül
vagy közvetetten, teljesen vagy nagyrészben az elsőként említett állam, politikai alegysége vagy helyi hatósága
közalapjaiból támogatják. Ebben az esetben a jövedelem csak abban a Szerződő Államban adóztatható, amelyikben
a művésznek vagy a sportolónak illetősége van.

18. Cikk
NYUGDÍJAK
A nyugdíj és más hasonló térítés, amely az egyik Szerződő Államban keletkezik, és amelyet a másik Szerződő
Államban belföldi illetőségű személynek korábbi munkavégzésre tekintettel fizetnek, csak az elsőként említett
államban adóztatható.
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19. cikk
KÖZSZOLGÁLAT
1. (a)

A fizetések, bérek és más hasonló díjazások, amelyeket az egyik Szerződő Állam, politikai alegysége vagy
helyi hatósága fizet természetes személynek az ezen államnak, politikai alegységnek vagy hatóságnak
teljesített szolgálatért, csak ebben az államban adóztathatók.
(b)
Ezen fizetések, bérek és más hasonló díjazások azonban csak a másik Szerződő Államban adóztathatók,
ha a szolgálatot ebben a másik államban teljesítették, és a természetes személy ebben az államban olyan
belföldi illetőségű személy, aki:
(i)
ennek az államnak az állampolgára; vagy
(ii)
nem kizárólag a szolgálat teljesítése céljából vált ebben az államban belföldi illetőségű személlyé.
2. Az egyik Szerződő Állam, politikai alegysége vagy helyi hatósága által folytatott üzleti tevékenységgel
kapcsolatosan teljesített szolgálatért fizetett fizetésekre, bérekre és más hasonló díjazásokra a 15., 16. és 17. cikkek
rendelkezései alkalmazandók.

20. Cikk
TANULÓK
Azok a kifizetések, amelyeket olyan tanuló vagy gyakornok kap ellátására, tanulmányi vagy képzési célokra, aki
közvetlenül az egyik Szerződő Államba való utazás előtt a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű volt, vagy
jelenleg is az, és aki az elsőként említett államban kizárólag tanulmányi vagy képzési célból tartózkodik, nem
adóztatható meg ebben az államban, amennyiben az ilyen kifizetések ezen az államon kívüli forrásból származnak.

21. Cikk
EGYÉB JÖVEDELEM
1. Az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy jövedelmének az Egyezmény előző cikkeiben nem tárgyalt
részei, bárhol is keletkeznek, csak ebben az államban adóztathatók.
2. Az 1. bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók a 6. cikk 2. bekezdésében meghatározott ingatlan vagyonból
származó jövedelmen kívüli jövedelemre, ha az ilyen jövedelemnek az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű
kedvezményezettje a másik Szerződő Államban egy ott lévő telephely útján üzleti tevékenységet fejt ki, vagy
egy állandó helyhez kapcsolódóan szabad foglalkozást végez, és a jog vagy vagyoni érték, amelyre tekintettel
a jövedelmet fizetik, ténylegesen ehhez a telephelyhez vagy állandó helyhez kapcsolódik. Ebben az esetben
a 7. vagy 14. cikk rendelkezéseit kell, az esettől függően alkalmazni.

22. Cikk
VAGYON
1. A 6. cikkben említett olyan ingatlan vagyon, amely az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy
tulajdonát képezi és a másik Szerződő Államban fekszik, megadóztatható ebben a másik államban.
2. Az ingó vagyon, amely az egyik Szerződő Állam vállalkozásának a másik Szerződő Államban lévő telephelye üzleti
vagyonának részét képezi, vagy az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy számára a másik Szerződő
Államban szabad foglalkozás céljából rendelkezésre álló állandó bázishoz tartozó ingó vagyonban testesül meg,
megadóztatható ebben a másik államban.
3. A nemzetközi forgalomban üzemeltetett hajókból vagy légi járművekből álló vagyon, és az ilyen hajók vagy légi
járművek üzemeltetésére szolgáló ingó vagyon csak abban a Szerződő Államban adóztatható, ahol a vállalkozás
tényleges üzletvezetése található.
4. Az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy minden más vagyonrésze csak ebben az államban
adóztatható.

23. Cikk
A KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSE
1. Magyarországon a kettős adóztatást a következő módon kell elkerülni:
(a)
Amennyiben egy Magyarországon belföldi illetőségű személy olyan jövedelmet élvez, vagy olyan vagyona
van, amely ezen Egyezmény rendelkezései szerint megadóztatható Svájcban, Magyarország a (b) és
(c) pontban foglalt rendelkezések fenntartásával mentesíti az ilyen jövedelmet vagy vagyont az adó alól.
(b)
Amennyiben egy Magyarországon belföldi illetőségű személy olyan jövedelemtételeket élvez, amelyek
a 10. cikk rendelkezései szerint megadóztathatók Svájcban, Magyarország megengedi az ilyen belföldi
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illetőségű személy jövedelmét terhelő adóból azon összeg levonását, amely megegyezik a Svájcban
megfizetett adóval. Az így levont összeg azonban nem haladhatja meg a levonás előtt számított adónak azt
a részét, amely a Svájcból származó ilyen jövedelemtételekre esik.
(c)
Amennyiben ezen Egyezmény bármely rendelkezése szerint valamely, az egyik Szerződő Államban belföldi
illetőségű személy által élvezett jövedelem, vagy a tulajdonát képező vagyon mentesül az adó alól ebben
az államban, ez az állam mindazonáltal ennek a belföldi illetőségű személynek a többi jövedelme vagy
vagyona utáni adó kiszámításánál figyelembe veheti a mentesített jövedelmet vagy vagyont.
2. Svájcban a kettős adóztatást a következő módon kell elkerülni:
(a)
Amennyiben egy Svájcban belföldi illetőségű személy olyan jövedelmet élvez, vagy olyan vagyona van,
amely ezen Egyezmény rendelkezései szerint megadóztatható Magyarországon, Svájc a (b) pontban foglalt
rendelkezések fenntartásával mentesíti az ilyen jövedelmet vagy vagyont az adó alól, azonban ennek
a belföldi illetőségű személynek a többi jövedelme vagy vagyona utáni adó kiszámításánál azt az adókulcsot
alkalmazhatja, ami akkor lenne alkalmazható, ha a mentesített jövedelem vagy vagyon nem került volna
mentesítésre. Azonban ezen kivétel csak abban az esetben alkalmazható a 13. cikk 4. bekezdése szerinti
nyereségre, ha ezen nyereség után Magyarországon történő tényleges adófizetés igazolásra került.
(b)
Amennyiben egy Svájcban belföldi illetőségű személy osztalékjövedelmet kap, amely a 10. cikk rendelkezései
alapján Magyarországon megadóztatható, Svájc kérésre kedvezményben részesíti a belföldi illetőségű
személyt. A kedvezmény a következőket tartalmazhatja:
(i)
az ilyen belföldi illetőségű személy jövedelmét terhelő adóból azon összeg levonását, amely
megegyezik a Magyarországon a 10. cikk rendelkezései szerint levont adóval; az így levont
összeg azonban nem haladhatja meg a levonás előtt számított svájci adónak azt a részét, amely
a Magyarországon adóztatható ilyen jövedelemtételekre esik; vagy
(ii)
átalány-levonás a svájci adófizetési kötelezettségből; vagy
(iii)
az ilyen osztalék részleges mentessége a svájci adófizetési kötelezettség alól, bármely esetben
legalább a Magyarországon az osztalék bruttó összegéből levont adó mértékéig.
Svájcnak meg kell határoznia, és a Svájci Államszövetség kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi
egyezményeinek végrehajtásához kapcsolódó svájci szabályozással összhangban szabályoznia kell az alkalmazható
kedvezményt.
3. Azt az egyik Szerződő Államban belföldi illetőséggel bíró vállalkozást, amely a másik Szerződő Államban belföldi
illetőséggel bíró vállalkozástól osztalékjövedelmet kap, az ilyen osztaléknak az elsőként említett Szerződő Államban
történő adózása szempontjából ugyanazon kedvezmény illeti meg, amelyet a vállalkozás akkor kapott volna, ha
az osztalékot fizető vállalkozás az elsőként említett államban bírna belföldi illetőséggel.

24. Cikk
EGYENLŐ ELBÁNÁS
1. Az egyik Szerződő Állam állampolgárai nem vethetők a másik Szerződő Államban olyan adóztatás, vagy azzal
összefüggő kötelezettség alá, amely más vagy terhesebb, mint az az adóztatás vagy azzal összefüggő kötelezettség,
amelynek e másik állam állampolgárai azonos körülmények között – különös tekintettel a belföldi illetőségre – alá
vannak vagy alá lehetnek vetve. Ez a rendelkezés, tekintet nélkül az 1. cikk rendelkezéseire, azokra a személyekre is
alkalmazandó, akik nem belföldi illetőségűek az egyik vagy mindkét Szerződő Államban.
2. Az egyik Szerződő Állam vállalkozásának a másik Szerződő Államban lévő telephelyét ebben a másik államban
nem lehet kedvezőtlenebb adóztatás alá vetni, mint ennek a másik államnak azonos tevékenységet folytató
vállalkozásait. Ez a rendelkezés nem értelmezendő akként, mintha az egyik Szerződő Államot arra kötelezné, hogy
a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű személyeknek a polgári jogállás vagy családi kötelezettségek alapján
adózási célból olyan személyi kedvezményeket, mentességeket és levonásokat nyújtson, amelyeket a saját belföldi
illetőségű személyeinek nyújt.
3. Az egyik Szerződő Állam vállalkozása által a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű személynek fizetett kamat,
jogdíj és más kifizetések az ilyen vállalkozás adóköteles nyereségének megállapításánál ugyanolyan feltételek
mellett vonhatók le, mintha azokat az elsőként említett államban belföldi illetőségű személy részére fizették volna,
kivéve, ha a 9. cikk 1. bekezdésének, a 11. cikk 4. bekezdésének vagy a 12. cikk 4. bekezdésének rendelkezései
alkalmazandók. Hasonlóképpen az egyik Szerződő Állam vállalkozásának a másik Szerződő Államban belföldi
illetőségű személlyel szemben fennálló tartozásai az ilyen vállalkozás adóköteles vagyonának megállapításánál
ugyanolyan feltételek mellett vonhatók le, mintha azok az elsőként említett államban belföldi illetőségű személlyel
szemben álltak volna fenn.
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4. Az egyik Szerződő Állam olyan vállalkozásai, amelyeknek tőkéje teljesen vagy részben, közvetlenül vagy közvetve,
a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű egy vagy több személy tulajdonában vagy ellenőrzése alatt van, nem
vethetők az elsőként említett államban olyan adóztatás vagy azzal összefüggő kötelezettség alá, amely más vagy
terhesebb, mint az az adóztatás és azzal összefüggő kötelezettség, amelynek az elsőként említett állam más hasonló
vállalkozásai alá vannak vagy alá lehetnek vetve.
5. E cikk rendelkezései, tekintet nélkül a 2. cikk rendelkezéseire, bármilyen fajtájú és megnevezésű adóra
alkalmazandók.

25. Cikk
KÖLCSÖNÖS EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS
1. Ha egy személy véleménye szerint az egyik vagy mindkét Szerződő Állam intézkedései rá nézve olyan adóztatáshoz
vezetnek vagy fognak vezetni, amely nem felel meg ezen Egyezmény rendelkezéseinek, úgy ezeknek az államoknak
a belső jogszabályai által biztosított jogorvoslati lehetőségektől függetlenül, ügyét előterjesztheti annak
a Szerződő Államnak az illetékes hatóságához, amelyben belföldi illetőségű, vagy ha ügye a 24. cikk 1. bekezdése
alá tartozik, annak a Szerződő Államnak az illetékes hatóságához, amelynek állampolgára. Az ügyet az Egyezmény
rendelkezéseinek meg nem felelő adóztatáshoz vezető intézkedésre vonatkozó első értesítést követő három éven
belül kell előterjeszteni.
2. Az illetékes hatóság, amennyiben a kifogást megalapozottnak találja, és önmaga nem képes kielégítő
megoldást találni, törekedni fog arra, hogy az ügyet a másik Szerződő Állam illetékes hatóságával együtt
kölcsönös egyetértéssel rendezze azzal a céllal, hogy elkerüljék az olyan adóztatást, amely nem áll összhangban
az Egyezménnyel.
3. A Szerződő Államok illetékes hatóságai törekedni fognak arra, hogy az Egyezmény értelmezésével vagy
alkalmazásával kapcsolatos nehézségeket vagy kétségeket kölcsönös egyetértéssel oldják fel. Közös
tanácskozásokat tarthatnak annak érdekében, hogy olyan esetekben is elkerüljék a kettős adóztatást, amelyekről
az Egyezmény nem rendelkezik.
4. A Szerződő Államok illetékes hatóságai közvetlenül érintkezhetnek egymással, beleértve egy saját magukból vagy
képviselőikből álló közös bizottságot, abból a célból, hogy az előző bekezdések értelmében egyetértésre jussanak.

26. Cikk
INFORMÁCIÓCSERE
1. A Szerződő Államok illetékes hatóságai tájékoztatni fogják egymást a jelen Egyezmény rendelkezéseinek
végrehajtásához, vagy a Szerződő Államok, annak politikai alegységei vagy helyi hatóságai által kivetett, bármilyen
fajtájú vagy megnevezésű adóra vonatkozó belső jogszabályi rendelkezések végrehajtásához és érvényesítéséhez
előreláthatóan fontos információról, amennyiben az ezek alapján való adóztatás nem ellentétes az Egyezménnyel.
Az információcserét az 1. és a 2. cikk nem korlátozza.
2. A Szerződő Államnak az 1. bekezdés alapján kapott bármely információt ugyanúgy titokként kell kezelnie, mint
az ennek az államnak a saját belső jogszabályai alapján megszerzett információkat és csak olyan személyek
vagy hatóságok (beleértve a bíróságokat és a közigazgatási szerveket) részére szabad felfednie, amelyek az 1.
bekezdésben említett adók megállapításával vagy beszedésével, ezek érvényesítésével és a vonatkozó peres
eljárással, vagy az ezekkel az adókkal kapcsolatos jogorvoslat elbírálásával foglalkoznak. Ezek a személyek vagy
hatóságok az információt csak ilyen célokra használhatják fel. Nyilvános bírósági tárgyalásokon vagy bírósági
határozatokban az információt nyilvánosságra hozhatják. A fent említettektől függetlenül az egyik Szerződő
Állam által kapott információt akkor lehet más célokra használni, ha ilyen információ felhasználható ilyen más
célokra mindkét állam jogszabályai alapján, és az információt nyújtó állam illetékes hatósága megengedi az ilyen
használatot.
3. Az 1. és 2. bekezdés rendelkezései semmilyen esetben sem értelmezhetők úgy, mintha valamelyik Szerződő Államot
arra köteleznék, hogy:
(a)
az egyik vagy a másik Szerződő Állam jogszabályaitól vagy államigazgatási gyakorlatától eltérő
államigazgatási intézkedést hozzon;
(b)
olyan információt nyújtson, amely az egyik vagy másik Szerződő Állam jogszabályai szerint, vagy
az államigazgatás szokásos rendjében nem szerezhető be;
(c)
olyan információt nyújtson, amely bármely szakmai, üzleti, ipari, kereskedelmi vagy foglalkozási titkot vagy
szakmai eljárást fedne fel, vagy amelynek felfedése sértené a közrendet.
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4. Ha az egyik Szerződő Állam a jelen cikknek megfelelően információt kér, a másik Szerződő Állam saját
információszerzési intézkedéseit alkalmazza a kért információ megszerzése érdekében, még akkor is, ha a másik
Államnak az információra saját adóügyi céljaira nincs szüksége. A megelőző mondatban foglalt kötelezettségre
a 3. bekezdés korlátozásai vonatkoznak, de ezek a korlátozások semmilyen esetben sem értelmezhetők úgy,
hogy a Szerződő Állam számára megengedik az információszolgáltatás megtagadását kizárólag azért, mert
az információhoz nem kapcsolódik hazai érdeke.
5. A 3. bekezdés rendelkezései semmilyen esetben nem értelmezhetők úgy, hogy a Szerződő Állam számára
megengedik az információszolgáltatás megtagadását kizárólag azért, mert az információ banknak, más
pénzintézetnek, kijelölt személynek vagy képviselői vagy bizalmi minőségben eljáró személynek áll rendelkezésére,
vagy mert az egy személyben lévő tulajdonosi érdekeltségre vonatkozik. Annak érdekében, hogy ezen információk
elérhetők legyenek, a megkeresett Szerződő Állam hatóságának – amennyiben szükséges az ebben a bekezdésben
foglaltaknak való megfeleléshez – az ezen cikkben foglalt információ megküldésének végrehajtásához megfelelő
joghatósággal kell rendelkeznie, függetlenül a 3. bekezdéstől és bármely ellentétes hazai szabályozástól.

27. Cikk
DIPLOMÁCIAI ÉS KONZULI KÉPVISELETEK TAGJAI
1. Az Egyezmény semmilyen módon nem érinti a diplomáciai vagy konzuli képviseletek tagjait a nemzetközi jog
általános szabályai szerint vagy külön egyezmények rendelkezései alapján megillető adózási kiváltságokat.
2. Tekintet nélkül a 4. cikk rendelkezéseire, azt a magánszemélyt, aki az egyik Szerződő Állam olyan diplomáciai
testületének, konzulátusának vagy állandó képviseletének tagja, amelyik a másik Szerződő Államban vagy egy
harmadik államban található, az Egyezmény alkalmazása szempontjából a küldő államban belföldi illetőségű
személynek kell tekinteni, ha:
(a)
a nemzetközi joggal összhangban a fogadó Szerződő Államban nem adóköteles az adott államon kívül eső
forrásokból származó jövedelme vagy az adott államon kívül található vagyona tekintetében, és
(b)
a küldő államban a teljes jövedelme vagy vagyona tekintetében az ott belföldi illetőségű személyekkel
azonos adókötelezettségek terhelik.
3. Az Egyezmény nem alkalmazandó az egyik Szerződő Államban jelen lévő nemzetközi szervezetekre, azok szerveire
vagy tisztviselőire és egy harmadik állam diplomáciai testületének, konzulátusának vagy állandó képviseletének
tagjaira, amelyeket egyik Szerződő Állam sem kezel belföldi illetőségűként a jövedelem- vagy vagyonadók
tekintetében.

28. Cikk
HATÁLYBALÉPÉS
1. A Szerződő Államok diplomáciai úton értesítik egymást arról, hogy az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges
belső követelményeknek eleget tettek. Az Egyezmény ezen értesítések közül a későbbinek a kézhezvétele napját
követően 30 nappal lép hatályba.
2. Az Egyezmény rendelkezései alkalmazandóak:
(a)
a forrásnál levont adók tekintetében az Egyezmény hatálybalépésének évét követő első naptári év január
1-jén vagy azt követően keletkezett jövedelmekre;
(b)
az egyéb adók tekintetében az Egyezmény hatálybalépésének évét követő első naptári év január 1-jén vagy
azután kezdődő bármely adóévre kivethető adókra;
(c)
a 26. cikk tekintetében adóévhez vagy üzleti évhez kapcsolódó információk az Egyezmény
hatálybalépésének évét követő első naptári év január 1-jén vagy azután kezdődő időszakra kérhetőek.
3. A Magyar Népköztársaság és a Svájci Államszövetség között, 1981. április 9-én Budapesten aláírt, a kettős
adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és vagyonadók területén tárgyú jegyzőkönyvvel kiegészített egyezmény ezen
Egyezmény hatályba lépésével hatályát veszti. Az elsőként említett egyezmény rendelkezéseit ezen Egyezmény
rendelkezései alkalmazásának kezdetét megelőző adóévekre és időszakokra azonban alkalmazni kell.

29. Cikk
FELMONDÁS
Az Egyezmény mindaddig hatályban marad, ameddig az egyik Szerződő Állam fel nem mondja. Az Egyezményt
bármelyik Szerződő Állam felmondhatja úgy, hogy legalább hat hónappal bármely naptári év vége előtt
a felmondásról diplomáciai úton értesítést küld. Ebben az esetben az Egyezmény nem alkalmazható:
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(a)
(b)

a forrásnál levont adók tekintetében a felmondásról szóló értesítés adásának évét követő első naptári év
január 1-jén vagy azt követően keletkezett jövedelmekre;
az egyéb adók tekintetében a felmondásról szóló értesítés adásának évét követő első naptári év január 1-jén
vagy azt követően kezdődő bármely adóévre kivethető adókra.

ENNEK HITELÉÜL az arra kellő meghatalmazással rendelkező alulírottak az Egyezményt aláírták.
Készült két példányban Budapesten, 2013. szeptember 12. napján magyar, német és angol nyelven, mindhárom
szöveg egyaránt hiteles. A magyar és a német szövegek közötti eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg
irányadó.
Magyarország Kormánya nevében:

A Svájci Szövetségi Tanács nevében:
(aláírások)

JEGYZŐKÖNYV
MAGYARORSZÁG ÉS A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG
A két állam közötti, a jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló Egyezmény 2013.
szeptember 12-én, Budapesten történő aláírásakor az alábbi rendelkezésekben állapodtak meg, amelyek az említett
Egyezmény szerves részét képezik.
1. a 3. cikk 1. bekezdésének h) pontjához:
Megállapításra került, hogy a „nyugdíjprogram” fogalom magában foglalja az alábbiakat, és bármely olyan azonos
vagy lényegében hasonló programot, amelyet a Szerződő Államok ezen Egyezmény aláírását követően bevezetett
szabályozás alapján hoznak létre.
(a)
Magyarországon bármely nyugdíjprogramra, amelyet tartalmaz:
(i)
az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény;
(ii)
a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény;
(iii)
a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény;
(b)
Svájcban bármely nyugdíjprogram, amelyet tartalmaz:
(i)
az öregkori és túlélői biztosításról szóló 1946. december 20-i szövetségi törvény;
(ii)
a mozgáskorlátozottak biztosításáról 1959. június 19-i szövetségi törvény;
(iii)
az öregkori, túlélői és mozgáskorlátozotti biztosításhoz kapcsolódó kiegészítő nyugdíjjuttatásokról
szóló 2006. október 6-i szövetségi törvény;
(iv)
a munkavállaláshoz vagy önfoglalkoztatáshoz kapcsolódó öregkori, túlélői és mozgáskorlátozotti
biztosításról szóló 1982. június 25-i szövetségi törvény, ideértve a nem regisztrált
nyugdíjprogramokat, amelyek foglalkoztatói nyugdíjterveket és a foglalkoztatói nyugdíjtervekkel
összehasonlítható egyéni elismert nyugdíjprogram-formákat kínálnak.
2. a 4. cikkhez:
A 4. cikk 1. bekezdésére vonatkozóan megállapításra és megerősítésre került, hogy az „egyik Szerződő Államban
belföldi illetőségű személy” kifejezés magában foglalja különösen:
(a)
az ezen államban létrehozott nyugdíjprogramot; és
(b)
a kizárólag vallási, jótékonysági, tudományos, kulturális, sport vagy oktatási (vagy ezek közül akár több)
célra létrehozott és üzemeltetett szervezetet, amely az adott államban annak jogszabályai szerint belföldi
illetőséggel rendelkezik, attól függetlenül, ha jövedelme részben vagy teljesen mentesül az adófizetési
kötelezettség alól az adott állam jogszabályainak értelmében.
3. a 10., 11., 12. cikkekhez, valamint a 13. cikk 4. bekezdés (b) albekezdéséhez:
A 10., 11., 12. cikkek, valamint a 13. cikk 4. bekezdés (b) albekezdésének rendelkezései nem alkalmazandóak,
ha azon részvényekkel vagy egyéb jogokkal, követelésekkel vagy jogokkal, amelyekre osztalékot, kamatot vagy
jogdíjat fizetnek ki, vagy amelyekre tekintettel a 13. cikk 4. bekezdés (b) albekezdése szerinti elidegenítés történik,
összefüggésben végzett tranzakcióban vagy tranzakciók sorozatában részt vevő személy vagy személyek fő célja
ezen tranzakciók által a 10., 11., 12. cikkek, valamint a 13. cikk 4. bekezdés (b) albekezdése szerinti adóelőny elérése.
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4. a 18. cikkhez:
Megállapításra került, hogy a 18. cikk vonatkozásában használt „nyugdíj” fogalom nem csak a rendszeres
időközönkénti kifizetéseket foglalja magában, hanem az átalány kifizetéseket is.
Svájc esetében a „nyugdíj” fogalom magában foglalja a foglalkoztatói nyugdíjtervekkel összehasonlítható egyéni
elismert nyugdíjprogramokból történő kifizetéseket is a munkavállaláshoz vagy önfoglalkoztatáshoz kapcsolódó
öregkori, túlélői és mozgáskorlátozotti biztosításról szóló, 1982. június 25-i szövetségi törvény 82. cikkével
összhangban.
Magyarország esetében a „nyugdíj” fogalma magában foglalja a nyugdíj programokból történő kifizetéseket, ha
azok nyugdíjaskori juttatások.
5. a 25. cikkhez:
Abban az esetben, ha a jelen Egyezmény aláírását követően valamely, a kettős adóztatás elkerüléséről más országgal
kötött megállapodás vagy egyezmény tartalmaz választottbírósági rendelkezést, akkor a Svájci Államszövetség
és Magyarország illetékes hatóságai a lehető leghamarabb egyeztetéseket kezdenek egy módosító jegyzőkönyv
meghozataláról, amely választottbírósági rendelkezéssel egészíti ki jelen egyezményt.
6. a 26. cikkhez:
(a)
Megállapításra került, hogy az információcsere kérés abban az esetben indítható, ha a Szerződő Állam
kimerítette valamennyi, a belső adószabályai által elérhető általános információforrást.
(b)
Megállapításra került, hogy a 26. cikk rendelkezéseivel összhangban indított információcsere folyamat során
a megkereső államnak a következő információkat kell a megkeresett állam részére továbbítani:
i.
az eljárás vagy vizsgálat alá vont személy személyazonosságát;
ii.
az időintervallumot, amelyre az információcsere kérés vonatkozik;
iii.
a keresett információ meghatározása, beleértve annak természetét és formáját, amelyben
a megkereső állam az információt a megkeresett államtól kapni szeretné;
iv.
az adóügyi cél, amelyre az információt kéri;
v.
amennyiben ismert, a neve és címe bármely személynek, akinek a birtokában lehet a kért
információ.
Megállapításra került, hogy az „előreláthatóan fontos” meghatározás célja az adóügyi információcsere lehető
legszélesebb körének biztosítása, annak egyértelművé tétele, hogy a Szerződő Államok nem jogosultak
„adathalászat” folytatására, vagy olyan információ kérésére, ami feltehetőleg nem releváns adott adózó adóügyi
eljárásával kapcsolatosan.
(c)
Míg a (b) albekezdés fontos eljárási elemeket tartalmaz, amelyek azt szolgálják biztosítani, hogy „halászati
expedíció” nem fordul elő, a (b) albekezdés ugyanakkor nem értelmezhető olyan módon, amely zavarja
a hatékony információcserét.
(d)
Megállapításra került, hogy a 26. cikk nem kötelezi a Szerződő Államokat a spontán vagy automatikus
információcserére.
(e)
Megállapításra került, hogy az információcsere során a megkeresett Szerződő Államban az adózók jogaival
kapcsolatos adminisztratív eljárási szabályok alkalmazásra kerülnek. Megállapításra került továbbá, hogy
ezen rendelkezések célja az adóalany részére igazságos eljárás biztosítása, és nem az információcsere kérés
akadályozása vagy késleltetése.
Készült két példányban Budapesten, 2013. szeptember 12. napján magyar, német és angol nyelven, mindhárom
szöveg egyaránt hiteles. A magyar és a német szövegek közötti eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg
irányadó.
Magyarország Kormánya nevében:

A Svájci Szövetségi Tanács nevében:
(aláírások)”
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“CONVENTION BETWEEN HUNGARY AND THE SWISS CONFEDERATION FOR THE AVOIDANCE OF
DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL
THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE SWISS FEDERAL COUNCIL
DESIRING to conclude a Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on
capital
HAVE AGREED as follows:

Article 1
PERSONS COVERED
This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2
TAXES COVERED
1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a Contracting State or of its
political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on
elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property,
taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.
3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:
a)
in Hungary:
(i)
the personal income tax;
(ii)
the corporate tax;
(iii)
the land parcel tax; and
(iv)
the building tax
(hereinafter referred to as „Hungarian tax“);
b)
in Switzerland:
the federal, cantonal and communal taxes
(i)
on income (total income, earned income, income from capital, industrial and commercial profits,
capital gains, and other items of income); and
(ii)
on capital (total property, movable and immovable property, business assets, paid-up capital and
reserves, and other items of capital)
(hereinafter referred to as „Swiss tax“).
4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date
of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the
Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective
taxation laws.
5. The Convention shall not apply to taxes withheld at source on prizes in a lottery.

Article 3
GENERAL DEFINITIONS
1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:
a)
(i)
the term „Hungary“ means the territory of Hungary as defined by its laws in accordance with
international law;
(ii)
the term „Switzerland“ means the territory of the Swiss Confederation as defined by its laws in
accordance with international law;
b)
the term „person“ includes an individual, a company and any other body of persons;
c)
the term „company“ means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax
purposes;
d)
the terms „enterprise of a Contracting State“ and „enterprise of the other Contracting State“ mean
respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by
a resident of the other Contracting State;
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e)

the term „international traffic“ means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise that has
its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely
between places in the other Contracting State;
f)
the term „competent authority“ means:
(i)
in the case of Hungary, the minister responsible for tax policy or his authorised representative;
(ii)
in the case of Switzerland, the Head of the Federal Department of Finance or his authorised
representative;
g)
the term „national“ in relation to a Contracting State means:
(i)
any individual possessing the nationality of a Contracting State; and
(ii)
any legal person, partnership, association or other entity deriving its status as such from the laws in
force in a Contracting State;
h)
the term „pension scheme” means any plan, scheme, fund, foundation, trust or other arrangement
established in a Contracting State:
(i)
in which an individual participates in order to secure retirement benefits or which is operated to
earn income for the benefit of one or more such schemes; and
(ii)
which is regulated by and generally exempt from income taxation in that State.
2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall,
unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the
purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State
prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Article 4
RESIDENT
1. For the purposes of this Convention, the term „resident of a Contracting State“ means any person who, under
the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of
incorporation or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or
local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect
only of income from sources in that State or capital situated therein.
2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his
status shall be determined as follows:
a)
he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him;
if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the
State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
b)
if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent
home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has
an habitual abode;
c)
if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of
the State of which he is a national;
d)
if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States
shall settle the question by mutual agreement.
3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting
States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective management is
situated.

Article 5
PERMANENT ESTABLISHMENT
1. For the purposes of this Convention, the term „permanent establishment“ means a fixed place of business through
which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.
2. The term „permanent establishment“ includes especially:
a)
a place of management;
b)
a branch;
c)
an office;
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3.
4.

5.

6.

7.
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d)
a factory;
e)
a workshop, and
f)
a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.
A building site, a construction, assembly or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts
more than twelve months.
Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term „permanent establishment“ shall be deemed not
to include:
a)
the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging
to the enterprise;
b)
the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of
storage, display or delivery;
c)
the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of
processing by another enterprise;
d)
the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of
collecting information, for the enterprise;
e)
the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of
information, for scientific research or similar activities which have a preparatory or auxiliary character for the
enterprise;
f)
an installation or assembly project carried on by an enterprise of a Contracting State in the other Contracting
State in connection with the delivery of machinery or equipment produced by that enterprise;
g)
the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in
subparagraphs a) to f ), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this
combination is of a preparatory or auxiliary character.
Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person ‑ other than an agent of an independent
status to whom paragraph 6 applies ‑ is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in
a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be
deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes
for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if
exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment
under the provisions of that paragraph.
An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it
carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent
status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.
The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which
is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through
a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment
of the other.

Article 6
INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY
1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or
forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. The term „immovable property“ shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which
the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property,
livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting
landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for
the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft
shall not be regarded as immovable property.
3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of
immovable property.
4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and
to income from immovable property used for the performance of independent personal services.
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Article 7
BUSINESS PROFITS
1. Profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on
business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise
carries on business as aforesaid, the profits that are attributable to the permanent establishment in accordance with
the provisions of paragraph 2 may be taxed in that other State.
2. For the purposes of this Article and Article 23, the profits that are attributable in each Contracting State to the
permanent establishment referred to in paragraph 1 are the profits it might be expected to make, in particular
in its dealings with other parts of the enterprise, if it were a separate and independent enterprise engaged in the
same or similar activities under the same or similar conditions, taking into account the functions performed, assets
used and risks assumed by the enterprise through the permanent establishment and through the other parts of the
enterprise.
3. Where, in accordance with paragraph 2, a Contracting State adjusts the profits that are attributable to a permanent
establishment of an enterprise of one of the Contracting States and taxes accordingly profits of the enterprise that
have been charged to tax in the other State, the other Contracting State shall, to the extent necessary to eliminate
double taxation, make an appropriate adjustment if it agrees with the adjustment made by the first-mentioned
State; if the other Contracting State does not so agree, the Contracting States shall eliminate any double taxation
resulting therefrom by mutual agreement.
4. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the
provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8
SHIPPING, INLAND WATERWAYS TRANSPORT AND AIR TRANSPORT
1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in
which the place of effective management of the enterprise is situated.
2. Profits from the operation of boats engaged in inland waterways transport shall be taxable only in the Contracting
State in which the place of effective management of the enterprise is situated.
3. If the place of effective management of a shipping enterprise or of an inland waterways transport enterprise is
aboard a ship or boat, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour
of the ship or boat is situated, or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of
the ship or boat is a resident.
4. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an
international operating agency.

Article 9
ASSOCIATED ENTERPRISES
1. Where
a)
an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital
of an enterprise of the other Contracting State, or
b)
the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of
a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,
and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial
relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which
would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not
so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.
2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State – and taxes accordingly – profits on
which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so
included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made
between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises,
then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those
profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the
competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.
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Article 10
DIVIDENDS
1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State
may be taxed in that other State.
2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends
is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the
other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the dividends.
3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, the Contracting State of which the company is a resident shall
exempt from tax dividends paid by that company, if the beneficial owner of the dividends is
a)
a company (other than a partnership that is not liable to tax) which is a resident of the other Contracting
State and which holds directly at least 10 per cent of the capital in the company paying the dividends; or
b)
a pension scheme; or
c)
the central bank of the other Contracting State.
4. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of
the limitations of paragraphs 2 and 3.
Paragraphs 2 and 3 shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends
are paid.
5. The term „dividends“ as used in this Article means income from shares, „jouissance“ shares or „jouissance“ rights,
mining shares, founders’ shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income
from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of
the State of which the company making the distribution is a resident.
6. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of
a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends
is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent
personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is
effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or
Article 14, as the case may be, shall apply.
7. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting
State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such
dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends
are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor
subject the company’s undistributed profits to a tax on the company’s undistributed profits, even if the dividends
paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11
INTEREST
1. Interest arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be
taxable only in that other State.
2. The term „interest“ as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by
mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor’s profits, and in particular, income from
government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such
securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose
of this Article.
3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting
State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent
establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base
situated therein, and the debt‑claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such
permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be,
shall apply.
4. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them
and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds
the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such
relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess

74148

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 173. szám

part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to
the other provisions of this Convention.

Article 12
ROYALTIES
1. Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be
taxable only in that other State.
2. The term „royalties“ as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of,
or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, any patent,
trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or
scientific experience.
3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of
a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through
a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from
a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively
connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as
the case may be, shall apply.
4. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them
and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they
are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the
absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such
case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due
regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13
CAPITAL GAINS
1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6
and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment
which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining
to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose
of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent
establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.
3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic, boats engaged in inland waterways
transport or movable property pertaining to the operation of such ships, aircraft or boats, shall be taxable only in
the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.
4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares deriving more than 50 per cent of
their value directly or indirectly from immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in
that other State. The provisions of the preceding sentence shall not apply to gains:
a)
from the alienation of shares quoted on a Stock Exchange in either Contracting State or any other Stock
Exchange as may be agreed between the competent authorities; or
b)
from the alienation of shares in a company, the assets of which consist of more than 50 per cent of
immovable property, in which the company carries on its business.
5. Gains from the alienation of any property, other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4, shall be taxable
only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14
INDEPENDENT PERSONAL SERVICES
1. Income derived by an individual, who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or
other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly
available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed
base, the income may be taxed in the other State but only so much of it as is attributable to that fixed base.
2. The term „professional services“ includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching
activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.
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Article 15
DEPENDENT PERSONAL SERVICES
1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by
a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the
employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is
derived therefrom may be taxed in that other State.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect
of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
a)
the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in
the fiscal year concerned, and
b)
the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
c)
the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the
other State.
3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment
exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, may be taxed in the Contracting State in which
the place of effective management of the enterprise is situated.

Article 16
DIRECTORS’ FEES
Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member
of the board of directors or the supervisory board of a company which is a resident of the other Contracting State
may be taxed in that other State.

Article 17
ENTERTAINERS AND SPORTSMEN
1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an
entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his
personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such
accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the
provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or
sportsman are exercised. The provisions of the preceding sentence shall not apply if it is established that neither the
entertainer or the sportsman himself, nor persons related to him, participate directly in the profits of such person.
3. Paragraphs 1 and 2 shall not apply to income from activities performed in a Contracting State by entertainers
or sportsmen if such income is derived, directly or indirectly, wholly or mainly from public funds of the other
Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof. In such a case, the income shall be taxable
only in the Contracting State of which the entertainer or sportsman is a resident.

Article 18
PENSIONS
Pensions and other similar remuneration arising in a Contracting State and paid to a resident of the other
Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in the first-mentioned State.

Article 19
GOVERNMENT SERVICE
1. a)

Salaries, wages and other similar remuneration paid by a Contracting State or a political subdivision or a local
authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall
be taxable only in that State.
b)
However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting
State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:
(i)
is a national of that State; or
(ii)
did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
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2. The provisions of Articles 15, 16 and 17 shall apply to salaries, wages and other similar remuneration in respect of
services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local
authority thereof.

Article 20
STUDENTS
Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State
a resident of the other Contracting State and who is present in the first‑mentioned State solely for the purpose of his
education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that
State, provided that such payments arise from sources outside that State.

Article 21
OTHER INCOME
1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this
Convention shall be taxable only in that State.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in
paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business
in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State
independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which
the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the
provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

Article 22
CAPITAL
1. Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a Contracting State and
situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment
which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining
to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of
performing independent personal services, may be taxed in that other State.
3. Capital represented by ships and aircraft operated in international traffic and by movable property pertaining to
the operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective
management of the enterprise is situated.
4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

Article 23
ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION
1. In Hungary double taxation shall be eliminated as follows:
a)
Where a resident of Hungary derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this
Convention may be taxed in Switzerland, Hungary shall, subject to the provisions of subparagraph b) and c),
exempt such income or capital from tax.
b)
Where a resident of Hungary derives items of income which, in accordance with the provisions of Article 10,
may be taxed in Switzerland, Hungary shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident
an amount equal to the tax paid in Switzerland. Such deduction shall not, however, exceed that part of the
tax, as computed before the deduction is given which is attributable to such items of income derived from
Switzerland.
c)
Where in accordance with any provision of the Convention income derived or capital owned by a resident of
Hungary is exempt from tax in Hungary, Hungary may nevertheless, in calculating the amount of tax on the
remaining income or capital of such resident, take into account the exempted income or capital.
2. In the case of Switzerland, double taxation shall be avoided as follows:
a)
Where a resident of Switzerland derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of
this Convention, may be taxed in Hungary, Switzerland shall, subject to the provisions of subparagraph b),
exempt such income or capital from tax but may, in calculating tax on the remaining income or capital of that
resident, apply the rate of tax which would have been applicable if the exempted income or capital had not
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been so exempted. However, such exemption shall apply to gains referred to in paragraph 4 of Article 13 only
if actual taxation of such gains in Hungary is demonstrated.
b)
Where a resident of Switzerland derives dividends which, in accordance with the provisions of Article 10, may
be taxed in Hungary, Switzerland shall allow, upon request, a relief to such resident. The relief may consist of:
(i)
a deduction from the tax on the income of that resident of an amount equal to the tax levied in
Hungary in accordance with the provisions of Article 10; such deduction shall not, however, exceed
that part of the Swiss tax, as computed before the deduction is given, which is appropriate to the
income which may be taxed in Hungary; or
(ii)
a lump sum reduction of the Swiss tax; or
(iii)
a partial exemption of such dividends from Swiss tax, in any case consisting at least of the deduction
of the tax levied in Hungary from the gross amount of the dividends.
Switzerland shall determine the applicable relief and regulate the procedure in accordance with the Swiss
provisions relating to the carrying out of international conventions of the Swiss Confederation for the
avoidance of double taxation.
3. A company which is a resident of a Contracting State and which derives dividends from a company which is
a resident of the other Contracting State shall be entitled, for the purposes of taxation in the first mentioned
Contracting State with respect to such dividends, to the same relief which would be granted to the company if the
company paying the dividends were a resident of the first mentioned State.

Article 24
NON-DISCRIMINATION
1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any
requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected
requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to
residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article l, also apply to
persons who are not residents of one or both of the Contracting States.
2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting
State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State
carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to
residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on
account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.
3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 4 of Article 11, or paragraph 4 of Article 12, apply,
interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other
Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under
the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an
enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining
the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to
a resident of the first-mentioned State.
4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly,
by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to
any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and
connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.
5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and
description.

Article 25
MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in
taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided
by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which
he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he
is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in
taxation not in accordance with the provisions of the Convention.
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2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to
arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other
Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention.
3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties
or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the
elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.
4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly, including through
a joint commission consisting of themselves or their representatives, for the purpose of reaching an agreement in
the sense of the preceding paragraphs.

Article 26
EXCHANGE OF INFORMATION
1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant
for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws
concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political
subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange
of information is not restricted by Articles 1 and 2.
2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner
as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities
(including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or
prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1. Such
persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public
court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting
State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws
of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use.
3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the
obligation:
a)
to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the
other Contracting State;
b)
to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of
that or of the other Contracting State;
c)
to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret
or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).
4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall
use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not
need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to
the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to
decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.
5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply
information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting
in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person. In order to obtain such
information, the tax authorities of the requested Contracting State, if necessary to comply with its obligations
under this paragraph, shall have the power to enforce the disclosure of information covered by this paragraph,
notwithstanding paragraph 3 or any contrary provisions in its domestic laws.

Article 27
MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS
1. Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts
under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.
2. Notwithstanding the provisions of Article 4, an individual who is a member of a diplomatic mission, consular post or
permanent mission of a Contracting State which is situated in the other Contracting State or in a third State shall be
deemed, for the purposes of this Convention, to be a resident of the sending State if:
a)
in accordance with international law he is not liable to tax in the receiving Contracting State in respect of
income from sources outside that State or on capital situated outside that State and
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b)

he is liable in the sending State to the same obligations in relation to tax on his total income or on capital as
are residents of that State.
3. The Convention shall not apply to international organisations, to organs or officials thereof and to persons
who are members of a diplomatic mission, consular post or permanent mission of a third State, being present in
a Contracting State and not treated in either Contracting State as residents in respect of taxes on income or on
capital.

Article 28
ENTRY INTO FORCE
1. Each Contracting State shall notify to the other, through diplomatic channels, the completion of the procedures
required by its law for the bringing into force of this Convention. The Convention shall enter into force 30 days after
the date on which the latter of those notifications has been received.
2. The provisions of the Convention shall have effect:
a)
in respect of taxes withheld at source on amounts paid or credited on or after the first day of January of the
calendar year next following the entry into force of the Convention;
b)
in respect of other taxes for taxation years beginning on or after the first day of January of the calendar year
next following the entry into force of the Convention;
c)
in respect to Article 26, to information that relates to taxation years or business years beginning on or after
the first day of January of the calendar year next following the entry into force of the Convention.
3. The Convention between the Hungarian People’s Republic and the Swiss Confederation for the avoidance of double
taxation with respect to taxes on income and on capital, with Protocol, signed at Budapest on 9 April 1981, shall
terminate upon the entry into force of this Convention. However, the provisions of the first-mentioned Convention
shall continue to have effect for taxable years and periods which expire before the time at which the provisions of
this Convention shall be effective.

Article 29
TERMINATION
This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may
terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before
the end of any calendar year. In such event, the Convention shall cease to have effect:
a)
in respect of taxes withheld at source on amounts paid or credited on or after the first day of January of the
calendar year next following that in which the notice was given;
b)
in respect of other taxes for taxation years beginning on or after the first day of January of the calendar year
next following that in which the notice was given.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Convention.
Done in duplicate at Budapest this 12th Day of September 2013, in the Hungarian, German and English languages,
all three texts being equally authentic. In case there is any divergence of interpretation between the Hungarian and
German texts, the English text shall prevail.
For the Government of Hungary:

For the Swiss Federal Council:
(signatures)

PROTOCOL
THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE SWISS FEDERAL COUNCIL
Have agreed at the signing at Budapest on the 12th Day of September 2013 of the Convention between the two
States for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital upon the following
provisions which shall form an integral part of the said Convention.
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1. ad subparagraph h of paragraph 1 of Article 3
It is understood that the term „pension scheme” includes the following and any identical or substantially similar
schemes which are established pursuant to legislation introduced after the date of signature of this Convention:
a)
in Hungary, any pension schemes covered by
(i)
the Act LXXXII of 1997 on Private Pensions and Private Pension Funds;
(ii)
the Act XCVI of 1993 on Voluntary Mutual Insurance Funds;
(iii)
the Act CXVII of 2007 on Occupational Pension and the Related Institutions;
b)
in Switzerland, any pension schemes covered by
(i)
the Federal Act on old age and survivors’ insurance, of 20 December 1946;
(ii)
the Federal Act on disabled persons’ insurance of 19 June 1959;
(iii)
the Federal Act on supplementary pensions in respect of old age, survivors’ and disabled persons’
insurance of 6 October 2006;
(iv)
the Federal Act on old age, survivors’ and disabled persons’ insurance payable in respect of
employment or self-employment of 25 June 1982, including the non-registered pension schemes
which offer occupational pension plans and the forms of individualrecognized pension schemes
comparable with the occupational pension plans.
2. ad Article 4
In respect of paragraph 1 of Article 4, it is understood and confirmed that the term „resident of a Contracting State”
includes in particular:
a)
a pension scheme established in that State; and
b)
an organization that is established and is operated exclusively for religious, charitable, scientific, cultural,
sporting, or educational purposes (or for more than one of those purposes) and that is a resident of that State
according to its laws, notwithstanding that all or part of its income or gains may be exempt from tax under
the domestic law of that State.
3. ad Articles 10, 11, 12 and subparagraph b of paragraph 4 of Article 13
The provisions of Articles 10, 11, 12 and subparagraph b of paragraph 4 of Article 13 shall not apply if the main
reason of the person or persons concerned with a transaction or a series of transactions related to the shares or
other rights, the debt-claims or the rights in respect of which the dividend, interest or royalty is paid or in respect
of which the alienation referred to in subparagraph b of paragraph 4 of Article 13 takes place is to obtain a tax
advantage under Article 10, 11, 12 or subparagraph b of paragraph 4 of Article 13 by means of those transactions.
4. ad Article 18
It is understood that the term „pensions“ as used in Article 18 does not only cover periodic payments, but also
includes lump sum payments.
In case of Switzerland, the term „pensions“ also includes payments from individual recognized pension schemes
comparable with the occupational pension plans, in accordance with Article 82 of the Federal Act on old age,
survivors’ and disabled persons’ insurance payable in respect of employment or self-employment of 25 June 1982.
In case of Hungary, the term „pensions” also includes payments from pension schemes provided they are retirement
benefits.
5. ad Article 25
In the event that pursuant to an Agreement or Convention for the avoidance of double taxation concluded with
another country after the date of signature of this Convention, Hungary agrees to include an arbitration provision in
such an Agreement or Convention, the competent authorities of Switzerland and Hungary will start negotiations, as
soon as possible, with a view to concluding an amending protocol aiming at inserting an arbitration provision into
this Convention.
6. ad Article 26
a)
It is understood that an exchange of information will only be requested once the requesting Contracting
State has exhausted all regular sources of information available under the internal taxation procedure.
b)
It is understood that the tax authorities of the requesting State shall provide the following information to the
tax authorities of the requested State when making a request for information under Article 26:
(i)
the identity of the person under examination or investigation;
(ii)
the period of time for which the information is requested;
(iii)
a statement of the information sought including its nature and the form in which the requesting
State wishes to receive the information from the requested State;
(iv)
the tax purpose for which the information is sought;
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(v)

c)

d)
e)

to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of the
requested information.
It is understood that the standard of „foreseeable relevance” is intended to provide for exchange of
information in tax matters to the widest possible extent and, at the same time, to clarify that the Contracting
States are not at liberty to engage in „fishing expeditions” or to request information that is unlikely to be
relevant to the tax affairs of a given taxpayer.
While subparagraph b) contains important procedural requirements that are intended to ensure that fishing
expeditions do not occur, subparagraph b) nevertheless is not to be interpreted in order to frustrate effective
exchange of information.
It is understood that Article 26 does not require the Contracting States to exchange information on an
automatic or a spontaneous basis.
It is understood that in case of an exchange of information, the administrative procedural rules regarding
taxpayers’ rights provided for in the requested Contracting State remain applicable. It is further understood
that these provisions aim at guaranteeing the taxpayer a fair procedure and not at preventing or unduly
delaying the exchange of information process.

Done in duplicate at Budapest this 12th Day of September 2013 in the Hungarian, German and English languages,
all three texts being equally authentic. In case there is any divergence of interpretation between the Hungarian and
German texts, the English text shall prevail.
For the Government of Hungary:

For the Swiss Federal Council:
(signatures)”

4. §

(1)
(2)
(3)
(4)

Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A 2. és a 3. § az Egyezmény 28. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
A (6) bekezdés az Egyezmény 28. cikk (3) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
Az Egyezmény, illetve a 2. és 3. §, valamint a (6) bekezdés hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős
miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével
állapítja meg.
(5) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.
(6) Hatályát veszti a Magyar Népköztársaság és a Svájci Államszövetség között a kettős adóztatás elkerülésére
a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, az 1981. évi április hó 9. napján aláírt egyezmény
kihirdetéséről szóló 1982. évi 23. törvényerejű rendelet.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2013. évi CLXIV. törvény
az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény módosításáról*

1. §		
Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 17/A. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„17/A. § (1) Az európai parlamenti képviselő a feladatai ellátásához szükséges minősített adatot – a minősített adat
védelméről szóló törvényben foglaltaktól eltérően – személyi biztonsági tanúsítvány és titoktartási nyilatkozat
nélkül, felhasználói engedély alapján használhatja fel, és köteles a minősített adat védelmére vonatkozó
követelményeket megtartani.

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. október 14-i ülésnapján fogadta el.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott felhasználói engedélyt a Nemzeti Biztonsági Felügyelet adja ki.
(3) Az Európai Unió Tanácsa által minősített adatra kiterjedő felhasználói engedély kiadása esetén a Nemzeti
Biztonsági Felügyelet értesíti az Európai Parlament elnökét arról, hogy az európai parlamenti képviselőnek
– a feladatkörére tekintettel kiadott felhasználói engedély alapján – megfelelő felhatalmazása van arra, hogy
az Európai Parlament elnökétől az európai parlamenti képviselők uniós minősített adatokhoz való hozzáféréséről
szóló uniós szabályok szerinti hozzáférési engedélyt megkapja.”
2. §		
E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2013. évi CLXV. törvény
a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről*
Az Országgyűlés, elkötelezetten az állami szervek működésébe vetett közbizalom növelése iránt, elismerve a panasz és
a közérdekű bejelentés jelentőségét az állam működésének jobbá tételében, tekintettel Magyarország korrupció elleni
fellépéssel összefüggésben vállalt nemzetközi kötelezettségeire és a nemzetközi szervezetek által megfogalmazott ajánlásokra,
elismerve a közösségi érdekek érvényesülése érdekében a közérdekű bejelentők által vállalt erőfeszítéseket, valamint biztosítva
a közérdekű bejelentők minél teljesebb védelme érdekében szükséges intézkedéseket, a következő törvényt alkotja:

1. A panasz és a közérdekű bejelentés
1. §

(1) Az állami szervek és a helyi önkormányzati szervek a panaszokat és a közérdekű bejelentéseket e törvény szerint
kötelesek elintézni.
(2) A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik
más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.
(3) A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség
vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.
(4) Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a panasszal vagy a közérdekű bejelentéssel összefüggő
tárgykörben eljárásra jogosult szervhez (a továbbiakban: eljárásra jogosult szerv). A szóbeli közérdekű bejelentést
az eljárásra jogosult szerv írásba foglalja és a közérdekű bejelentő számára másodpéldányban átadja.
(5) Ha a panaszt vagy a közérdekű bejelentést nem az eljárásra jogosult szervhez tették meg, a panaszt vagy
a közérdekű bejelentést a beérkezésétől számított nyolc napon belül az eljárásra jogosult szervhez át kell tenni.
Az áttételről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt az áttétellel egyidejűleg értesíteni kell. Ha a közérdekű
bejelentés jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló javaslatot tartalmaz, azt a jogalkotói hatáskörrel
rendelkező személynek vagy szervnek is meg kell küldeni.

2. §

(1) A panaszt és a közérdekű bejelentést – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az eljárásra jogosult szervhez történő
beérkezésétől számított harminc napon belül kell elbírálni.
(2) Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost vagy
a közérdekű bejelentőt – az elintézés várható időpontjának és az eljárás meghosszabbodása indokainak egyidejű
közlésével – tájékoztatni kell.
(3) Az eljárásra jogosult szerv a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt meghallgatja, ha azt a panasz vagy a közérdekű
bejelentés tartalma szükségessé teszi.

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. október 14-i ülésnapján fogadta el.
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(4) Az eljárásra jogosult szerv a vizsgálat befejezésekor – a minősített adat, illetve törvény alapján üzleti, gazdasági
vagy egyéb titoknak minősülő adat kivételével – a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről – az indokok
megjelölésével – a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt haladéktalanul értesíti.
(5) Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha a panasz vagy a közérdekű bejelentés elintézéséről a panaszost vagy közérdekű
bejelentőt szóban tájékoztatták, aki a tájékoztatást tudomásul vette.
(6) A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos vagy közérdekű bejelentő által tett ismételt, továbbá
az azonosíthatatlan személy által tett panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálata mellőzhető.
(7) A panasz vizsgálata mellőzhető a (6) bekezdésben meghatározott eseteken kívül akkor is, ha a panaszos
a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette
elő panaszát. A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított az egy éven túl előterjesztett
panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
3. §

(1) A panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján – ha alaposnak bizonyul – gondoskodni kell
a)
a jogszerű vagy a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról, illetve az egyébként szükséges
intézkedések megtételéről,
b)
a feltárt hibák okainak megszüntetéséről,
c)
az okozott sérelem orvoslásáról és
d)
indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről.
(2) A panaszost vagy a közérdekű bejelentőt – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – nem érheti hátrány a panasz
vagy a közérdekű bejelentés megtétele miatt.
(3) A panaszos vagy a közérdekű bejelentő személyes adatai – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – csak a panasz
vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére
adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a panaszos vagy
a közérdekű bejelentő egyértelműen hozzájárult. A panaszos és a közérdekű bejelentő személyes adatai egyértelmű
hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.
(4) Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a panaszos vagy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan
információt közölt és
a)
ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás
lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
b)
alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait
az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

2. A közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszere
4. §

(1) A közérdekű bejelentést a közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerében (a továbbiakban: elektronikus
rendszer) is meg lehet tenni. A közérdekű bejelentések megtételére és nyilvántartására szolgáló elektronikus
rendszer üzemeltetéséről az alapvető jogok biztosa gondoskodik.
(2) Az elektronikus rendszerben kezelt személyes adatokat kizárólag a közérdekű bejelentés kivizsgálása, valamint
a közérdekű bejelentővel való kapcsolattartás céljából lehet kezelni.
(3) Az elektronikus rendszerben kezelt személyes adatok továbbítására – ha ez az alcím eltérően nem rendelkezik –
a 3. § (3) és (4) bekezdését kell alkalmazni.
(4) Az elektronikus rendszerben a közérdekű bejelentő azonosításához a nevét és lakcímét kell tárolni.

5. §

(1) Az elektronikus rendszer a beérkezett közérdekű bejelentést automatikusan egyedi azonosító számmal látja el.
(2) Az elektronikus rendszeren keresztül benyújtott közérdekű bejelentés rövid, személyes és egyedi intézményi adatok
nélküli tartalmi kivonatát és elintézésének állását az egyedi azonosító szám alapján az alapvető jogok biztosa
az interneten mindenki számára hozzáférhetővé teszi. Az ügy lezárását követően a közérdekű bejelentésben érintett
és – ha az nem ugyanaz – az eljárásra jogosult szerv elnevezését is hozzáférhetővé kell tenni.
(3) Az elektronikus rendszert úgy kell kialakítani, hogy az egyedi azonosító szám és a közérdekű bejelentő által
megadott jelszó alapján a közérdekű bejelentővel való kapcsolattartás biztosítható legyen.
(4) Az elektronikus rendszert úgy kell kialakítani, hogy a közérdekű bejelentő számára biztosítsa a közérdekű bejelentés
teljes tartalmának nyomtathatóságát és elektronikus formában történő rögzítését.
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(1) A közérdekű bejelentő az elektronikus rendszer útján az alapvető jogok biztosánál tett közérdekű bejelentése során
kérheti, hogy személyes adatai kizárólag az alapvető jogok biztosa és hivatala számára legyen hozzáférhető.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az alapvető jogok biztosa a közérdekű bejelentést kivonatolja annak érdekében,
hogy az a közérdekű bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatot ne tartalmazzon.

7. §		
Az elektronikus rendszerbe érkező közérdekű bejelentést – a 6. § (1) bekezdése szerinti esetben annak kivonatát –
továbbítani kell az eljárásra jogosult szerv számára.
8. §		
Az eljárásra jogosult szerv az 1. alcímben meghatározottak szerint köteles a közérdekű bejelentést intézni azzal
az eltéréssel, hogy
a)
az eljárásra jogosult szerv az intézkedéseiről szóló tájékoztatást – ennek keretében a közérdekű bejelentés
vizsgálatának a 2. § (6) bekezdése alapján történő mellőzéséről szóló tájékoztatást is – az elektronikus
rendszerben rögzíti,
b)
a 6. § (1) bekezdése szerinti esetben
ba)
a közérdekű bejelentő meghallgatására és szóbeli tájékoztatására nem kerülhet sor,
bb)
a közérdekű bejelentés vizsgálatát nem lehet mellőzni azért, mert a közérdekű bejelentő az eljárásra
jogosult szerv számára nem azonosítható,
bc)
a közérdekű bejelentővel való kapcsolattartás kizárólag az elektronikus rendszer útján történhet,
bd)
az eljárásra jogosult szerv az alapvető jogok biztosának hivatalán keresztül kapcsolatba léphet
a közérdekű bejelentővel, és kezdeményezheti a közérdekű bejelentő személyazonosságának
felfedése nélküli kapcsolattartást a közérdekű bejelentővel.
9. §		
Ha a közérdekű bejelentés természetes személyre vonatkozik, az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 15. § (1) bekezdése alapján
e természetes személyt megillető, a személyes adatairól való tájékoztatáshoz való joga gyakorlása során a közérdekű
bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.
10. §		
Az elektronikus rendszerben a közérdekű bejelentéssel, az az alapján folytatott vizsgálattal és a megtett
intézkedésekkel kapcsolatos adatokat az utolsó vizsgálati cselekmény vagy intézkedés befejezésétől számított öt
évig meg kell őrizni, azt követően törölni kell.

3. A közérdekű bejelentők védelme
11. §		
Minden, a közérdekű bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a közérdekű bejelentés miatt kerül sor
– a 3. § (4) bekezdésében foglalt intézkedések kivételével – jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű
lenne.
12. §

(1) Veszélyeztetett közérdekű bejelentőnek minősül – a 3. § (4) bekezdése szerinti eset kivételével – az a közérdekű
bejelentő, aki tekintetében valószínűsíthető, hogy életkörülményeit súlyosan veszélyeztethetik az általa tett
közérdekű bejelentés miatt őt – a 3. § (4) bekezdése szerinti eset kivételével – fenyegető hátrányok.
(2) A természetes személy közérdekű bejelentő, ha veszélyeztetettsége valószínűsíthető, jogszabályban meghatározott
bejelentővédelmi támogatásokra jogosult.
(3) Az állam a közérdekű bejelentő részére a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényben meghatározott
támogatásokat biztosítja az ott meghatározott feltételek szerint.

4. A munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszer
13. §		
A munkáltató, valamint annak gazdasági társasági formában működő tulajdonosa (a továbbiakban együtt:
foglalkoztatói szervezet) a munkáltató munkavállalóira a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
9. § (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel a közérdeket vagy nyomós magánérdeket védő magatartási
szabályokat állapíthat meg, amelyet a munkáltató a kapcsolódó eljárás leírásával együtt bárki számára elérhető
módon köteles nyilvánosságra hozni.
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14. §

(1) A foglalkoztatói szervezet a jogszabályok, valamint a 13. § szerinti magatartási szabályok megsértésének
bejelentésére visszaélés-bejelentési rendszert (a továbbiakban: bejelentési rendszer) hozhat létre, ebben
a bejelentőnek, valamint a bejelentésben érintett személynek a bejelentésben megadott személyes adatait
a bejelentés kivizsgálása céljából kezelheti és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső szervezet részére
továbbíthatja. A bejelentési rendszerhez kapcsolódó adatkezelést az adatkezelő bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba. A bejelentési rendszerhez kapcsolódó
adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételére az Infotv. 65. § (3) bekezdés a) pontját nem kell alkalmazni.
(2) A bejelentési rendszer működésére, valamint a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra vonatkozóan a munkáltató
honlapján magyar nyelvű, részletes tájékoztatást tesz közzé.
(3) A bejelentési rendszerben különleges adatok kezelése tilos.
(4) A bejelentési rendszerből haladéktalanul törölni kell a bejelentésben nem érintett harmadik személyre vonatkozó,
a bejelentés kivizsgálásához nem szükséges, valamint az e törvény szerint nem kezelhető adatokat.
(5) A bejelentési rendszerben kezelt személyes adatok kezelésére a 3. § (3) bekezdésében és – a bejelentőre vonatkozó
adatok tekintetében – a 3. § (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(6) A bejelentési rendszerbe a munkáltató munkavállalói, valamint a foglalkoztatói szervezettel szerződéses viszonyban
álló, vagy olyan személyek tehetnek bejelentést, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát
képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdekük fűződik. A bejelentés megtételekor a bejelentő nevét
és lakcímét, jogi személy bejelentő esetén annak székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének
nevét köteles megadni, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről,
amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak. A bejelentő figyelmét fel kell hívni
a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy
személyazonosságát a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik. A bejelentőt tájékoztatni kell arról,
hogy a név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés vizsgálata mellőzhető.

15. §

(1) A bejelentést a munkáltató köteles kivizsgálni és a bejelentőt a kivizsgálás eredményéről, valamint a megtett
intézkedésekről tájékoztatni. A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a sérelmezett
tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után bejelentett, továbbá a név
nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés vizsgálata mellőzhető. Ha a közérdek vagy
a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak korlátozásával nem áll arányban,
a munkáltató a bejelentés vizsgálatát mellőzheti.
(2) A bejelentési rendszert úgy kell kialakítani, hogy a nem névtelen bejelentő személyét a bejelentést kivizsgálókon
kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést kivizsgálók a vizsgálat lezárásáig vagy a kivizsgálás eredményeképpen
történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett
személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani, és azokat – a bejelentésben érintett személy
tájékoztatása kivételével – nem oszthatják meg a foglalkoztatói szervezet egyetlen más szervezeti egységével vagy
munkatársával sem.
(3) A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a rá vonatkozó
bejelentésről, az Infotv. alapján megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.
A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, hogy a bejelentésben érintett a bejelentéssel
kapcsolatos álláspontját akár jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben
érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás
meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

16. §

(1) A bejelentések fogadásával vagy vizsgálatával szerződés keretében bejelentővédelmi ügyvéd is megbízható.
Az adatok külföldre történő továbbítására akkor kerülhet sor, ha az adatkezelő vagy adatfeldolgozó szerződés
keretében kötelezettséget vállal a bejelentésre vonatkozó magyar törvényi szabályok betartására és a továbbított
vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére feldolgozásra átadott személyes adatok
megfelelő szintű védelme az Infotv. 8. § (2) bekezdése szerint biztosított.
(2) A munkáltató a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles a bejelentésben foglaltak
kivizsgálására. A bejelentés kivizsgálására annak beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre, amely határidőtől
– név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével – csak különösen indokolt
esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. A vizsgálat időtartama a 3 hónapot nem haladhatja
meg.
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(3) Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor
intézkedni kell a feljelentés megtételéről.
(4) Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a foglalkoztatói szervezet
által meghatározott magatartási szabályokat, a munkáltató a munkaviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően
a munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.
(5) Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges,
a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell.
(6) Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor – ideértve a bejelentő személlyel szemben jogi eljárás vagy
fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is – a bejelentésre vonatkozó adatokat a munkáltatói bejelentési
rendszerben legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni.

5. A bejelentővédelmi ügyvéd
17. §

(1) Az állami és helyi önkormányzati szervnek nem minősülő jogi személy a tevékenységével összefüggő
bejelentések fogadásával és kezelésével kapcsolatos feladatok ellátására ügyvéddel megbízási szerződést
köthet (a továbbiakban: bejelentővédelmi ügyvéd). A bejelentővédelmi ügyvéd tevékenysége szempontjából
minden olyan jelzés bejelentésnek tekintendő, amely olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása
vagy megszüntetése a jogi személy jogi vagy jogszabályba nem ütköző üzleti érdekét, vagy a jogi személy
tevékenységével kapcsolatos jogszabálysértés, a közbiztonság, a közegészség vagy a környezet veszélyeztetésének
megszüntetését szolgálja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti megbízási szerződés nem köthető olyan jogi személlyel, amellyel a bejelentővédelmi
ügyvéd más megbízási jogviszonyban, munkaviszonyban, munkavégzési kötelezettséggel járó más jogviszonyban
áll, vagy amellyel a megbízási szerződés megkötését megelőző öt évben ilyen jogviszonyban állt. Ha a bejelentés
a megbízó vezető tisztségviselőjének cselekményével vagy mulasztásával függ össze, a bejelentővédelmi ügyvéd
a bejelentő felügyelőbizottságát, könyvvizsgálóját, a megbízó legfőbb döntéshozó szervét vagy a tulajdonosi jogok
gyakorlóját köteles a bejelentésről haladéktalanul értesíteni.
(3) A bejelentővédelmi ügyvéd e tevékenységével összefüggésben javadalmazást vagy más előnyt a megbízó
kivételével mástól nem kérhet és nem fogadhat el.
(4) A bejelentővédelmi ügyvédi megbízás létrejöttét az ügyvédnek 15 napon belül írásban be kell jelentenie a területi
ügyvédi kamarának. A bejelentővédelmi ügyvéd nevét, címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét, valamint
honlapjának elérhetőségét a területi ügyvédi kamara honlapján közzé kell tenni.

18. §

(1) A 17. § (1) bekezdése szerinti megbízási szerződés alapján a bejelentővédelmi ügyvéd:
a)
fogadja a megbízója tevékenységével összefüggő bejelentéseket,
b)
jogi tanácsadást nyújt a bejelentőnek a bejelentés megtételével kapcsolatban,
c)
kapcsolatot tart a bejelentővel, tőle a bejelentés kivizsgálása érdekében szükség esetén tájékoztatást,
felvilágosítást kérhet,
d)
a megbízó rendelkezése szerint közreműködhet a bejelentés alapján indult vizsgálat lefolytatásában,
e)
kérésére írásban tájékoztatja a bejelentőt a bejelentéssel kapcsolatos eseményekről, különösen a bejelentés
alapján indult vizsgálat eredményéről, a megbízó jogi személy által megtett intézkedéséről vagy a vizsgálat
lefolytatásának elutasításáról.
(2) A bejelentővédelmi ügyvéd a bejelentést az őt megbízó jogi személyhez továbbítja, de a bejelentő személyének
megállapítását lehetővé tevő adatok tekintetében titoktartásra köteles, ezért a bejelentésnek a bejelentő
azonosítását lehetővé tevő adatot nem tartalmazó kivonatát küldi meg a megbízónak, kivéve ha titoktartási
kötelezettsége alól a bejelentő előzetesen, írásban felmentést adott.
(3) A bejelentővédelmi ügyvéd az ilyen minőségében kapott bejelentéseket és azok iratanyagát köteles más
tevékenységétől elkülönítve kezelni és nyilvántartani.
(4) A bejelentővédelmi ügyvéd megbízása csak indokolással mondható fel. A bejelentővédelmi ügyvéd törvényes
eljárása nem alapozhatja meg a megbízó általi felmondást vagy a bejelentővédelmi ügyvédet megillető megbízási
díj teljesítésének megbízó általi megtagadását.
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6. Záró rendelkezések
19. §		
Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy a veszélyeztetett közérdekű bejelentő számára
nyújtható támogatásokat, és azok folyósításának szabályait rendeletben állapítsa meg.
20. §		
Ez a törvény 2014. január 1-jén lép hatályba.
21. §

(1) Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Ajbt.) a következő 11/A. alcímmel egészül ki:

„11/A. Közérdekű bejelentések vizsgálata
38/A. § Az alapvető jogok biztosa vizsgálja a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló törvény szerinti
közérdekű bejelentéseknek a 18. § (1) bekezdés a)−k) pontja szerinti hatóságok általi kezelésének gyakorlatát,
valamint kérelemre az egyes közérdekű bejelentések megfelelő intézését.
38/B. § (1) Az alapvető jogok biztosa gondoskodik a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló törvény
szerinti, a közérdekű bejelentések megtételére és nyilvántartására szolgáló elektronikus rendszer (a továbbiakban:
elektronikus rendszer) üzemeltetéséről.
(2) A 18. § (1) bekezdés a)−k) pontja szerinti hatóságok az alapvető jogok biztosának a feladatai ellátásához
szükséges körben adatot szolgáltatnak az elektronikus rendszeren keresztül tett közérdekű bejelentésekkel és azok
kivizsgálásával kapcsolatban.
38/C. § A közérdekű bejelentő az általa vélelmezett visszásság orvoslása érdekében beadvánnyal fordulhat
az alapvető jogok biztosához, ha
a) a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló törvény szerinti eljárásra jogosult szerv (a továbbiakban:
eljárásra jogosult szerv) a közérdekű bejelentést megalapozatlannak nyilvánítja,
b) a közérdekű bejelentő a vizsgálat eredményével nem ért egyet,
c) a közérdekű bejelentő álláspontja szerint az eljárásra jogosult szerv a közérdekű bejelentést nem vizsgálta ki
teljeskörűen.
38/D. § A Hivatal a közérdekű bejelentések közvetlen vizsgálatával kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársai
nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá tartozó munkakörben és személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezve
látják el e feladataikat.”
(2) Az Ajbt. 40. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az alapvető jogok biztosa az éves beszámolóban)
„a) tájékoztat az alapjogvédelmi tevékenységéről, külön fejezetekben bemutatva az 1. § (2) és (3) bekezdésében
meghatározottak szerinti, valamint a közérdekű bejelentések vizsgálatával kapcsolatos tevékenységét is,”
22. §		
Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 5. § (3) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
[Az ügyvéd az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül elláthatja a következő tevékenységeket is:]
„j) bejelentővédelmi ügyvédi tevékenység.”
23. §		
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 29/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29/A. § Az egészségügyi szolgáltató által a beteg részére nyújtott egészségügyi ellátással kapcsolatban
a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló törvény szerinti panaszt a panasszal érintett egészségügyi
szolgáltató részére működési engedély kiadására jogosult egészségügyi államigazgatási szervnél lehet tenni.”
24. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 168. § (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(17) A Hivatal eljárásai során a panaszok és a közérdekű bejelentések tekintetében a panaszokról és a közérdekű
bejelentésekről szóló törvény rendelkezései alapján jár el azzal az eltéréssel, hogy az elbírálási határidő három
hónap.”
25. §		
A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív
jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 2011. évi CXLIII. törvény 10. §-ában az Ajbt. 40. § (2) bekezdés a) pontját
megállapító rendelkezés az „illetve a 2. § (6) bekezdésében meghatározottak szerinti” szövegrész helyett az „a 2. §
(6) bekezdésében meghatározottak szerinti, valamint a közérdekű bejelentések vizsgálatával kapcsolatos” szöveggel
lép hatályba.
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26. §		
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 94/A. §-ában az „az
európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül
helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 141–143. §-ai”
szövegrész helyébe az „a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló törvény rendelkezései” szöveg lép.
27. §		
Hatályát veszti
a)
az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon
kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény
„A közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos eljárás” alcíme, továbbá 141−143. §-a, és
b)
a tisztességes eljárás védelméről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2009. évi
CLXIII. törvény.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2013. évi CLXVI. törvény
a közútkezelői feladatok átadásáról*

1. §

(1) Az Állami Autópálya Kezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁAK Zrt.) az országos
közúthálózat – ide nem értve a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett gyorsforgalmi utakat – közútkezelői
(fenntartási, üzemeltetési, karbantartási, rekonstrukciós, fejlesztési és felújítási) feladatait a közútkezelői
tevékenység ellátásának biztosításához szükséges eszközökkel, vagyonnal, vagyoni értékű jogokkal, szerződésekkel,
továbbá munkavállalókkal együtt – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – 2013. november 1-jével a Magyar
Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MK Zrt.) részére ingyenes üzletágátadás
keretében átadja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti közútkezelői tevékenység tekintetében a feladat- és üzletágátadással összefüggő
szerződésekbe jogutódként a polgári jogi és a munkajogi szabályok alkalmazásával – e törvény erejénél fogva –
2013. november 1-jétől az ÁAK Zrt. helyébe az MK Zrt. lép.
(3) Az ÁAK Zrt. mint átadó és az MK Zrt. mint átvevő a közútkezelői tevékenység ingyenes üzletágátadására egymással
szerződést kötnek a közútkezelői tevékenység átadásának részletes feltételeiről.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott ingyenes üzletágátadás kapcsán, a (3) bekezdésben foglalt szerződés alapján
térítés nélkül átadott vagyont az átvevő MK Zrt. az átadó ÁAK Zrt. által kimutatott könyv szerinti értéken veszi
át és veszi nyilvántartásba. E rendelkezés irányadó azon ingatlanvagyonra is, amely az (1) bekezdésben foglalt
közútkezelői tevékenység átadása céljából kerül átadásra.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott ingyenes üzletágátadás kapcsán az e törvény alapján bejegyzésre kerülő
tulajdonjog és vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre irányuló eljárás, valamint az egyéb
vagyon tulajdonjogának átadásával kapcsolatos hatósági eljárás díjmentes. A közútkezelői tevékenység átadásához
kapcsolódó közbeszerzési szerződések módosításakor felmerülő tájékoztató közzétételével kapcsolatos díj, költség
megfizetése alól az arra kötelezett mentesül.

2. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. október 31-én lép hatályba.
(2) Az 1. § (3)–(5) bekezdése, a 3. § és a 4. § 2013. november 1-jén lép hatályba.

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. október 14-i ülésnapján fogadta el.
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3. §

(1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.)
a)
14/A. § (1) és (5) bekezdésében a „közút kezelője” szövegrész helyébe a „közúton a közút kezelője” szöveg,
b)
33/B. § (1) bekezdésében a „díjfizetéssel” szövegrész helyébe a „használati díjfizetéssel” szöveg,
c)
33/B. § (8) bekezdésében a „közútkezelők jogosultak” szövegrész helyébe a „közútkezelő, valamint az ÁAK Zrt.
jogosult” szöveg
lép.
(2) Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény
(a továbbiakban: Udt.) 9. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az útdíjfizetési és bevallási kötelezettség nem terheli)
„c) az útdíjköteles elemi útszakasz kezelői feladatait ellátó,
ca) koncessziós szerződés alapján működtetett országos közút esetében a koncessziós társaság vagy az általa
a közút-üzemeltetési feladatokkal megbízott gazdasági társaság által a közútkezelői feladata ellátása érdekében
üzemben tartott gépjárműveket,
cb) a ca) alpont alá nem tartozó országos közút esetében az országos közút kezelésére a közlekedésért felelős miniszter
(a továbbiakban: miniszter) által kijelölt közútkezelő által a közútkezelői feladata ellátása érdekében üzemben tartott
gépjárműveket,”
(3) Az Udt. 9. § (3) bekezdésében a „közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe
a „miniszter” szöveg lép.

4. §

(1) Hatályát veszti a Kkt.
a)
20/A. § (1) bekezdésében a „közlekedési hatóság által végzett ellenőrzés során, továbbá a” szövegrész,
b)
29. § (14) bekezdésében a „megtett úttal arányos tarifarendszerű elektronikus útdíjszedési és díjellenőrzési”
szövegrész.
(2) Hatályát veszti az Udt. 6. § (8) bekezdésében az „a beszedett útdíjnak” és a „hányadával egyező” szövegrész.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2013. évi CLXVII. törvény
egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges módosításáról*
1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása
1. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 147. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzeszközöket havonta az átviteli rendszerirányítónak fizeti meg
a) a rendszerhasználó részére villamos energiát értékesítő egyetemes szolgáltató, villamosenergia-kereskedő
és termelői engedélyes a nem lakossági fogyasztó részére közvetlenül értékesített villamos energia mennyiség
tekintetében azzal, hogy azokat továbbhárítja a nem lakossági fogyasztó rendszerhasználó felé, valamint
b) a közvetlenül a szervezett villamosenergia-piacról vagy külföldről villamos energiát vásárló, nem lakossági
fogyasztó rendszerhasználó.”
2. §		
A Vet.
a)
142/A. § (1) bekezdésében az „éves” szövegrész helyébe az „az árszabályozási cikluson belül időszakonkénti”
szöveg,
b)
147. § (4) és (5) bekezdésében a „rendszerhasználók” szövegrész helyébe a „nem lakossági fogyasztó
rendszerhasználók” szöveg,
c)
148. § (2) bekezdésében a „0,08 Ft/kWh” szövegrész helyébe a „0,17 Ft/kWh” szöveg,

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. október 14-i ülésnapján fogadta el.
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d)
e)
lép.

148. § (3) bekezdésében a „0,07 Ft/kWh” szövegrész helyébe a „0,20 Ft/kWh” szöveg, és
148. § (4) bekezdésében az „1,31 Ft/kWh” szövegrész helyébe az „1,71 Ft/kWh” szöveg

2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása
3. §

(1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 89. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő
rendelkezések lépnek, és a § a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartására az ingatlan
tulajdonosa köteles. Ennek megfelelően – a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel – köteles gondoskodni
azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről. A csatlakozóvezeték és a felhasználói
berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatának részletes szabályait – beleértve a felülvizsgálat gyakoriságát is –
az iparügyekért felelős miniszter rendelete, a műszaki-biztonsági felülvizsgálattal kapcsolatos bejelentések ügyében
eljáró hatóságot kormányrendelet tartalmazza.
(7) A fogyasztói főelzáró karbantartása és javítása, valamint egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók
tekintetében – igénybejelentés esetében – a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági
felülvizsgálata a földgázelosztó kötelessége, saját költségén.
(7a) A (7) bekezdés szerinti műszaki-biztonsági felülvizsgálat nem minősül a földgázelosztó e törvény szerinti
engedélyköteles tevékenységének.”
(2) A Get. 103. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4b) A földgázelosztó a csatlakozóvezeték vagy a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatának
költségét nem háríthatja át a vele szerződésben állóra. Ebből következően a felülvizsgálat költsége a földgázelosztó
által nyújtott termék vagy szolgáltatás árába közvetlenül vagy közvetve semmilyen formában nem számítható be,
illetve külön nem számlázható ki, azt a földgázelosztó önállóan viseli.”
(3) A Get. a következő 132/B. §-sal egészül ki:
„132/B. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszakibiztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóságot rendeletben jelölje ki.”
(4) A Get. 133. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a 141/G. § (1) bekezdése szerinti ajánlattétel napját rendeletben határozza
meg.”
(5) A Get. a következő 141/G. §-sal egészül ki:
„141/G. § (1) Az a földgáztárolói engedélyes, amelynek az egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásához
szükséges módosításáról szóló 2013. évi CLXVII. törvény hatálybalépésekor a tulajdonában van legalább
120 millió m3 mobilgázzá átminősített párnagáz, köteles ajánlatot tenni a 120 millió m3 mobilgázzá átminősített
párnagáz könyv szerinti értéken történő értékesítésére az egyetemes szolgáltatók földgáz forrásainak biztosítása
érdekében a 141. § (1) bekezdése szerinti, egyetemes szolgáltatási engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi
nagykereskedő részére, ha az ajánlattétel napját a miniszter rendeletben meghatározta. Az ajánlati kötöttség
időtartama 5 munkanap.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti ajánlat nem kerül elfogadásra, a mobilgázzá átminősített párnagázt a földgáztárolói
engedélyes az üzletszabályzatában meghatározott módon értékesítheti.”

3. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása
4. §

(1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: hulladéktörvény) 91. § (2b) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(2b) A közszolgáltató részéről a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszegésének minősül, ha a (2),
(5) és (5a) bekezdésben meghatározott kötelezettségét nem teljesíti.”
(2) A hulladéktörvény 91. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A közszolgáltató a kibocsátott számlán szereplő fizetendő összeg vonatkozásában a számla kiküldésével
köteles tájékoztatást nyújtani a természetes személy ingatlanhasználók, illetve társasházak és lakásszövetkezetek
részére a (2), a (2d), a (3) és a (10) bekezdésben foglaltak teljesüléséről. A tájékoztatásnak összegszerűen
tartalmaznia kell, hogy a rezsicsökkentés nélkül milyen fizetési kötelezettség terhelte volna a természetes személy
ingatlanhasználókat, illetve társasházakat és lakásszövetkezeteket.”
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(3) A hulladéktörvény 91. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Ha a (2) vagy a (2d) bekezdés szerint megállapított díj 2013. július 1-jét követően legalább 10%-kal nem
alacsonyabb a 2013. június 30-án alkalmazott díjnál, akkor a közszolgáltató köteles azt legalább annyival
csökkenteni, hogy a fizetendő díj a 2013. június 30-án alkalmazott díjnál legalább 10%-kal alacsonyabb legyen.”

4. A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosítása
5. §

(1) A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény (a továbbiakban: rezsitörvény) 1. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 3. § 8. pontjában meghatározott
egyetemes szolgáltatás keretében vételező, a Get. 3. § 47. pontjában meghatározott lakossági fogyasztók részére,
az egyetemes szolgáltató által kibocsátott számlában a 2013. október 31-ét követő időszakban igénybe vett
földgázszolgáltatás MJ-ban meghatározott mennyiségéért fizetendő összeg, valamint a szolgáltatás rendelkezésre
állásáért fizetendő havi alapdíj együttes értéke nem haladhatja meg az azonos elosztói területen, az egyetemes
szolgáltató által a 2013. október 31-én alkalmazott díjak (beleértve a biztonsági készletezési díjat) alapján azonos
hőmennyiségre, azonos számú hónapra, azonos körülmények között (azonos kedvezménymérték esetén) számított
összeg 88,9%-át.”
(2) A rezsitörvény 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 3. § 7. pontjában meghatározott
egyetemes szolgáltatás keretében vételező, a Vet. 3. § 42. pontjában meghatározott lakossági fogyasztó részére,
az egyetemes szolgáltató által kibocsátott számlában a 2013. október 31-ét követő időszakban igénybe vett
villamos energiáért fizetendő összeg nem haladhatja meg a 2013. október 31-én alkalmazott díjak alapján azonos
energia mennyiségre, azonos számú hónapra, azonos körülmények között (azonos árszabás mellett) számított
összeg 88,9%-át.”
(3) A rezsitörvény 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 3. § b) pontjában meghatározott
díjfizető közül a lakossági díjfizető (a továbbiakban: lakossági díjfizető) és a Tszt. 3. § g) pont ga) alpontjában
meghatározott lakossági felhasználó részére, a távhőszolgáltató által kibocsátott számlában a 2013. október 31-ét
követő időszakra vonatkozóan meghatározott szolgáltatási egységre jutó, az igénybevett távhőszolgáltatásért
fizetendő összeg nem haladhatja meg a 2013. október 31-én alkalmazott díjtételek alapján, ugyanazon feltételekkel
(fogyasztás, légtérfogat stb.) számított összeg 88,9%-át.”
(4) A rezsitörvény 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatási egységre vonatkozó díjalkalmazási feltételek módosítása sem közvetve,
sem közvetlenül nem eredményezheti az (1) bekezdés szerinti szolgáltatási egységre jutó fizetendő összeg
növekedését.”
(5) A rezsitörvény 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A víziközmű-szolgáltató a kibocsátott számlán szereplő fizetendő összeg vonatkozásában a számla kiküldésével
köteles tájékoztatást nyújtani a lakossági felhasználók részére az (1) bekezdésben foglaltak teljesüléséről.
A tájékoztatásnak összegszerűen tartalmaznia kell, hogy a rezsicsökkentés nélkül milyen fizetési kötelezettség
terhelte volna a lakossági felhasználót.”
(6) A rezsitörvény 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott, a fogyasztóvédelmi hatóság által megállapított
szerződésszegése esetén – ha a fogyasztóvédelmi hatóság a szerződésszegést megállapító döntésében a jogsértés
súlyosságára tekintettel erről rendelkezik – minden érintett számlára vonatkozóan legfeljebb 10 000 forint kötbért
köteles fizetni a szerződésszegéssel érintett lakossági fogyasztónak.”
(7) A rezsitörvény
a)
1. § (3) bekezdésében, 2. § (3) bekezdésében és 3. § (3) bekezdésében az „a 2013. január 1-je óta” szövegrész
helyébe az „a 2013. január 1-je és a 2013. november 1-je óta” szöveg,
b)
7. § (1) bekezdésében az „az e törvény 1–4. §-aiban, és 6. §-ában” szövegrész helyébe az „az 1–5. §-ban” szöveg
lép.
(8) Hatályát veszti a rezsitörvény 1. § (2) bekezdése, 2. § (2) bekezdése és 3. § (2) bekezdése.
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5. Záró rendelkezések
6. §

(1)
(2)
(3)
(4)

Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Az 1–2. §, a 3. § (1)–(3) bekezdése és az 5. § (1)–(3) és (8) bekezdése 2013. november 1-jén lép hatályba.
A 4. § (2) bekezdése és az 5. § (7) bekezdés a) pontja 2014. január 1-jén lép hatályba.
Az 5. § (5) bekezdése 2014. március 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2013. évi CLXVIII. törvény
egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok
hatósági nyilvántartásával összefüggő módosításáról*
1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása
1. §		
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 20/C. § (6) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásból adatot kérhet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények és hálózatok – 92/K. § szerinti – hatósági nyilvántartására (a továbbiakban: szolgáltatói
nyilvántartás) vonatkozó hatósági eljárások lefolytatására kijelölt hatóság (a továbbiakban: működést engedélyező
szerv) a szolgáltatói nyilvántartásra és a hatósági ellenőrzésre vonatkozó eljárásának a lefolytatása céljából.”
2. §		
Az Szt. 58/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásra jogosult a szolgáltatói nyilvántartásba
jogerősen bejegyzett szociális szolgáltató, szociális intézmény útján szociális szolgáltatást biztosító, közfeladatot
ellátó egyházi fenntartó és – a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott – nem állami fenntartó.”
3. §		
Az Szt. 92/C. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a tartós bentlakást nyújtó egyházi fenntartású vagy nem állami fenntartású intézmény ellenőrzése során
megállapításra kerül, hogy az intézmény fenntartója nem tesz eleget az intézmény működésére vonatkozó jogszabályi
követelményeknek, a szociális hatóság intézkedik a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás
visszatartása iránt. A visszatartás mértéke, ha az egyházi fenntartó és a nem állami fenntartó)
„c) fenntartásában lévő szociális intézmény olyan szociális szolgáltatást nyújt, amely nincs jogerősen bejegyezve
a szolgáltatói nyilvántartásba, a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás nyolc százaléka,”
4. §

(1) Az Szt. IV. Fejezet VII. címének címsora helyébe a következő címsor lép:
„VII. cím
Szolgáltatói nyilvántartás és a szolgáltatók, intézmények ellenőrzése”
(2) Az Szt. 92/K. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Szociális szolgáltatást a jogszabályokban előírt feltételek teljesítése esetén bármely fenntartó biztosíthat,
ha az általa fenntartott szociális szolgáltató, szociális intézmény (székhely, telephely) jogerősen be van jegyezve
a szolgáltatói nyilvántartásba.
(2) A szolgáltatói nyilvántartás tartalmazza
a) a fenntartó nevét, székhelyét, adószámát és típusát,
b) a fenntartó és a szociális szolgáltató, szociális intézmény (székhely, telephely) telefonszámát, telefaxszámát,
elektronikus levélcímét, honlapjának címét, valamint kapcsolattartójának nevét, beosztását, telefonszámát és
elektronikus levélcímét,

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. október 14-i ülésnapján fogadta el.
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c) a szociális szolgáltató, szociális intézmény (székhely, telephely) és az általa nyújtott szociális szolgáltatás
kormányrendeletben meghatározott adatait.
(3) A szolgáltatói nyilvántartás hatósági nyilvántartás, amely közhitelesen tanúsítja a (2) bekezdés a) és c) pontja
szerinti adatokat.
(4) A szolgáltatói nyilvántartásból jogerősen törölt és a jogerősen módosított adatokat a szolgáltatói nyilvántartás
történeti állományába kell helyezni. A történeti állományba helyezett,
a) a (2) bekezdés b) pont szerinti adatokat a történeti állományba helyezést követő egy év elteltével,
b) a (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti adatokat a szociális szolgáltatónak, szociális intézménynek (székhelynek,
telephelynek) a szolgáltatói nyilvántartásból való törlését követő tíz év elteltével
kell törölni.”
(3) Az Szt. 92/K. §-a a következő (4a)–(4c) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A szolgáltatói nyilvántartás adatai a Gyvt.-ben meghatározottak kivételével nyilvánosak, és a történeti
állományba tartozó adatok kivételével a szolgáltatói nyilvántartást vezető szerv honlapján hozzáférhetők.
(4b) Ha jogszabály kivételt nem tesz, a szolgáltatói nyilvántartásra vonatkozó hatósági eljárások során
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározott bármely
bizonyítási eszköz felhasználható, de jogszabály előírhatja egyes bizonyítási eszközök kötelező alkalmazását.
(4c) A szociális szolgáltatót, szociális intézményt (székhelyet, telephelyet) a jogszabályokban és a szolgáltatói
nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően kell működtetni, amelyet a működést engedélyező szerv ellenőriz. Ha
a szociális szolgáltató, szociális intézmény (székhely, telephely) működése nem felel meg a jogszabályokban vagy
a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak, a működést engedélyező szerv
a) a VIII. címben foglaltak szerint szociális igazgatási bírságot szabhat ki,
b) kormányrendeletben foglaltak szerint a szolgáltatói nyilvántartás adatait módosíthatja,
c) kormányrendeletben foglaltak szerint a szociális szolgáltatót, szociális intézményt (székhelyet, telephelyet)
a szolgáltatói nyilvántartásból törölheti, és kötelezheti a fenntartót a szociális szolgáltatások nyújtásának
megszüntetésére, illetve
d) alkalmazhatja a kormányrendeletben meghatározott egyéb jogkövetkezményeket.”
(4) Az Szt. 92/K. §-a a következő (4d) bekezdéssel egészül ki:
„(4d) A szolgáltatói nyilvántartásra vonatkozó hatósági eljárásokban a fenntartó a kérelmeket, a kérelemhez
csatolandó iratokat és nyilatkozatokat, valamint a működést engedélyező szervnek benyújtandó más iratokat
elektronikus úton nyújtja be, a működést engedélyező szerv felé fennálló, jogszabályban meghatározott
bejelentési kötelezettségét elektronikus úton teljesíti, a működést engedélyező szerv a döntéseit és az ellenőrzés
megindításáról szóló értesítéseit elektronikus úton közli. A fenntartó meghatalmazotti képviselőjének adott
meghatalmazás papíralapon is benyújtható.”
5. §		
Az Szt. 132. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy megállapítsa)
„f ) a szolgáltatói nyilvántartás vezetésének részletes szabályait, a szociális szolgáltatók és szociális intézmények
ágazati azonosítójára és annak használatára vonatkozó szabályokat, a szolgáltatói nyilvántartásra vonatkozó
hatósági eljárások részletes szabályait, a szociális szolgáltatók és szociális intézmények ellenőrzésének részletes
szabályait, a jogsértés esetén alkalmazható jogkövetkezményeket, a bejegyzés hiányában nyújtott szolgáltatásokra
vonatkozó szabályokat, valamint a szolgáltatói nyilvántartást vezető szerv vagy szervek és a működést engedélyező
szerv vagy szervek kijelölését;”
6. §		
Az Szt. VIII. Fejezete „Az Európai Unió jogának való megfelelés” alcímet megelőzően a következő 140/U. §-sal egészül ki:
„140/U. § (1) A 92/K. §-ban foglaltakon túl szociális szolgáltatást biztosíthat az a fenntartó is, amely 2013. december
1-jét megelőzően kiadott, hatályos működési engedéllyel rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szociális szolgáltatót és szociális intézményt (székhelyet, telephelyet)
a működés jogszerűsége – különösen a szociális szolgáltatások után igényelhető, a központi költségvetésről szóló
törvényben biztosított támogatásokra és más állami támogatásra való jogosultság – szempontjából a szolgáltatói
nyilvántartásba történő jogerős bejegyzés időpontjáig úgy kell tekinteni, mintha be lenne jegyezve a szolgáltatói
nyilvántartásba.
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(3) Ha jogszabály feltételként a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzést határozza meg, akkor azon e jogszabályi
feltételnek való megfelelés szempontjából
a) a 2013. december 1-jét megelőző időszakra azt kell érteni,
b) a 2013. november 30-át követő időszakra, az (1) bekezdésben meghatározott esetben azt is érteni kell,
hogy a fenntartó működési engedéllyel rendelkezik.
(4) A 2013. november 30-án jogerősen le nem zárt, működési engedély kiadása iránti kérelmeket a szolgáltatói
nyilvántartásba történő bejegyzés iránti kérelemként kell elbírálni.
(5) A 2013. november 30-án jogerősen le nem zárt, vagy azt követően, de a szolgáltatói nyilvántartásba történő
bejegyzést megelőzően indult, a működési engedély módosítása vagy visszavonása iránti eljárás vagy ellenőrzés
során a szociális szolgáltatót, szociális intézményt (székhelyet, telephelyet) hivatalból be kell jegyezni a szolgáltatói
nyilvántartásba, és – a működési engedély módosításának vagy visszavonásának szükségessége esetén – a szolgáltatói
nyilvántartás adatainak módosítása, illetve a szolgáltatói nyilvántartásból való törlés iránt kell az eljárást lefolytatni.
(6) A 2013. december 1-jén működési engedéllyel rendelkező, az (5) bekezdésben nem említett szociális szolgáltatókat,
szociális intézményeket (székhelyeket, telephelyeket) a működést engedélyező szerv 2014. június 30-áig hivatalból
jegyzi be a szolgáltatói nyilvántartásba.
(7) A 2013. november 30-án hatályos, az egyes szociális és munkaügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári
Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2010. évi XXXIX. törvénnyel megállapított 92/K. §
(6) bekezdése szerinti nyilvántartást az azt vezető szerv a honlapján 2014. június 30-áig – a 2013. november 30-ai
állapotnak megfelelően – elérhetővé teszi. A 2013. november 30-án hatályos, az egyes szociális és munkaügyi
tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2010. évi
XXXIX. törvénnyel megállapított 92/K. § (6) bekezdése szerinti nyilvántartás adatait az azt vezető szerv 2019. január
2-án törli.
(8) Ha a működést engedélyező szerv 2013. december 31-éig bejegyzi a szociális szolgáltatót, szociális intézményt
(székhelyet, telephelyet) a szolgáltatói nyilvántartásba, azt a 2013. évre járó, a központi költségvetésről szóló
törvényben biztosított támogatásokra és más állami támogatásra való jogosultság szempontjából úgy kell tekinteni,
mint amely működési engedéllyel rendelkezik. Ha a működést engedélyező szerv 2013. december 31-éig törli
a bejegyzett szociális szolgáltatót, szociális intézményt (székhelyet, telephelyet) a szolgáltatói nyilvántartásból, azt
a 2013. évre járó, a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásokra és más állami támogatásra
való jogosultság szempontjából úgy kell tekinteni, mint amelynek a működési engedélyét visszavonták.”
7. §		
Az Szt.
a)
57. § (4) bekezdésében a „működési engedély visszavonásától” szövegrész helyébe a „szolgáltatói
nyilvántartásból való törléstől” szöveg,
b)
58/A. § (2d) bekezdés a) és c) pontjában a „működési engedély” szövegrész helyébe a „szolgáltatói
nyilvántartásba bejegyzett adatok” szöveg,
c)
58/A. § (2e) bekezdés c) pontjában a „kérelem benyújtását megelőzően is érvényes működési engedélyben
feltüntetett” szövegrész helyébe a „szolgáltatói nyilvántartásba a kérelem benyújtását megelőzően is
jogerősen bejegyzett” szöveg, a „működési engedély” szövegrész helyébe a „szolgáltatói nyilvántartásba
bejegyzett adatok” szöveg,
d)
75. § (3) bekezdés c) pontjában a „működési engedéllyel rendelkező szolgáltatást nyújtó” szövegrész helyébe
a „működési engedéllyel rendelkező vagy a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett” szöveg,
e)
92/C. § (5) bekezdésében a „szociális hatóság” szövegrész helyébe a „működést engedélyező szerv” szöveg,
f)
92/C. § (6) bekezdésében a „hatóság” szövegrész helyébe a „szerv” szöveg,
g)
92/K. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, 92/K. § (5) bekezdés második mondatában, továbbá a Magyar
Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi
CIX. törvénnyel megállapított 92/K. § (6) bekezdésében a „működési engedélyben meghatározott” szövegrész
helyébe a „szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen bejegyzett” szöveg,
h)
92/K. § (5) bekezdésének második mondatában a „működési engedély” szövegrész helyébe a „szolgáltatói
nyilvántartásba bejegyzett adatok” szöveg,
i)
92/L. § (1) bekezdés a) pontjában a „működési engedély nélkül” szövegrész helyébe az „a szolgáltatói
nyilvántartásba történő jogerős bejegyzés nélkül vagy a szolgáltatói nyilvántartásból történő, végrehajtható
törlést követően” szöveg,
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j)

k)
l)
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92/L. § (1) bekezdés c) pontjában a „működési engedély módosítását vagy visszavonását” szövegrész helyébe
a „szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását vagy a szociális szolgáltatónak, szociális
intézménynek (székhelynek, telephelynek) a szolgáltatói nyilvántartásból történő törlését” szöveg,
127/A. § (3) bekezdésében a „korábbi fenntartó működési engedélyében” szövegrész helyébe a „korábbi
fenntartónak a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatai között” szöveg,
132. § (2a) bekezdésében a „működési engedélyezési eljárásban” szövegrész helyébe a „szolgáltatói
nyilvántartásra vonatkozó hatósági eljárásokban” szöveg

lép.
8. §		
Hatályát veszti az Szt.
a)
88/A. §-a,
b)
az egyes szociális és munkaügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével
összefüggő módosításáról szóló 2010. évi XXXIX. törvénnyel megállapított 92/K. § (6) bekezdése,
c)
132. § (1) bekezdés o) pontja.

2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása
9. §

(1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 98. §-a és
az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés és alcím lép:

„Szolgáltatói nyilvántartás és a szolgáltatók, intézmények, hálózatok ellenőrzése
98. § (1) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet a jogszabályokban előírt feltételek teljesítése
esetén bármely fenntartó biztosíthat, ha a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet nyújtó,
általa fenntartott szolgáltató, intézmény, hálózat (székhely, telephely) jogerősen be van jegyezve a szolgáltatói
nyilvántartásba. Egyes gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységek nyújtását jogszabály kizárólagosan állami szerv
hatáskörébe utalhatja.
(2) A szolgáltatói nyilvántartás tartalmazza
a) a fenntartó nevét, székhelyét, adószámát és típusát,
b) a fenntartó és a szolgáltató, intézmény, hálózat (székhely, telephely) telefonszámát, telefaxszámát, elektronikus
levélcímét, honlapjának címét, valamint kapcsolattartójának nevét, beosztását, telefonszámát és elektronikus
levélcímét,
c) helyettes szülői és nevelőszülői ellátás esetén a helyettes szülők, nevelőszülők nevét, az ellátás helyét, az egyes
helyettes szülőknél, nevelőszülőknél elhelyezhető gyermekek és fiatal felnőttek számát, speciális vagy különleges
hivatásos nevelőszülő esetén az erre vonatkozó adatot, és
d) a szolgáltató, intézmény, hálózat (székhely, telephely) és az általa végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltató tevékenység kormányrendeletben meghatározott adatait.
(3) A szolgáltatói nyilvántartás hatósági nyilvántartás, amely közhitelesen tanúsítja a (2) bekezdés a), c) és d) pontja
szerinti adatokat.
(4) A szolgáltatói nyilvántartásból jogerősen törölt és a jogerősen módosított adatokat a szolgáltatói nyilvántartás
történeti állományába kell helyezni. A történeti állományba helyezett,
a) a (2) bekezdés b) pontja szerinti adatokat a történeti állományba helyezést követő egy év elteltével,
b) a (2) bekezdés a), c) és d) pontja szerinti adatokat a szolgáltatónak, intézménynek, hálózatnak (székhelynek,
telephelynek) a szolgáltatói nyilvántartásból való törlését követő tíz év elteltével
kell törölni.
(5) A szolgáltatói nyilvántartás adatai – a (6) bekezdésben meghatározott adatok kivételével – nyilvánosak, és
a történeti állományba tartozó adatok kivételével a szolgáltatói nyilvántartást vezető szerv honlapján hozzáférhetők.
(6) A szolgáltatói nyilvántartás adatai közül nem nyilvános
a) helyettes szülői és nevelőszülői ellátás esetén a helyettes szülők, nevelőszülők neve, az ellátás helye, az egyes
helyettes szülőknél, nevelőszülőknél elhelyezhető gyermekek és fiatal felnőttek száma, valamint az egyes helyettes
szülők, nevelőszülők által végzett szolgáltató tevékenységre vonatkozó egyéb adatok,
b) a családok átmeneti otthonának és a gyermekek átmeneti otthonának címe, ha a fenntartó ezt kéri.
(7) A szolgáltatói nyilvántartás nem nyilvános adatait megismerheti, és a szolgáltatói nyilvántartásból nem nyilvános
adatot igényelhet a fenntartón és a szolgáltatón, intézményen, hálózaton kívül
a) a gyámhatóság a jogszabályban meghatározott eljárásának lefolytatása céljából,
b) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó intézmény gyermekvédelmi feladatainak ellátása céljából,
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c) a gyermekjogi képviselő a jogszabályban meghatározott jogvédelmi feladatainak ellátása céljából,
d) a szolgáltató, intézmény, hálózat szolgáltatói nyilvántartásba vétele vagy ellenőrzése során hatóságként,
szakhatóságként, ellenőrző hatóságként vagy szakértőként eljáró szerv a jogszabályban meghatározott eljárásának
lefolytatása céljából,
e) az ellátásra köteles helyi önkormányzat és az állam fenntartói feladatait ellátó szerv ellátásszervezési feladataik
ellátása céljából,
f ) a kincstár és az állami támogatást megállapító, folyósító vagy ellenőrző más szerv az állami támogatás megállapítása
és ellenőrzése céljából,
g) a minisztérium a gyermekvédelmi ágazati irányítási tevékenység ellátása céljából,
h) a rendőrség, az ügyészség, a bíróság és az igazságügyi szakértő bűnüldözés és bűnmegelőzés, illetve bírósági
eljárás lefolytatása céljából.
(8) Ha jogszabály kivételt nem tesz, a szolgáltatói nyilvántartásra vonatkozó hatósági eljárások során a közigazgatási
hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatározott bármely bizonyítási eszköz felhasználható, de
jogszabály előírhatja egyes bizonyítási eszközök kötelező alkalmazását.
(9) A szolgáltatót, intézményt, hálózatot (székhelyet, telephelyet) a jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban
foglaltaknak megfelelően kell működtetni, amelyet a szolgáltatói nyilvántartásra vonatkozó hatósági eljárások
lefolytatására kijelölt hatóság (a továbbiakban: működést engedélyező szerv) ellenőriz. Ha a szolgáltató, intézmény,
hálózat (székhely, telephely) működése nem felel meg a jogszabályokban vagy a szolgáltatói nyilvántartásban
foglaltaknak, a működést engedélyező szerv
a) a 100/A. §-ban foglaltak szerint gyermekvédelmi igazgatási bírságot szabhat ki,
b) kormányrendeletben foglaltak szerint a szolgáltatói nyilvántartás adatait módosíthatja,
c) kormányrendeletben foglaltak szerint a szolgáltatót, intézményt, hálózatot (székhelyet, telephelyet) a szolgáltatói
nyilvántartásból törölheti, és kötelezheti a fenntartót a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység
megszüntetésére, illetve
d) alkalmazhatja a kormányrendeletben meghatározott egyéb jogkövetkezményeket.”
(2) A Gyvt. 98. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A szolgáltatói nyilvántartásra vonatkozó hatósági eljárásokban a fenntartó a kérelmeket, a kérelemhez
csatolandó iratokat és nyilatkozatokat, valamint a működést engedélyező szervnek benyújtandó más iratokat
elektronikus úton nyújtja be, a működést engedélyező szerv felé fennálló, jogszabályban meghatározott
bejelentési kötelezettségét elektronikus úton teljesíti, a működést engedélyező szerv a döntéseit és az ellenőrzés
megindításáról szóló értesítéseit elektronikus úton közli. A fenntartó meghatalmazotti képviselőjének adott
meghatalmazás papíralapon is benyújtható.”
10. §		
A Gyvt. a következő 135/B. §-sal egészül ki:
„135/B. § (1) A működést engedélyező szerv a szolgáltatói nyilvántartásra vonatkozó hatósági eljárások és
a szolgáltatók, intézmények, hálózatok ellenőrzése érdekében a 98. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott
időpontig kezelheti
a) az ellátott gyermekre, fiatal felnőttre vonatkozó, a szolgáltató, intézmény, hálózat, vagy a fenntartó által kezelt,
a 135. §-ban meghatározott adatokat,
b) családi napközi és családi gyermekfelügyelet esetén a szolgáltatást nyújtó személynek és helyettesének
a személyazonosító adatait, a végzettségére, képzettségére vonatkozó adatait, a 11/A. § (8) bekezdése szerinti kizáró
okokra vonatkozó adatait, a gyermekneveléssel összefüggő, így különösen életvezetésére, nevelési magatartására
vonatkozó adatait, az egészségi állapotára vonatkozó adatait, valamint a gondozás helyén élő más személyek
egészségi állapotára vonatkozó adatokat,
c) a helyettes szülő és a nevelőszülő személyazonosító adatait, a végzettségére, képzettségére vonatkozó adatait,
a 11/A. § (8) bekezdése szerinti kizáró okokra vonatkozó adatait, a gyermekneveléssel összefüggő, így különösen
életvezetésére, nevelési magatartására vonatkozó adatait, az egészségi állapotára vonatkozó adatait, az ellátási
hellyel összefüggő adatait, valamint a helyettes szülővel, nevelőszülővel egy háztartásban élő személyek egészségi
állapotára vonatkozó adatokat,
d) a b) és c) pontban nem említett, a szolgáltatónál, intézménynél, hálózatnál kötelezően alkalmazandó személy
és a jogszabályban meghatározott munkakörben vagy önkéntes jogviszonyban foglalkoztatott más személy
személyazonosító adatait, a végzettségére, képzettségére vonatkozó adatait, és a 11/A. § (8) bekezdése szerinti kizáró
okokra vonatkozó adatait.
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(2) Családi napközi és családi gyermekfelügyelet esetén a szolgáltatást nyújtó személy és helyettese, a helyettes
szülő, a nevelőszülő, a kötelezően alkalmazandó más személy, és a jogszabályban meghatározott munkakörben
vagy önkéntes jogviszonyban foglalkoztatott más személy azt a tényt, hogy nem állnak fenn vele szemben a 11/A. §
(8) bekezdés a) és d) pontja szerinti kizáró okok,
a) a szolgáltatónak, intézménynek, hálózatnak (székhelynek, telephelynek) a szolgáltatói nyilvántartásba történő
bejegyzése iránti eljárás során helyettes szülői és nevelőszülői hálózat esetén a működtető és a fenntartó felé, egyéb
esetben a működést engedélyező szerv felé hatósági bizonyítvánnyal igazolja,
b) adatmódosítás során nem hálózat keretében nyújtott helyettes szülői ellátás esetén, vagy ha a működést
engedélyező szerv ezt kéri, a működést engedélyező szerv felé, helyettes szülői és nevelőszülői hálózat esetén
a működtető és a fenntartó felé, egyéb esetben a munkáltatói jogkör gyakorlója felé hatósági bizonyítvánnyal igazolja,
c) ha a működést engedélyező szerv az ellenőrzés során erre felhívja, a felhívás kézhezvételétől számított húsz napon
belül hatósági bizonyítvánnyal igazolja.”
11. §		
A Gyvt. 145. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásra jogosult a szolgáltatói nyilvántartásba
jogerősen bejegyzett szolgáltató, intézmény vagy hálózat útján gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenységet folytató, közfeladatot ellátó egyházi fenntartó és – a központi költségvetésről szóló törvényben
meghatározott – nem állami fenntartó.”
12. §		
A Gyvt. 162. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„i) a szolgáltatói nyilvántartás vezetésének részletes szabályait, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenységet végző szolgáltatók, intézmények és hálózatok ágazati azonosítójára és annak használatára vonatkozó
szabályokat, a szolgáltatói nyilvántartásra vonatkozó hatósági eljárások részletes szabályait, a gyermekjóléti,
gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltatók, intézmények és hálózatok ellenőrzésének részletes
szabályait, a jogsértés esetén alkalmazható jogkövetkezményeket, a bejegyzés hiányában nyújtott szolgáltatásokra
vonatkozó szabályokat, valamint a szolgáltatói nyilvántartást vezető szerv vagy szervek és a működést engedélyező
szerv vagy szervek kijelölését,”
13. §		
A Gyvt. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 161/V. §-sal egészül ki:
„161/V. § (1) A 98. §-ban foglaltakon túl gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet folytathat
az a fenntartó is, amely 2013. december 1-jét megelőzően kiadott, hatályos működési engedéllyel rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatót, intézményt, hálózatot (székhelyet, telephelyet) a működés
jogszerűsége – különösen a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység után igényelhető, a központi
költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásokra és más állami támogatásra való jogosultság –
szempontjából a szolgáltatói nyilvántartásba történő jogerős bejegyzés időpontjáig úgy kell tekinteni, mintha be
lenne jegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba. A szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett szolgáltató, intézmény,
hálózat (székhely, telephely) alatt a működési engedéllyel rendelkező szolgáltatót, intézményt, hálózatot (székhelyet,
telephelyet) is érteni kell.
(3) Ha jogszabály feltételként a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzést határozza meg, akkor azon e jogszabályi
feltételnek való megfelelés szempontjából
a) a 2013. december 1-jét megelőző időszakra azt kell érteni,
b) a 2013. november 30-át követő időszakra, az (1) bekezdésben meghatározott esetben azt is érteni kell,
hogy a fenntartó működési engedéllyel rendelkezik.
(4) A 2013. november 30-án jogerősen le nem zárt, működési engedély kiadása iránti kérelmeket a szolgáltatói
nyilvántartásba történő bejegyzés iránti kérelemként kell elbírálni.
(5) A 2013. november 30-án jogerősen le nem zárt, vagy azt követően, de a szolgáltatói nyilvántartásba történő
bejegyzést megelőzően indult, működési engedély módosítása vagy visszavonása iránti eljárás vagy ellenőrzés során
a szolgáltatót, intézményt, hálózatot (székhelyet, telephelyet) hivatalból be kell jegyezni a szolgáltatói nyilvántartásba,
és – a működési engedély módosításának vagy visszavonásának szükségessége esetén – a szolgáltatói nyilvántartás
adatainak módosítása, illetve a szolgáltatói nyilvántartásból való törlés iránt kell az eljárást lefolytatni.
(6) A 2013. december 1-jén működési engedéllyel rendelkező, az (5) bekezdésben nem említett szolgáltatókat,
intézményeket, hálózatokat (székhelyeket, telephelyeket) a működést engedélyező szerv 2014. június 30-áig
hivatalból jegyzi be a szolgáltatói nyilvántartásba.
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(7) A 2013. november 30-án hatályos 137. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartást az azt vezető szerv a honlapján
2014. június 30-áig – a 2013. november 30-ai állapotnak megfelelően – elérhetővé teszi. A 2013. november 30-án
hatályos 137. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartás adatait az azt vezető szerv 2019. január 2-án törli.
(8) Ha a működést engedélyező szerv 2013. december 31-éig bejegyzi a szolgáltatót, intézményt, hálózatot (székhelyet,
telephelyet) a szolgáltatói nyilvántartásba, azt a 2013. évre járó, a központi költségvetésről szóló törvényben
biztosított támogatásokra és más állami támogatásra való jogosultság szempontjából úgy kell tekinteni, mint amely
működési engedéllyel rendelkezik. Ha a működést engedélyező szerv 2013. december 31-éig törli a bejegyzett
szolgáltatót, intézményt, hálózatot (székhelyet, telephelyet) a szolgáltatói nyilvántartásból, azt a 2013. évre járó,
a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásokra és más állami támogatásra való jogosultság
szempontjából úgy kell tekinteni, mint amelynek a működési engedélyét visszavonták.”
14. §		
A Gyvt.
a)
43. § (11) bekezdésében a „családi napközi működési engedélyében meghatározott” szövegrész helyébe
a „szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok – 98. § szerinti
– hatósági nyilvántartásába (a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás) jogerősen bejegyzett” szöveg,
a „működési engedélyben meghatározott” szövegrész helyébe a „szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen
bejegyzett” szöveg,
b)
43/A. § (7) bekezdésében a „családi gyermekfelügyelet működési engedélyében meghatározott” szövegrész
helyébe a „szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen bejegyzett” szöveg, a „működési engedélyben” szövegrész
helyébe a „szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen bejegyzett” szöveg,
c)
69/C. § (2)–(5) bekezdésében, 135/A. § (2) és (4) bekezdésében, 162. § (1) bekezdés j) pontjában a „működést”
szövegrész helyébe a „szolgáltatást” szöveg,
d)
100. § (5) bekezdésében a „működési engedélyben meghatározott” szövegrészek helyébe a „szolgáltatói
nyilvántartásba jogerősen bejegyzett” szöveg,
e)
100/A. § (1) bekezdés c) pontjában a „működési engedély módosítását, ismételt kiadását” szövegrész
helyébe a „szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását vagy a szolgáltatónak, intézménynek,
hálózatnak (székhelynek, telephelynek) a szolgáltatói nyilvántartásból történő törlését” szöveg, a „nem
teljesíti” szövegrész helyébe a „– ha jogszabály kivételt nem tesz – nem teljesíti” szöveg,
f)
100/A. § (1) bekezdés e) pontjában a „működésiengedély-köteles gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltató tevékenységet működési engedély nélkül” szövegrész helyébe „szolgáltatói nyilvántartásba
történő bejegyzéshez kötött gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet a szolgáltatói
nyilvántartásba történő jogerős bejegyzés nélkül vagy a szolgáltatói nyilvántartásból történő, végrehajtható
törlést követően” szöveg,
g)
135/A. § (3) bekezdésében a „működést” szövegrészek helyébe a „szolgáltatást” szöveg,
h)
139. § (7) bekezdésében a „működési engedélyezésre” szövegrész helyébe a „szolgáltatói nyilvántartásra”
szöveg,
i)
140. § (3) bekezdésében az „az általa engedélyezett gyermekvédelmi szolgáltatásokról és az ellenőrzéssel”
szövegrész helyébe az „a gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltatók, intézmények,
hálózatok (székhelyek, telephelyek) ellenőrzésével” szöveg,
j)
145. § (2b) bekezdés a) és b) pontjában a „működési engedély” szövegrész helyébe a „szolgáltatói
nyilvántartásban bejegyzett adatok” szöveg,
k)
145. § (2c) bekezdés c) pontjában a „kérelem benyújtását megelőzően is érvényes működési engedélyben
feltüntetett” szövegrész helyébe a „szolgáltatói nyilvántartásba a kérelem benyújtását megelőzően is
jogerősen bejegyzett” szöveg, a „működési engedély” szövegrész helyébe a „szolgáltatói nyilvántartásban
bejegyzett adatok” szöveg,
l)
145/A. § (3) bekezdésében a „korábbi fenntartó működési engedélyében” szövegrész helyébe a „korábbi
fenntartónak a szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzett adatai között” szöveg,
m)
162. § (4) bekezdésében a „működési engedélyezési eljárásban” szövegrész helyébe a „szolgáltatói
nyilvántartásra vonatkozó hatósági eljárásokban” szöveg
lép.
15. §		
Hatályát veszti a Gyvt.
a)
5. § g) pontjában a „– működési engedéllyel –” szövegrész,
b)
5. § s) pontjában a „ , működési engedély alapján” szövegrész,
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

5. § u) pontjában az „ , és tevékenysége működési engedélyköteles” szövegrész,
100. § (1)–(4) bekezdése,
100/A. § (1) bekezdésében a „vagy a gyámhatóság” szöveg,
100/B. §-a,
127. § (4) bekezdésében a „működésének engedélyezésével és” szövegrész,
137. § (3) bekezdése,
162. § (1) bekezdés l) és p) pontja.

3. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása
16. §		
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdése a következő 43. 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:)
„43. a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásába
(a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás) való felvétel, az adatmódosítás, a szolgáltatói nyilvántartásból való
törlés, a szolgáltatói nyilvántartással kapcsolatos bejelentések, a szolgáltatói nyilvántartás adatairól hatósági
bizonyítvány kiállítása és a szolgáltatói nyilvántartásból teljesített egyéb adatszolgáltatás.”

4. Záró rendelkezések
17. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2013. december 1-jén lép hatályba.
(2) A 4. § (4) bekezdése és a 9. § (2) bekezdése 2014. július 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2013. évi CLXIX. törvény
a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról*

1. §

(1) A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 1. § (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(3) A termőföldre vonatkozó rendelkezéseket – a földvédelemre, valamint a mellékhasznosításra e törvényben
megállapított szabályok kivételével – alkalmazni kell a mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földre is.”
(2) A Tfvt. 1. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény hatálya nem terjed ki)
„a) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben (a továbbiakban: Evt.)
meghatározott erdő létesítésére, védelmére, az igénybevételére, a belterületbe vonására, és az erdőgazdálkodásra;”
(3) A Tfvt. 1. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az erdészeti hatóság jogosult annak megállapítására, és igazolására, hogy mely terület minősül az Evt.-ben
meghatározott erdőnek.”
(4) A Tfvt. 1. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlanokra (a továbbiakban: zártkerti ingatlan)
a termőföldre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ha a zártkerti ingatlan – annak ingatlan-nyilvántartási adatai
alapján – megfelel az e törvényben meghatározott termőföld fogalmának.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. október 14-i ülésnapján fogadta el.
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2. §		
A Tfvt. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § E törvény alkalmazásában
1. átlagos minőségű termőföld: az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényben meghatározott
törzskönyvben szereplő, az adott település azonos művelési ágú termőföldjei 1 hektárra vetített aranykorona
értékeinek területtel súlyozott átlagának megfelelő termőföld;
2. cél-kitermelőhely: a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvényben meghatározott cél-kitermelőhely;
3. első igénybevétel: a termőföld más célú hasznosítása érdekében végzett első munkafolyamat, illetve fizikai
beavatkozás;
4. földminősítési mintatér: az a terület, amely egy adott – a településen, illetőleg a becslőjárásban előforduló –
művelési ágú és minőségi osztályú termőföld jellemző tulajdonságainak, a termelés feltételeinek és természeti
adottságainak szemléltetésére szolgál;
5. földvédelmi eljárás: az ingatlanügyi hatóság által, ügydöntő hatóságként vagy szakhatóságként lefolytatott olyan
hatósági eljárás, amely a termőföld mennyiségi védelmének érvényre juttatására, illetve a termőföld más célú
hasznosításának engedélyezésére irányul;
6. havária: olyan káresemény, amely elemi csapás, vagy ipari szerencsétlenség következtében, a katasztrófavédelmi,
a vízügyi, illetve a környezetvédelmi szervek valamelyikének azonnali intézkedését igényli, és amelynek hatására
a termőföld mezőgazdasági hasznosításra alkalmatlanná válik;
7. humuszos termőréteg: a talaj felső, biológiailag aktív, szerves anyagot tartalmazó rétege;
8. igénybevevő: a termőföldet – engedéllyel vagy engedély nélkül – más célra hasznosító magánszemély, jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, illetve ezek jogutódja;
9. kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű célból megvalósuló beruházás területével szomszédos terület, valamint
e területtel szomszédos terület: olyan termőföldnek minősülő földrészlet, amely egy kisajátítás alapjául szolgáló
közérdekű célból megvalósuló beruházáshoz közvetlenül kapcsolódik, vagy attól önálló helyrajzi számon
nyilvántartott út (árok, csatorna) választja el;
10. külfejtéses bányászati tevékenység: a bányafelügyelet által engedélyezett, a termőföld fel- és altalajának
eltávolításával járó homok, kavics vagy agyag ásványi nyersanyag – ideértve mindezek változatait és keverékeit is –
kutatása, feltárása és kitermelése;
11. más célú hasznosítás szüneteltetése: az az eset, amikor az engedély jogosultja a más célú hasznosítás érdekében
végzett munkavégzést felfüggeszti, a termőföld igénybevételével kapcsolatos tevékenységét megszakítja;
12. mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld: az a földrészlet, amely a település belterületén fekszik, és
az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési
ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül;
13. mezőgazdasági célú tereprendezés: mindazon – nem termesztéstechnológiai – földmunkák és az azokhoz
kapcsolódó kiegészítő beavatkozások – különösen a szintvonalas művelés feltételeinek megteremtése, káros
vízbőség megszüntetése, erózió elleni védekezés –, amelyek a tervezett mezőgazdasági célú földhasználat
fenntartásához szükségesek és a termeszteni kívánt kultúrák igényét kielégítő, tartós felszíni formák kialakításával
hozzájárulnak a talaj termékenységének megvalósításához és optimális feltételeket teremtenek a korszerű
termesztéstechnológia gazdaságos alkalmazásához;
14. mezőgazdasági hasznosításra alkalmatlanná váló termőföld: olyan termőföld, amelynek igénybevétele,
vagy használatának, hasznosításának jogszabályi előíráson alapuló korlátozása eredményeként mezőgazdasági
tevékenységet nem lehet folytatni;
15. mezőgazdasági tevékenység: növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés, halászat, haltenyésztés, szaporító
anyag termesztés, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, vegyes gazdálkodás;
16. talaj: feltételesen megújuló természeti erőforrás, amely egyben a mezőgazdasági termelés, az erdőgazdálkodás
alapvető termelő eszköze, a Föld szilárd felszínének élő közege, amelynek a legfontosabb tulajdonsága
a termékenység;
17. talajvédelem: a termőföld termékenységének és minőségének megóvása, javítása, fizikai, kémiai és biológiai
romlásának megelőzése;
18. talajvédelmi terv: a talajvédelmi hatósági eljárásokat megalapozó szakanyag;
19. termőföld: az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó,
szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve, ha
a földrészlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül;

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 173. szám

74175

20. termőföld eredeti állapotának helyreállítása: az időlegesen, illetve az engedély nélkül más célra hasznosított
termőföldnek a más célú hasznosítását közvetlenül megelőző, az ingatlan-nyilvántartásban rögzített művelési
ágnak és minőségi osztálynak megfelelő állapotába történő helyreállítása;
21. ültetvény: az ingatlan-nyilvántartásban szőlő, gyümölcsös, továbbá fásított terület művelési ágban nyilvántartott
földrészlet.”
3. §

(1) A Tfvt. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az ingatlanügyi hatóság engedélyezte a termőföld más célú hasznosítását, a földhasználó vagy
az igénybevevő köteles a termőföldet az első igénybevételig az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerint
hasznosítani (ideiglenes hasznosítás).”
(2) A Tfvt. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az (1)–(4) bekezdésben előírtakat az ingatlanügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi.”
(3) A Tfvt. 5. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az ingatlanügyi hatóság az (1)–(4) bekezdésben foglalt kötelezettségek elmulasztása miatt a földvédelmi bírság
megfizetésére kötelező jogerős határozatának egy példányát közli a mezőgazdasági igazgatási szervvel.”

4. §		
A Tfvt. a következő 5/A. §-sal, valamint a következő alcímmel egészül ki:

„A zártkerti ingatlanok hasznosításának elmulasztására vonatkozó külön szabályok
5/A. § (1) Ha az ingatlanügyi hatóság a zártkerti ingatlant érintően az 5. §-ban meghatározott hasznosítási
kötelezettség, illetve ideiglenes hasznosítási vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztása miatt földvédelmi
bírság megfizetésére kötelező határozatot hoz, a határozat jogerőre emelkedését követően a határozat egy
példányát közli a zárkerti ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzattal, a fővárosban a fővárosi
kerületi önkormányzattal (a továbbiakban együtt: önkormányzat).
(2) A településen szociális földprogramot, illetve mezőgazdasági tevékenység végzése céljából közfoglalkoztatási
programot (a továbbiakban együtt: földprogram) működtető önkormányzatnak a részére megküldött,
az (1) bekezdésben foglalt jogerős határozatban a földvédelmi bírság megfizetésére kötelezetett személyt,
valamint – ha az nem azonos a tulajdonossal – a tulajdonost (a továbbiakban együtt: kötelezett) értesítenie kell
arról, hogy amennyiben az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül – a (3) bekezdés szerinti módon –
nem igazolja, hogy az 5. §-ban meghatározott kötelezettségének eleget tett, az önkormányzat a határidő lejártát
követően – az önkormányzati hatósági hatáskörben hozott határozattal – a zártkerti ingatlant 1 évre a földprogram
működtetése céljából kijelölheti.
(3) A kötelezett az 5. §-ban meghatározott kötelezettsége teljesítését az ingatlanügyi hatóság által – a kötelezett
kérelmére – kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolja.
(4) Ha a (2) bekezdésben meghatározott feltételek alapján az önkormányzat a zártkerti ingatlannak a földprogram
működtetése céljából való kijelöléséről dönt, a zártkerti ingatlanon a –földprogram céljából történő – használat,
hasznosítás megkezdésének napján a fennálló földhasználati szerződés megszűnik.
(5) Az önkormányzat a (4) bekezdés szerinti döntését hatályon kívül helyezi, ha a kötelezett az 5. §-ban
meghatározott kötelezettsége teljesítését – a (3) bekezdésben meghatározott hatósági bizonyítvánnyal –
a képviselő-testületi döntés meghozatala után, de még a zártkerti ingatlannak a földprogram céljából történő
használata, hasznosítása megkezdésének napjáig igazolja.
(6) Az önkormányzat a (4) és (5) bekezdés szerinti döntését közli a kötelezettel, és a zártkerti ingatlan fekvése szerint
illetékes ingatlanügyi hatósággal.
(7) A zártkerti ingatlannak a földprogram céljából történő használatáért, hasznosításáért az önkormányzat
ellenszolgáltatással nem tartozik a zártkerti ingatlan tulajdonosa felé.”
5. §		
A Tfvt. 6. §-a, valamint az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép, továbbá az alcím a következő
6/A. §-sal egészül ki:

„Újrahasznosítási eljárás
6. § (1) A más célú hasznosítás megszüntetését követően, illetve a más célú hasznosítás 4 évet meghaladó
szüneteltetése esetén az igénybevevő, illetve az igénybevevő személyének eredménytelen megállapítása esetén
a terület tulajdonosa (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: igénybevevő) köteles a területet,
de legalább a terület felét – a választása szerint – mező-, illetve erdőgazdasági művelésre alkalmassá tenni
(a továbbiakban: újrahasznosítás).
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(2) A más célú hasznosítás megszüntetését, illetve a más célú hasznosítás szüneteltetése esetén a 4 éves időtartam
beálltát követő 60 napon belül az igénybevevő köteles a tervezett újrahasznosítást az ingatlanügyi hatóságnak
bejelenteni, kivéve, ha a terület újrahasznosításáról erdő telepítésével kíván gondoskodni.
(3) A bejelentésben meg kell jelölni:
a) az érintett földrészletet (település, fekvés, helyrajzi szám),
b) az újrahasznosítás tervezett célját a kialakítandó művelési ágak megnevezésével,
c) az újrahasznosítás megvalósításának tervezett időpontját.
(4) A bejelentéshez csatolni kell:
a) az (5) bekezdés szerinti újrahasznosítási tervet,
b) az 50. § (2) bekezdés d) pontjában előírt talajvédelmi tervet,
c) a tervezett újrahasznosítással kialakítandó terület adatait ábrázoló ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból
nyomtatott olyan méretarányú térképmásolatot, amelynek tartalma áttekinthető és tartalmazza a méretarány
tényezőt.
(5) Az újrahasznosítási terv tartalmazza:
a) az újrahasznosítás tervezett céljának megvalósításához szükséges munkafolyamatok leírását,
b) a földrészletnek az ingatlan-nyilvántartás szerinti jogi jellegéből adódó speciális feladatokat, azok ütemezését és
módszerét.
(6) A bejelentés jóváhagyásáról – a bányabezárási és tájrendezési műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti
bányafelügyeleti hatósági eljárás, valamint az erdőtelepítés engedélyezésére vonatkozó erdészeti hatósági eljárás
kivételével – az ingatlanügyi hatóság határozattal dönt, melyben
a) megállapítja az újrahasznosítás célját és határidejét, és
b) előírja az újrahasznosítás megvalósítása érdekében az igénybevevő kötelezettségeit.
(7) Az igénybevevő a (6) bekezdés szerinti határozatban előírtaknak megfelelően köteles a területet
újrahasznosítani. Az igénybevevő az újrahasznosítást – annak elvégzését követő 8 napon belül – köteles
az ingatlanügyi hatóságnak bejelenteni.
(8) Az újrahasznosításról a (7) bekezdésben meghatározott bejelentéstől számított 15 napon belül, bejelentés
hiányában legkésőbb a (6) bekezdés szerinti határozatban meghatározott határidő elteltét követő 30 napon belül
az ingatlanügyi hatóság a talajvédelmi hatósággal közös helyszíni ellenőrzés során győződik meg.
(9) Ha a helyszíni ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a terület újrahasznosítása a (6) bekezdés szerinti
határozatban előírtak szerint valósult meg, az ingatlanügyi hatóság az újrahasznosítást határozattal elfogadja.
(10) Ha a helyszíni ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a terület újrahasznosítására nem, vagy nem
a (6) bekezdés szerinti határozatban előírtaknak megfelelően került sor, az ingatlanügyi hatóság újabb határozatot
hoz, amelyben határidő megjelölésével az újrahasznosítás érdekében szükséges további munkák elvégzésére
kötelezi az igénybevevőt. A további munkák elvégzését előíró határozatban foglaltak végrehajtására a (8) és
(9) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
(11) Ha az újrahasznosítási kötelezettség teljesítésének a megállapítása során az igénybevevő úgy nyilatkozik,
hogy a terület újrahasznosításáról erdő telepítésével gondoskodik, az ingatlanügyi hatóság megkeresi az erdészeti
hatóságot az erdőtelepítési kivitelezési terv jóváhagyásáról szóló jogerős határozatának a beszerzése érdekében.
(12) Ha az erdészeti hatóság megállapítja, hogy az erdő telepítésének a megvalósítása bármely okból meghiúsult,
és ezért az adott terület nem minősülhet az Evt. alapján erdőnek, erről a tényről az erdészeti hatóság tájékoztatja
az ingatlanügyi hatóságot.
6/A. § (1) Ha az ingatlanügyi hatóság hivatalból vagy más eljárás kapcsán észleli, hogy az igénybevevő
az újrahasznosítást előzetes bejelentés hiányában, illetve a bejelentésnek az ingatlanügyi hatóság általi jóváhagyása
nélkül valósította meg, az ingatlanügyi hatóság – az újrahasznosításról való tudomásszerzést követő 15 napon
belül – határidő megjelölésével felhívja az igénybevevőt, hogy az újhasznosítással érintett földrészletre vonatkozóan
dokumentálja az újrahasznosítás megvalósítása érdekében elvégzett munkafolyamatokat, az újrahasznosítással
kialakult új terepviszonyokat, valamint csatolja az újrahasznosított terület adatait ábrázoló ingatlan-nyilvántartási
térképi adatbázisból nyomtatott olyan méretarányú térképmásolatot, amelynek tartama áttekinthető és tartalmazza
a méretarány tényezőt.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtásától számított 30 napon belül az ingatlanügyi
hatóság a talajvédelmi hatósággal közös helyszíni ellenőrzést tart.
(3) Az ingatlanügyi hatóság földvédelmi bírság kiszabása mellett dönt az újrahasznosítás elfogadásáról, vagy – a 6. §
(10) bekezdésében meghatározottak szerint – a további munkák előírásáról.
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(4) Az ingatlanügyi hatóság az (1) bekezdés szerinti újrahasznosítási eljárását megszünteti, valamint a földvédelmi
bírság megfizetéséről szóló határozatát visszavonja, ha az újrahasznosítás megvalósulásától az eljárás megindításáig
5 év telt el. Az 5 éves időtartam beálltának bizonyítása az igénybevevőt terheli.”
6. §		
A Tfvt.-nek „A TERMŐFÖLD VÉDELME” Fejezete – a „Földvédelmi eljárás” alcímet megelőzően – a következő 6/B. §-sal
és azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

„A termőföld védelmének érvényesítése a településrendezés és a településfejlesztés során
6/B. § (1) Ha az ingatlanügyi hatóság a településrendezési eszközök, a településfejlesztési koncepció, illetve
az integrált településfejlesztési stratégia elkészítése vagy azok módosítása tekintetében az egyeztetési eljárásban
véleményező hatóságként működik közre, a termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell
juttatnia, hogy a beépítésre szánt területek kijelölése lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken,
a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével történjen. A vélemény kialakítása során figyelemmel kell
lenni továbbá arra, hogy az egyeztetési eljárás tárgyát képező földrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő
mezőgazdasági hasznosítását az övezeti átsorolás szerinti területfelhasználás ne akadályozza.
(2) Az egyeztetési eljárásban az ingatlanügyi hatóságnak – a (3) bekezdésben meghatározott eset kivételével –
kifogást kell emelni, ha a településrendezési eszköz készítése, vagy módosítása alapján kijelölt beépítésre szánt
területek
a) többségében átlagosnál jobb minőségű termőföldeket érintenek, és a beépítésre szánt terület övezeti
besorolásának megfelelő területfelhasználásra hasonló körülmények és feltételek esetén átlagosnál gyengébb vagy
átlagos minőségű termőföldeken is sor kerülhet, vagy
b) övezeti besorolásának megfelelő területfelhasználásra kellő nagyságú térmértékben lehetőség van a település
már beépítésre kijelölt, de még fel nem használt területén is.
(3) A (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a zártkerti ingatlan esetében, ha a településrendezési eszköz
készítése vagy módosítása a zártkerti ingatlan területének beépítésre szánt területbe történő átsorolása érdekében
történik.”
7. §		
A Tfvt. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A hivatalból indult, illetőleg folytatott földvédelmi eljárás során a helyszíni szemle, illetve ellenőrzés, és
a műszeres vizsgálatok költségei, továbbá a tényállás tisztázása során felmerült személyi és dologi költségek egyéb
eljárási költségnek minősülnek. E bekezdés szerinti határidőre meg nem fizetett egyéb eljárási költség adók módjára
behajtandó köztartozás.”
8. §

(1) A Tfvt. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szakhatósági állásfoglalás kialakítása során figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy a szakhatósági eljárás
tárgyát képező földrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett
tevékenység, létesítmény ne akadályozza.”
(2) A Tfvt. 8. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A szakhatósági hozzájárulást meg kell tagadni, ha az engedélyezés iránti kérelem átlagosnál jobb minőségű
termőföldet érint, azonban a tervezett tevékenység végzésére, létesítmény elhelyezésére, jogosultság gyakorlására
hasonló körülmények és feltételek esetén átlagos minőségű vagy átlagosnál gyengébb minőségű termőföldeken
is sor kerülhet. A külfejtéses bányászati tevékenységgel összefüggő hatósági eljárásban való szakhatósági
közreműködés esetén akkor is meg kell tagadni a szakhatósági hozzájárulást, ha a homok, kavics vagy agyag ásványi
nyersanyag kutatására vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelmet vagy a bányatelek megállapítása
iránti kérelmet olyan településen fekvő termőföldre nyújtották be, amelynek külterületén lévő földrészletek
összterületének több mint 25%-ára a bányatelek jogi jelleg be van jegyezve az ingatlan-nyilvántartásban.
(4) Az ingatlanügyi hatóság előzetes szakhatósági állásfoglalást nem ad ki.”

9. §		
A Tfvt. 9. és 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„9. § (1) Termőföld más célú hasznosításának minősül:
a) a termőföld olyan időleges vagy végleges igénybevétele, amellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági
hasznosításra időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik;
b) a termőföld belterületbe vonásának engedélyezése;
c) az Evt. hatálya alá nem tartozó üzem-, majorfásítás, valamint az út, vasút és egyéb műszaki létesítmény tartozékát
képező fásítás igénybevétele.
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(2) Nem minősül a termőföld más célú hasznosításának:
a) a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény hatálya alá tartozó, a részarány földkiadási
eljárás során, továbbá a részarány földkiadási eljárás eredményeként keletkezett osztatlan közös tulajdonok
megszüntetése során keletkező új földrészletek megközelítését szolgáló utak kialakítása;
b) a mezőgazdasági célú tereprendezés;
c) az erdő telepítése;
d) a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 26. § (4) bekezdésében meghatározott
használati jog gyakorlása.
(3) A termőföld más célú hasznosítása időleges vagy végleges lehet. A termőföld belterületbe vonása, valamint
a termőföldnek a 15/B. §-ában meghatározott célból történő igénybevétele végleges más célú hasznosításnak
minősül.
10. § (1) Az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet termőföldet más célra hasznosítani. Az engedély hiánya
esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az e törvényben foglalt
jogkövetkezmények alól. Az ingatlanügyi hatóság engedélye nem mentesít a szükséges más hatósági engedélyek
megszerzésének kötelezettsége alól.
(2) Más hatóságok a termőföldet érintő engedélyezési eljárásuk során kötelesek meggyőződni arról, hogy
rendelkezésre áll-e a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló jogerős ingatlanügyi hatósági
határozat. Termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló jogerős ingatlanügyi hatósági határozat
hiánya esetén a hatóságnak az eljárását fel kell függesztenie.
10/A. § (1) A termőföld más célú hasznosítása megkezdésének minősül:
a) a 9. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott esetekben a termőföld első igénybevétele;
b) a 9. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a fekvéshatár változás ingatlan-nyilvántartási átvezetése.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben az igénybevevő a más célú hasznosítás megkezdését
az első igénybevételt megelőzően legalább 8 nappal köteles bejelenteni az ingatlanügyi hatóság részére.”
10. §		
A Tfvt. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából helyhez kötött igénybevételnek kell tekinteni különösen
a) a meglévő létesítmény bővítését, közlekedési és közmű kapcsolatainak kiépítését;
b) a bányaüzemet és a természeti kincsek kitermeléséhez szükséges egyéb létesítményt;
c) azt a területet, amelyet a Kormány a Magyar Közlönyben közzétett határozatával beruházási célterületté
nyilvánított.”
11. §

(1) A Tfvt. 12. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A más célú hasznosítás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:)
„a) az érintett földrészlet vagy földrészletek megjelölését (település, fekvés, helyrajzi szám);”
(2) A Tfvt. 12. § (2) bekezdésének felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kérelemhez csatolni kell:”
(3) A Tfvt. 12. § (2) bekezdés a következő d) ponttal egészül ki:
(A kérelemhez mellékelni kell:)
„d) az illetékes hegyközség hozzájárulását, ha a kérelem a borszőlő termőhelyi kataszterébe tartozó területet érint.”

12. §		
A Tfvt. a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott nyomvonal jellegű
építmények létesítése érdekében megindult más célú hasznosítás iránti eljárás során, az első fokon kiadott engedély
fellebbezéssel nem érintett rendelkezései jogerőssé válnak, ha az engedélyező határozat egyes rendelkezései
ellen nyújtottak be fellebbezést, és a más célú hasznosítás jellegéből adódóan a fellebbezés elbírálása nem hat ki
a határozatnak a fellebbezéssel meg nem támadott rendelkezéseire.”
13. §		
A Tfvt. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A termőföld más célú hasznosítására kiadott engedély – annak jogerőre emelkedésének napját követő
naptól számított – 4 évig hatályos. Ha a termőföld más célú hasznosítására kiadott engedély időbeli hatálya
alatt az engedély szerinti hasznosítás megkezdésére nem kerül sor, az engedély hatályát veszti. Az engedély
jogosultjának kérelmére hatályon kívül kell helyezni az engedélyt, ha az engedély jogosultja arról nyilatkozik, hogy
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az engedélyben foglalt jogosultságáról lemond, feltéve, ha a termőföld engedélyezett más célú hasznosítását nem
kezdte meg.”
14. §		
A Tfvt. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a következő 14/A. §-sal egészül ki:
„14. § (1) A termőföld-igénybevétel akkor minősül időleges más célú hasznosításnak, ha az érintett területen
a) a lábon álló termény megsemmisül,
b) terméskiesés következik be,
c) az időszerű mezőgazdasági munkák akadályozására kerül sor, vagy
d) a talajszerkezet károsodik.
(2) A termőföld időleges más célú hasznosítása csak meghatározott időre, legfeljebb 5 évre engedélyezhető.
Az időlegesen más célra hasznosított termőföldet az igénybevevő az engedélyező határozatban megállapított
határidő vagy határnap lejártáig – a (9) bekezdésben meghatározott eset kivételével – köteles az eredeti állapotába
helyreállítani. Az engedélyező határozatban elő kell írni, hogy az eredeti állapot helyreállítását a talajvédelmi
hatóság által jóváhagyott, az 50. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt talajvédelmi terv szerint kell végrehajtani.
(3) Ha az ingatlanügyi hatóság a termőföld időleges más célú hasznosítását 5 évnél rövidebb időtartamra
engedélyezte, és az igénybevevő – az engedély időbeli hatálya alatt – kérelmezi az engedély időtartamának
meghosszabbítását, az ingatlanügyi hatóság a kérelemnek megfelelően módosíthatja az engedélyt azzal, hogy
az időleges más célú hasznosítás az engedély meghosszabbításával sem haladhatja meg a (2) bekezdésben
meghatározott időtartamot.
(4) Az engedély jogosultja az eredeti állapot helyreállítását – annak elvégzését követő 8 napon belül – köteles
az ingatlanügyi hatóságnak bejelenteni.
(5) Az eredeti állapot helyreállítását az ingatlanügyi hatóság a talajvédelmi hatósággal közös helyszíni ellenőrzéssel
állapítja meg.
(6) Ha a helyszíni ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy az eredeti állapot helyreállására a (2) bekezdés szerinti
határozatban előírtak szerint került sor, az ingatlanügyi hatóság az eredeti állapot helyreállítását határozattal
elfogadja, ezzel egyidejűleg rendelkezik a fizetendő földvédelmi járulékról és – ha e törvény úgy rendelkezik –
a bírság megfizetéséről.
(7) Ha a helyszíni ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy az eredeti állapot helyreállására nem, vagy nem
a (2) bekezdés szerinti határozatban előírtaknak megfelelően került sor, az ingatlanügyi hatóság az eredeti állapot
helyreállítása érdekében szükséges további munkák elvégzésére kötelezi az igénybevevőt.
(8) A (6) és (7) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a (9) bekezdésben meghatározott esetben.
(9) Ha az igénybevevő az engedély időbeli hatálya alatt az engedéllyel érintett termőföld végleges más célú
hasznosításának engedélyezését kérelmezi, az ingatlanügyi hatóság a 9–13. §-ban foglaltak szerint folytatja
le az eljárást, azzal, hogy ha a kérelemnek helyt ad, az időleges más célú hasznosítás engedélyezéséről szóló
határozatát egyidejűleg hatályon kívül helyezi, és a végleges más célú hasznosítás engedélyezéséről szóló
határozatában az időleges más célú hasznosításért fizetendő földvédelmi járulékot is megállapítja, és annak
megfizetéséről is rendelkezik.
14/A. § (1) Időleges más célú hasznosításnak kell tekinteni a termőföldre az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett
közérdekű használati jog – szolgalmi vagy más használati jog – jogosultja, mint igénybevevő részéről e jog olyan
gyakorlását is, amely a termelés folytatását, illetőleg a talajvédelmi előírások betartását meghatározott ideig nem
teszi lehetővé. E jog gyakorlásával járó termőföld-igénybevétel nem minősül engedélyköteles időleges más célú
hasznosításnak, feltéve, hogy a jogosult a közérdekű használati joggal terhelt területen olyan tevékenységet végez,
amelyre külön jogszabály, illetve jogszabály előírásai szerint az ingatlan tulajdonosával kötött megállapodás vagy
jogerős hatósági engedély jogosítja fel.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a 9–14. §-ban foglaltakat az e §-ban foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.
(3) Az időleges más célú hasznosítást annak megkezdésétől számított 8 napon belül az igénybevevő köteles
az ingatlanügyi hatósághoz bejelenteni. A bejelentésnek a 12. § (1) bekezdésben foglaltakon túl tartalmaznia kell:
a) jogszabályon alapuló közérdekű használati jog esetén a jogszabály megjelölését,
b) a helyreállítás érdekében elvégzendő munkálatok leírását,
c) az eredeti állapot helyreállításának tervezett időpontját,
d) a c) pontban foglaltaktól eltérően, ha a bejelentésig az eredeti állapot helyreállítása már megtörtént, akkor ennek
tényét, és a helyreállítás időpontját.
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(4) A bejelentéshez csatolni kell:
a) az (1) bekezdésben meghatározott megállapodás vagy jogerős hatósági engedély hiteles másolatát,
b) ha a bejelentésig az eredeti állapot helyreállítása megtörtént, akkor az elvégzett munkák leírását, és az azt
tartalmazó jegyzéket.
(5) Ha a (4) bekezdés a) pontja szerinti iratok valamelyike az ingatlanügyi hatósághoz már korábbi ügyben
benyújtásra került, elegendő a korábbi benyújtásra, és arra utalni, hogy az ingatlanügyi hatóságnál lévő okiratokban
szereplő adatok a bejelentés időpontjáig nem változtak meg.
(6) Az ingatlanügyi hatóság a bejelentésben foglaltakat megvizsgálja. Ha a vizsgálat eredményeként megállapítja,
hogy a más célú hasznosítás engedélyköteles lett volna, megindítja az engedély nélküli más célú hasznosítás
esetére irányadó eljárást.
(7) Az igénybevevő – a (3) bekezdés d) pontjában meghatározott eset kivételével – az eredeti állapot helyreállítását,
annak elvégzését követő 8 napon belül köteles az ingatlanügyi hatóságnak bejelenteni.
(8) Az ingatlanügyi hatóság az eredeti állapot helyreállítását
a) a (7) bekezdés szerinti bejelentésben megjelölt időpontot,
b) a (3) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben a bejelentés beérkezését
követő 15 napon belül a talajvédelmi hatósággal közös helyszíni szemle lefolytatásával ellenőrzi.
(9) Ha az ingatlanügyi hatóság a helyszíni ellenőrzés során megállapítja, hogy
a) az eredeti állapot helyreállítása megtörtént, az eredeti állapot helyreállítását határozattal elfogadja és dönt
a földvédelmi járulék összegéről;
b) az eredeti állapot helyreállítása még nem történt meg, az eredeti állapot helyreállítását rendeli el;
c) a más célú hasznosítás engedélyköteles lett volna, vagy a közérdekű használati joggal terhelt területnél többet
vettek igénybe, megindítja az engedély nélküli más célú hasznosítás esetére irányadó eljárást.
(10) A (3) bekezdésben meghatározott bejelentés elmulasztása esetén a termőföld engedély nélküli más célú
hasznosítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”
15. §		
A Tfvt. a következő 14/B–14/E. §-sal, valamint a következő alcímmel egészül ki:

„A termőföld havária okozta igénybevételének különös szabályai
14/B. § A 9–14. §-ban foglaltakat ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni
a) a haváriával közvetlenül érintett termőföld, és
b) a havária elhárítása, megszűntetése vagy további káresemények megakadályozása (a továbbiakban együtt:
havária elhárítása) érdekében a haváriával egyébként nem érintett termőföld azonnali igénybevétele
esetében.
14/C. § (1) Az ingatlanügyi hatóság a haváriával közvetlenül érintett termőföldön – a katasztrófavédelmi
szervnek, a környezetvédelmi hatóságnak, illetve a vízügyi hatóságnak az élet, illetve anyagi javak mentésére,
valamint a védekezésre irányuló intézkedéseinek befejezésétől számított 15 napon belül – helyszíni szemlét tart.
Az ingatlanügyi hatóság a helyszíni szemle alapján határidő megjelölésével elrendeli a haváriával közvetlenül
érintett terület eredeti állapotának helyreállítását vagy kivételesen az újrahasznosítását. A haváriával érintett terület
újrahasznosítását akkor lehet elrendelni, ha az ingatlanügyi hatóság a helyszíni szemle, valamint a rendelkezésére
álló információk alapján megállapítja, hogy a termőföld eredeti állapotába való helyreállítása lehetetlen.
(2) A termőföld eredeti állapota helyreállításának elrendelése esetén a termőföld időleges más célú hasznosításának
engedélyezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy földvédelmi járulék kiszabásának nincs helye.
A terület újrahasznosításának elrendelése esetén a 6/A. § (1)–(3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni azzal,
hogy földvédelmi bírság kiszabásának nincs helye.
(3) Az ingatlanügyi hatóság a haváriával közvetlenül érintett termőföld eredeti állapotának helyreállítására vagy
újrahasznosításra kötelezi
a) elemi csapás esetén a termőföld tulajdonosát vagy a tulajdonosokat együttesen, ha a földrészlet közös
tulajdonban áll;
b) ipari szerencsétlenség esetén a káresemény okozóját.
14/D. § (1) A havária elhárítása érdekében a haváriával nem érintett termőföld azonnali igénybevétele esetében
a 14/C. §-ban foglaltakat a (2) és (3) bekezdésében foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A havária elhárítása érdekében eljáró katasztrófavédelmi szerv köteles a havária elhárítása miatt szükségessé
vált termőföld igénybevételéről a termőföld más célú hasznosításának befejezésétől számított 15 napon belül
az ingatlanügyi hatóságot értesíteni. Az értesítésben meg kell jelölni a haváriát okozó eseményt, a havária elhárítása
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érdekében megtett intézkedéseket, a haváriával érintett települést, azon belül a havária elhárítása miatt igénybe
vett földrészletek beazonosításához szükséges adatokat.
(3) Az ingatlanügyi hatóság a (2) bekezdésben meghatározott értesítés beérkezésétől számított 15 napon belül
helyszíni szemlét tart.
(4) Az ingatlanügyi hatóság a haváriával közvetlenül nem érintett termőföld eredeti állapotának helyreállítására
vagy újrahasznosításra kötelezi
a) elemi csapás esetén a termőföld tulajdonosát vagy a tulajdonosokat együttesen, ha a földrészlet közös
tulajdonban áll;
b) ipari szerencsétlenség esetén a káresemény okozóját.
(5) Az eredeti állapot helyreállításának, vagy az újrahasznosítás elfogadásáról az ingatlan ügyi hatóság határozatban
rendelkezik.
(6) A (4) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben az újrahasznosítás elfogadásról szóló határozatban
rendelkezni kell a havária elhárítása érdekében igénybe vett termőföldben okozott kár mértékéről. E bekezdés
szerinti okozott kár az ingatlan-nyilvántartás szerinti minőségi osztály és az újrahasznosított termőföld minőségi
osztálya szerint számított földvédelmi járulék különbözete.
14/E. § A 14/D. § (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben a tulajdonos részére – az e törvény felhatalmazása alapján
kiadott kormányrendelet szabályai szerint – meg kell téríteni a havária elhárítása során a termőföldben a 14/D. §-a
szerinti okozott kárt, továbbá a termőföld eredeti állapotának helyreállításával, illetve az újrahasznosításával
kapcsolatosan felmerült igazolt költségeket.”
16. §

(1) A Tfvt. 15. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:

„A belterületbe vonás engedélyezésére vonatkozó külön szabályok”
(2) A Tfvt. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Termőföld belterületbe vonása iránti kérelmet kizárólag az önkormányzat terjeszthet elő. A kérelemhez csatolni
kell az érintett földrészletek helyrajzi számait, a területnagyságot, és a területfelhasználási célt tartalmazó képviselőtestületi döntést, valamint a településszerkezeti terv kivonatát. A kérelemben az önkormányzatnak nyilatkozatnia
kell arról, miszerint a kérelemben megjelölt földrészletek a kérelemben megjelölt célra 4 éven belül ténylegesen
felhasználásra kerülnek.”
(3) A Tfvt. 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) El kell utasítani a belterületbe vonás iránti kérelmet, ha az
a) nem olyan földrészletekre vonatkozik, amelyeket az önkormányzat a településszerkezeti tervben meghatározott
célra 4 éven belül ténylegesen felhasználni tervez, vagy
b) olyan területfelhasználás céljára irányul, amely a település belterületén beépítésre kijelölt, de még fel nem
használt területén megvalósítható.”
(4) A Tfvt. 15. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Új község alakítása, településegyesítés megszüntetése esetén a belterületbe vonás során, valamint zártkerti
ingatlannak a belterületbe vonása során a (2) bekezdés utolsó mondatát, a (3)–(5) bekezdés rendelkezéseit, továbbá
a 11. § (2) bekezdésének első mondatát nem kell alkalmazni.”
17. §		
A Tfvt. a következő 15/B. §-sal és azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

„Cél-kitermelőhely és a külfejtéses bányászati tevékenység végzéséhez szükséges termőföld végleges
más célú hasznosításának engedélyezésére vonatkozó külön szabályok
15/B. § (1) A cél-kitermelőhely létesítéséhez és a külfejtéses bányászati tevékenység végzéséhez (a továbbiakban
együtt: cél-kitermelőhely) szükséges termőföld más célú hasznosításának engedélyezése esetén a 9–13. §-ban
foglaltakat ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A cél-kitermelőhely létesítéséhez szükséges termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezése
iránti kérelmet a külön törvény szerinti építtető, az építtetővel szerződéses jogviszonyban álló vállalkozó,
és a bányavállalkozó (ezen alcímben a továbbiakban együtt: jogosult) nyújthat be. A kérelemnek – a 12. §
(1) bekezdésben foglaltakon túl – tartalmaznia kell a tevékenység megszüntetését követően a terület
helyreállításának, természeti környezetbe való visszahelyezésének tervezett módját.
(3) Cél-kitermelőhely létesítése céljából kizárólag átlagosnál gyengébb minőségű termőföld végleges más célú
hasznosítása engedélyezhető.
(4) A (3) bekezdésben foglalt feltétel fennállása esetén sem engedélyezhető a termőföld végleges más célú
hasznosítása cél-kitermelőhely létesítése céljára, ha a kérelemmel érintett település külterületén lévő földrészletek
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összterületének 25%-át meghaladja az ilyen célból már igénybevett és az ilyen célra felhasználni engedélyezett, de
még igénybe nem vett termőföldek együttes területe.
(5) Ha a végleges más célú hasznosítással érintett területet a jogosult a bányafelügyelet jogerős határozata alapján
úgy állítja helyre, hogy ennek eredményeként a végleges más célú hasznosítással érintett terület egésze vagy annak
egy része e törvény szerinti újrahasznosítása valósul meg, a jogosult köteles az újrahasznosítást az ingatlanügyi
hatóságnak bejelenteni.
(6) Az újrahasznosítás bejelentése esetén az eljárásra a 6/A. § (1)–(3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni azzal,
hogy a 6/A. § (3) bekezdése szerinti fölvédelmi bírság kiszabásának nincs helye.
(7) Az újrahasznosítás elfogadásáról szóló határozatban rendelkezni kell a végleges más célú hasznosításról szóló
jogerős döntésben meghatározott és befizetett földvédelmi járulék összege, valamint az újrahasznosított területre
az 1. melléklet 1. pontja alapján kiszámított földvédelmi járulék összege különbözetének a jogosult javára történő
visszatérítéséről.”
18. §		
A Tfvt. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a következő 16/A. és 16/B. §-sal egészül ki:
„16. § (1) A termőföld engedély nélküli más célú hasznosításának minősül, ha
a) a más célú hasznosítás megkezdésekor az engedélyezés még nem történt meg, vagy
b) az igénybevevő az engedély előírásaitól eltérően hasznosítja más célra a termőföldet.
(2) Az engedély nélküli más célú hasznosítás miatt indult eljárást az ingatlanügyi hatóságnak az igénybevevővel
szemben kell lefolytatnia. Az igénybevevő személyének megállapítása céljából az ingatlanügyi hatóság
a tulajdonost, haszonélvezet fennállása esetén a haszonélvezőt is nyilatkozat megtételére hívhatja fel. Ha
az igénybevevő személyének megállapítására irányuló eljárás eredménytelen vagy az igénybevevő jogutód nélkül
megszűnt, igénybevevőnek a tulajdonost, haszonélvezet fennállása esetén pedig a haszonélvezőt kell tekinteni.
(3) Az igénybevevő személyének (2) bekezdés szerinti megállapítását követően az ingatlanügyi hatóság
az igénybevevőt értesíti az engedély nélküli más célú hasznosításra vonatkozó eljárás megindításáról és felhívja
a figyelmét a (4)–(6) bekezdésekben foglaltakra.
(4) Az igénybevevőt az engedély nélkül más célra hasznosított termőföld eredeti állapotba történő helyreállítására
kell kötelezni, kivéve, ha az ingatlanügyi hatóság kérelemre a végleges más célú hasznosítás folytatásához
hozzájárul (a továbbiakban: utólagos engedély). A termőföld végeleges más célú hasznosításának utólagos
engedélyezésére akkor kerülhet sor, ha a más célú hasznosítás előzetes engedélyezésének a 11. §-ban és a 16. §
(3) bekezdésében meghatározott feltételei egyébként fennállnak.
(5) Az igénybevevő a végleges más célú hasznosítás utólagos engedélyezése iránti kérelmét a (3) bekezdésben
meghatározott értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül terjesztheti elő. Az utólagos engedélyezés
iráni kérelemhez – a (6) bekezdésben meghatározott eset kivételével – csatolni kell a tulajdonos, haszonélvezet
fennállása esetén a haszonélvező hozzájáruló nyilatkozatát is. Közös tulajdonban lévő termőföld esetén valamennyi
tulajdonostárs egyhangú hozzájáruló nyilatkozata szükséges.
(6) Az ingatlanügyi hatóság engedélye nélkül létesített cél-kitermelőhely esetében az utólagos engedélyezés iráni
kérelemhez csatolni kell a bányafelügyeletnek a cél-kitermelőhely létesítésének engedélyezésére vonatkozó jogerős
határozatát.
(7) Az ingatlanügyi hatóság az (5) bekezdésében foglalt határidő leteltéig a termőföld engedély nélküli más célú
hasznosítása miatt indult eljárást felfüggeszti. Az ingatlanügyi hatóság az (5) bekezdésében foglalt határidő
eredménytelen elteltét követően az eljárást hivatalból folytatja tovább. Ha az igénybevevő – az (5) bekezdésében
foglalt határidőn belül – végleges más célú hasznosítás utólagos engedélyezése iránti kérelmet nyújt be,
az ingatlanügyi hatóság az eljárást, mint kérelemre induló eljárást folytatja tovább.
(8) Ha az igénybevevő az (5) és (6) bekezdésében meghatározott mellékleteket nem csatolja, az ingatlanügyi
hatóság az eredeti állapot helyreállításáról dönt.
16/A. § (1) Ha az ingatlanügyi hatóság a termőföld más célú hasznosításának engedélyezésére irányuló eljárás során
megállapítja, hogy a kérelem tárgyát képező földrészlet
a) teljes területén engedély nélküli más célú hasznosításra került sor, a más célú hasznosítás engedélyezése iránti
kérelmet elutasítja, és megindítja az engedély nélküli más célú hasznosítás esetére irányadó eljárást;
b) egy részén került sor az engedély nélküli más célú hasznosításra, az ezzel kapcsolatos eljárás megindításával
egyidejűleg a más célú hasznosítás engedélyezése iránti kérelemre induló eljárást – az engedély nélküli más célú
hasznosítás miatt indult eljárás jogerős befejezéséig – felfüggeszti.
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(2) Ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az ingatlanügyi hatóság jogerősen
a) utólagos engedélyt ad ki, a felfüggesztett eljárást – az engedély nélküli más célú hasznosítással nem érintett
területre vonatkozóan – továbbfolytatja;
b) a termőföld eredeti állapotának helyreállítását rendeli el, a más célú hasznosítás engedélyezése iránti kérelmet
elutasítja.
16/B. § (1) Az ingatlanügyi hatóság a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása miatt indult eljárást
megszünteti, ha a 16. § (1) bekezdésében foglalt valamelyik eset építési beruházás megvalósítását eredményezte
és az 10 éve bekövetkezett. A 10 éves időtartam beálltának bizonyítása az igénybevevőt, illetőleg a tulajdonost,
haszonélvezet fennállása esetén a haszonélvezőt terheli.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során építési beruházásnak minősül az építmény, építményrész, épületegyüttes
megépítése, átalakítása, valamint bővítése érdekében végzett, termőföld igénybevételével járó építési tevékenység.”
19. §		
A Tfvt. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § (1) Az eredeti állapot helyreállítását – határidő megjelölésével – az ingatlanügyi hatóság határozattal rendeli
el. A határozatban elő kell írni, hogy az eredeti állapot helyreállítását a talajvédelmi hatóság által jóváhagyott,
az 50. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt talajvédelmi terv szerint kell végrehajtani.
(2) Az igénybevevő az eredeti állapot helyreállítását – annak elvégzését követő 8 napon belül – köteles
az ingatlanügyi hatóságnak bejelenteni.
(3) A bejelentés alapján az ingatlanügyi hatóság a talajvédelmi hatóság bevonásával helyszíni szemlét tart.
(4) Az ingatlanügyi hatóság az eredeti állapot helyreállításának elfogadása esetén földvédelmi bírság és a termőföld
más célú hasznosításáért járó földvédelmi járulék megfizetésére kötelezi az igénybevevőt. Az eredeti állapot
helyreállításának el nem fogadása esetén újabb határidő megjelölésével a helyreállítás érdekében szükséges
további munkák elvégzését írja elő.
(5) Az ingatlanügyi hatóság a más célú hasznosítás utólagos engedélyezésével egyidejűleg rendelkezik a fizetendő
földvédelmi járulékról és földvédelmi bírságról.
(6) Az ingatlanügyi hatóság engedélye nélkül létesített cél-kitermelőhely utólagos engedélyezése esetében a 15/B. §
(5) és (6) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.”
20. §		
A Tfvt. 18. §-a, valamint az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

„A földvédelmi és az újrahasznosítási eljárás igazgatási szolgáltatási díja
18. § (1) Az első fokon kérelemre, illetve bejelentésre induló földvédelmi eljárásért – ide értve az ingatlanügyi
hatóság külön jogszabály szerinti, a termőföld mennyiségi védelmének érvényre juttatásával kapcsolatos
szakhatósági közreműködést is –
a) egy földrészlet esetében 30 000 Ft,
b) 2–5 db földrészlet esetén 30 000 Ft, valamint földrészletenként további 7000 Ft,
c) 6–25 db földrészlet esetén 58 000 Ft, valamint földrészletenként további 2000 Ft,
d) 26 db vagy annál több földrészlet esetén 98 000 Ft, valamint földrészletenként további 1000 Ft,
összegű igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.
(2) A földvédelmi eljárásban igénybe vehető valamennyi jogorvoslati eljárásért az (1) bekezdésben meghatározott
díjat kell fizetni.
(3) Az első fokon bejelentésre indult újrahasznosítási eljárásért, valamint az újrahasznosítási eljárásban igénybe
vehető valamennyi jogorvoslati eljárásért az (1) bekezdésben meghatározott díjat kell fizetni.”
21. §

(1) A Tfvt. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Nem kell járulékot fizetni, ha az ingatlanügyi hatóság a termőföld más célú hasznosítását
a) talajvédelmet szolgáló létesítmény megvalósítása,
b) öntözőcsatorna és belvízcsatorna létesítése,
c) közüzemi lakossági ivóvízellátást, valamint szennyvízelvezetést és -tisztítást szolgáló műtárgyak és azok
védőterülete létesítése,
d) védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv részére, jogszabályban, vagy e szerv
alapító okiratában foglalt, valamint közösségi vagy hazai költségvetési forrás felhasználásával megvalósuló
természetvédelmi célú feladatok ellátása,
e) legfeljebb 2 hektár területnagyságú termőföld igénybevételével járó állami vagy önkormányzati szociális
intézmény, egészségügyi- és sportlétesítmény építése, temető létesítése, bővítése,
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(2)

(3)

(4)

(5)

f ) vízkárelhárítási töltés és műtárgyai létesítése vagy bővítése,
g) állandó jellegű vízkárelhárítási és öntözési célú tározó létesítése vagy bővítése,
h) belterületbe vonás esetén állami, önkormányzati bérlakásépítés megvalósítása,
i) belterületbe vonás esetén új község alakítása, településegyesítés megszüntetése
céljából engedélyezi.”
A Tfvt. 21. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdésben foglaltakon túl nem kell járulékot fizetni, ha az ingatlanügyi hatóság a termőföld más célú
hasznosítását
a) a külön jogszabály szerinti ügyfél-nyilvántartásban regisztrált mezőgazdasági termelő magánszemély
tulajdonos (haszonélvező) részére, mezőgazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó, legfeljebb 1000 m2
területnagyságú területre,
b) magánszemély tulajdonos (haszonélvező) részére, legfeljebb 400 m2 nagyságú területre
engedélyezi.”
A Tfvt. 21. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A (3a) bekezdésben meghatározott járulékmentesség nem illeti meg a magánszemély tulajdonost
(haszonélvezőt), abban az esetben, ha a földrészleten engedély nélküli más célú hasznosítást valósított meg.”
A Tfvt. 21. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A (3a) bekezdésben meghatározott járulékmentesség a tulajdonost (haszonélvezőt) csak egyszer illeti meg.
Ezen a címen – 10 éven belül – ismételt járulékmentesség tulajdonosváltozás esetén az új tulajdonost, illetőleg
az új haszonélvezőt nem illeti meg, továbbá a földrészlet megosztásával nem nyílik meg ismételten e címen
a járulékmentesség.
(9) Ha a más célú hasznosítás iránti kérelemben szereplő terület nagysága a (3) bekezdés e) pontjában, valamint
a (3a) bekezdésben meghatározott területnagyságot meghaladja, a kérelemben foglaltak engedélyezése esetén
az egész területnagyság után ki kell szabni a járulékot.”
A Tfvt. 21. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az ingatlanügyi hatóság a (3) bekezdés e) pontjában és a (3a) bekezdésében meghatározott
járulékmentességről – a földrészlet és az engedély jogosultjának a határozatban szereplő adatairól – a járulék
utólagos kiszabása céljából nyilvántartást vezet.”

22. §

(1) A Tfvt. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A járulék összegének megállapításáról a végleges más célú hasznosítást engedélyező határozatban kell
rendelkezni.”
(2) A Tfvt. 22. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a más célú hasznosítás az engedélyezettnél kisebb területen valósul meg, a járulék megfizetésének
esedékessé válása napjától számított 4 éven belül a járulékkülönbözet visszafizetését kérheti az igénybevevő.
Ha a más célú hasznosításról szóló engedély időbeli hatálya még nem járt le, az igénybevevőnek a kérelemben
nyilatkoznia kell arról, hogy az engedélyezett, de más célra nem hasznosított termőföld más célú hasznosításának
jogosultságáról lemond.”
(3) A Tfvt. 22. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A más célú hasznosítást akkor lehet megvalósítottnak tekinteni, ha a más célú hasznosítás engedélyezéséről
szóló jogerős határozattal érintett termőföld területe az ingatlan-nyilvántartás alapján már nem minősül
termőföldnek.”

23. §

(1) A Tfvt. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Földvédelmi bírságot (a továbbiakban: bírság) köteles fizetni az, aki
a) elmulasztja
aa) a termőföld hasznosításával kapcsolatos általános vagy ideiglenes hasznosítási,
ab) a mellékhasznosítási,
ac) az újrahasznosítási
kötelezettségét;
b) elmulasztja
ba) a művelési ág megváltozásának,
bb) a más célú hasznosítás megkezdésének,
bc) a tervezett újrahasznosítás,
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bd) az újrahasznosítás elvégzésének,
be) az eredeti állapot helyreállítása elvégzésének
bejelentését;
c) az újrahasznosítást az ingatlanügyi hatóság jóváhagyása nélkül valósította meg;
d) az ingatlanügyi hatóság felhívására nem csatolja be a 6/A. § (1) bekezdésében meghatározott dokumentumokat;
e) az időleges más célú hasznosítást követően a termőföldet
ea) az ingatlan-nyilvántartás szerinti minőségi osztálynál alacsonyabb minőségi osztályú termőföldként teszi
termelésre alkalmassá;
eb) a határozatban megállapított határidő eltelte után teszi termelésre alkalmassá;
f ) a termőföldet engedély nélkül hasznosítja más célra.”
(2) A Tfvt. 24. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés a) pontja és b) pont ba) alpontja szerinti földvédelmi bírságot a földhasználóval szemben kell
kiszabni. Ha a földhasználati nyilvántartásban nincs bejegyzett földhasználó, a földvédelmi bírságot a tulajdonossal
szemben kell kiszabni. Ha az érintett földrészletnek a földhasználati nyilvántartás szerint több földhasználója van,
illetőleg az érintett földrészlet közös tulajdonban áll, a földvédelmi bírság a földhasználókat, illetőleg tulajdonosokat
egyetemlegesen terheli.
(5) Az (1) bekezdés b) pont bb)–be) alpontjai, valamint a c)–f ) pontjai szerinti földvédelmi bírságot
az igénybevevővel szemben kell kiszabni. Ha az igénybevevő személyének megállapítására irányuló eljárás
eredménytelen vagy az igénybevevő jogutód nélkül megszűnt, igénybevevőnek a tulajdonost, haszonélvezet
fennállása esetén a haszonélvezőt kell tekintetni. Ha az érintett földrészlet közös tulajdonban áll vagy az ingatlannyilvántartás szerint több haszonélvezője van, a földvédelmi bírság a tulajdonosokat vagy a haszonélvezőket
egyetemlegesen terheli.”
24. §

(1) A Tfvt. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A járulékot és a bírságot a termőföld fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal
(a továbbiakban: kormányhivatal) előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.”
(2) A Tfvt. 26. §-a a következő (4)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az ingatlanügyi hatóság a kiszabott földvédelmi járulékokról és bírságokról nyilvántartást vezet.
(5) A járuléknak a 13. § (1) bekezdésén, illetve a 22. § (6) bekezdésén alapuló visszafizetéséről, valamint
a (4) bekezdés szerinti nyilvántartásból való törléséről a földügyért felelős miniszter dönt. A járulék visszafizetése
átutalással teljesíthető.
(6) A járulék visszafizetésére irányuló kérelmet az igénybevevőnek a járulék megfizetését elrendelő ingatlanügyi
hatóságnál kell előterjesztenie. Az ingatlanügyi hatóság a visszafizetés iránti kérelemben foglaltakat helyszíni
szemle alapján megvizsgálja, és ha a járulék visszafizetését megalapozottnak tartja, a kérelmet a kormányhivatal
útján felterjeszti a földügyért felelős miniszter részére.
(7) A (6) bekezdés szerinti felterjesztéshez csatolni kell:
a) a járulék visszafizetésére irányuló kérelmet, amely tartalmazza a 13. § (1) bekezdése, illetve a 22. § (6) bekezdése
szerinti nyilatkozatot, valamint annak a pénzintézetnek és számlaszámnak a megjelölését, amelyre a kérelmező
a visszafizetést kéri;
b) a járulék megfizetését, valamint ezeknek a 26. § (1) bekezdése szerinti továbbutalását igazoló okiratot;
c) a megfizetett járulék megállapításáról szóló jogerős ingatlanügyi hatósági határozatot;
d) az ingatlanügyi hatóság által – kérelem alapján – megtartott helyszíni szemléről készült jegyzőkönyvet;
e) az ingatlanügyi hatóságnak a más célú hasznosítás engedélyezéséről szóló határozat hatályon kívül helyezéséről
szóló jogerős határozatát a 13. § (1) bekezdésén alapuló kérelem esetén.”

25. §		
A Tfvt. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. § (1) A földminősítés az az eljárás, amelynek során a földrészlet művelési ága, minőségi osztálya és kataszteri
tiszta jövedelme (aranykorona értéke) az ingatlanügyi hatóság által külön jogszabály rendelkezései szerint
megállapításra kerül.
(2) A hivatalból indult, illetőleg folytatott földminősítési eljárás során a helyszíni szemle, illetve ellenőrzés, és
a műszeres vizsgálatok költségei, továbbá a tényállás tisztázása során felmerült személyi és dologi költségek egyéb
eljárási költségnek minősülnek. E bekezdés szerinti határidőre meg nem fizetett egyéb eljárási költség adók módjára
behajtandó köztartozás.”
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26. §		
A Tfvt. 30. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A földminősítési munka végzése az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott
szakképzettséghez kötött tevékenység. A földminősítési jogosultságot a jogosult részére a földügyért felelős
miniszter rendelete alapján a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által kiállított földminősítő
igazolvány tanúsítja.”
27. §		
A Tfvt. a következő 30/A–30/C. §-sal, valamint a következő alcímekkel egészül ki:

„A földminősítési eljárás és a földminősítő igazolvány kiállításának igazgatási szolgáltatási díja
30/A. § (1) Az első fokon kérelemre indult földminősítési eljárásért
a) 10 000 m2 területnagyságot el nem érő földrészlet esetében 20 000 Ft,
b) 10 000–50 000 m2 területnagyság esetében 30 000 Ft,
c) 50 001–100 000 m2 területnagyság esetében 36 000 Ft,
d) 100 001 m2 feletti területnagyság esetén 36 000 Ft, valamint minden további 100 000 m2 területnagyság esetén
további 20 000 Ft
összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
(2) A földminősítési eljárás díjára vonatkozóan egyebekben a földvédelmi eljárás díjára vonatkozó rendelkezéseket
kell megfelelően alkalmazni.
30/B. § A földminősítő igazolvány kiadásának, kicserélésének és pótlásának díja 2000 Ft.

A földminősítési mintatér elhelyezését biztosító használati jog
30/C. § (1) A földminősítési mintaterek által elfoglalt területre – mintaterenként legfeljebb 50 m2 nagyságú
ingatlanrészre – az államot e törvény erejénél fogva használati jog illeti meg. A használati jog a mintatér
megszűnését megállapító határozat jogerőre emelkedéséig marad fenn.
(2) A használati jogot az ingatlanügyi hatóság földminősítési mintateret kijelölő jogerős határozata alapján kell
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni, illetve annak megszűnését megállapító határozata alapján kell onnan
törölni. A használati jogot az ingatlanügyi hatóság gyakorolja.
(3) A tulajdonost az (1) bekezdésben meghatározott használati joggal összefüggésben kártalanítás nem illeti meg.”
28. §		
A Tfvt. a következő 48/A. §-sal egészül ki:
„48/A. § A nitrátérzékeny területen mezőgazdasági tevékenységet folytató mezőgazdasági termelők a vizek
mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges adatszolgáltatási kötelezettségüket
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény végrehajtására kiadott jogszabályban
foglaltak szerint, elektronikus úton kötelesek teljesíteni.”
29. §		
A Tfvt. a következő 65/A. §-sal egészül ki:
„65/A. § E törvénynek a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 2013. évi
CLXIX. törvény (a továbbiakban: Módtv.) által megállapított rendelkezéseit a Módtv. hatályba lépését követően
indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.”
30. §		
A Tfvt. 66. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg a haváriával közvetlenül nem érintett
termőföldnek a havária elhárítása érdekében történő igénybevételével okozott kár, továbbá a termőföld tulajdonost
terhelő eredeti állapot helyreállításával vagy újrahasznosításával felmerült igazolt költségei megtérítésének
a részletes szabályait.”
31. §

(1) A Tfvt. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Tfvt. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

32. §		
A Tfvt.
a)
19. § (1) bekezdésében a „kérelmezőnek” szövegrész helyébe a „kérelmezőnek, illetve bejelentőnek”,
b)
19. § (2) bekezdésében a „kérelem előterjesztésével” szövegrész helyébe a „kérelem, illetve a bejelentés
előterjesztésével”, továbbá a „kérelem előterjesztésekor” szövegrész helyébe a „kérelem, illetve a bejelentés
előterjesztésekor”,
c)
19. § (3) bekezdésében a „kérelem benyújtásától” szövegrész helyébe a „kérelem, illetve a bejelentés
benyújtásától”,
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d)
e)
f)

20. § (2) bekezdésében a „kérelem és” szövegrész helyébe a „kérelem, illetve a bejelentés, valamint”,
21. § (5) bekezdésében az „f ) pontjában” szövegrész helyébe az „e) pontjában”,
49. § (1) bekezdés e) pontjában a „szennyvíziszap mezőgazdasági” szövegrész helyébe a „szennyvíziszap és
szennyvíziszap komposzt mezőgazdasági”
szöveg lép.
33. §		
A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 4. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) A borszőlő termőhelyi kataszterbe sorolt területeken gyümölcsös – a csemegeszőlő-telepítést kivéve –, erdő
telepítése, halastó és nádas létesítése, valamint a termőföld más célú hasznosítása csak az illetékes hegyközség
hozzájárulásával lehetséges. Erdő telepítéséhez 0,5 ha-nál nem kisebb területen, az ingatlan határától legalább
10 méteres védősáv megtartásával, gyümölcsös telepítéséhez 0,5 ha-nál nem kisebb területen, az ingatlan határától
legalább 5 m-es védősáv megtartásával adható hozzájárulás.”
34. §		
Hatályát veszti a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 2. § (3) bekezdése.
35. §		
Hatályát veszti a Tfvt.
a)
22. § (2) bekezdése,
b)
31. § (2) bekezdése,
c)
50. § (2) bekezdés d) pontjában a „rekultivációhoz,” szövegrész,
d)
59. § (3) bekezdésében az „ ,valamint művelésiág-változás esetén az ingatlanügyi hatóságnak is” szövegrész.
36. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. november 1-jén lép hatályba.
(2) A 28. § 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2013. évi CLXIX. törvényhez
„1. melléklet a 2007. évi CXXIX. törvényhez

A földvédelmi járulék mértéke
1. A termőföld végleges más célú hasznosításáért az igénybevétellel érintett termőföld aranykorona (a továbbiakban:
AK) értéke e táblázat szerinti szorzatának megfelelő forintösszeget kell járulékként fizetni, de legalább
20 000 forintot.
Minőségi osztályok

(AK szorzószáma)

I.

184 000

II.

152 000

III.

120 000

IV.

88 000

V.

56 000

VI.

35 000

VII.

20 000

VIII.
4 000
2. Az igénybevétellel érintett termőföld más célú időleges hasznosítása esetén a járulék mértéke a minőségi osztályra
tekintet nélkül az első évre vonatkozóan a termőföld AK értéke ezerszeres szorzatának megfelelő forintösszeg, azzal,
hogy a járulék összege 20 000 forintnál nem lehet kevesebb. A szorzót évente ezerrel növelni kell mindaddig, amíg
a terület az eredeti állapotának helyreállítása elfogadásra kerül.
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3. A járulék mértékének megállapításakor minden olyan megkezdett évet egész évnek kell tekinteni, amelyben
a terület mezőgazdasági termeléssel nem hasznosítható.
4. A termőföld engedély nélküli más célú hasznosításakor
4.1. a más célú hasznosítás utólagos engedélyezése esetén a járulék számításánál az 1. pontban foglaltakat kell
alkalmazni;
4.2. az elrendelt eredeti állapot helyreállításának elfogadása esetén a járulék számításánál a 2. pontban
foglaltakat kell alkalmazni.”

2. melléklet a 2013. évi CLXIX. törvényhez
„2. melléklet a 2007. évi CXXIX. törvényhez

A földvédelmi bírság mértéke
1. A bírság összegét az alábbi módon kell megállapítani, azzal, hogy a bírság összege 20 000 forintnál nem lehet
kevesebb.
2. A bírság
2.1. a 24. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetekben a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének
kétezerszerese;
2.2. a 24. § (1) bekezdés b)–d) pontjában foglalt esetekben 20 000 forint azzal, hogy a bírság összegét a 24. §
(1) bekezdés b) pont ba) alpontja esetén földrészletenként kell megállapítani;
2.3. a 24. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontjában foglalt esetben, ha a termelésbe visszabocsátott termőföld
minőségi osztálya az ingatlan-nyilvántartás szerintinél
a)
egy osztállyal gyengébb, akkor a két minőségi osztály szerint számított földvédelmi járulék
különbözetének háromszorosa;
b)
legalább két osztállyal gyengébb, akkor az ingatlan-nyilvántartásban szereplő minőségi osztály
alapján számított földvédelmi járulék háromszorosa;
2.4. a 24. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontjában foglalt esetben a termőföldnek az engedélyező határozatban
előírt határidő lejárta és a tényleges helyreállítás időpontja közötti időre a más célú időleges hasznosításáért
fizetendő földvédelmi járulék háromszorosa;
2.5. összege a 24. § (1) bekezdés f ) pontjában foglalt esetben
a)
a más célú hasznosítás utólagos engedélyezése esetén az 1. melléklet 4.1. pontjában,
b)
az elrendelt eredeti állapot helyreállításának elfogadása esetén az 1. melléklet 4.2. pontjában
meghatározott módon számított földvédelmi járulék háromszorosa;
2.6. összegét, ha a terület AK értéke nem szerepel az ingatlan-nyilvántartásban, a településen levő szántók
átlagos AK értéke alapján kell megállapítani.”
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 59/2013. (X. 21.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának
ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-,
fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet
és a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2013. évi
ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználása rendjéről szóló 9/2013. (III. 29.) BM rendelet módosításáról
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 6., 11.
és 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2–6. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §
(2) bekezdés 6. és 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és
öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz
és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. §		
A belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2013. évi ruházati
utánpótlási ellátmánya felhasználása rendjéről szóló 9/2013. (III. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Készenléti Rendőrség egyenruhás állományának természetbeni ellátása a következő cikkekből áll:
a) KR köznapi teniszing, sötétkék 2 db
b) KR ünnepi teniszing, fehér 2 db
c) 10M e.r. gyakorló nadrág (könnyített) 1 db
d) 10M e.r. gyakorló zubbony (könnyített) 1 db
e) KR felirat nagy 2 db
f ) KR felirat kicsi 2 db
g) 12M e.r. gyakorló bakancs (könnyített) 1 pár
h) 12 M e. r. taktikai öv klt. 1 db
i) hímzett névkitűző 2 db
j) hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés 2 db
k) karjelvény 2 db
l) hímzett szövetsapka (pilotka), bordó 1 db
m) tépőzáras karszalag, bordó 1 db”.
3. §		
Az R. 2. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A Készenléti Rendőrség tábornoki, vegyes és polgári ruhás állományának természetbeni ellátása a következő
cikkekből áll:
a) KR köznapi teniszing, sötétkék 1 db
b) KR ünnepi teniszing, fehér 1 db
c) 10M e.r. gyakorló nadrág (könnyített) 1 db
d) 10M e.r. gyakorló zubbony (könnyített) 1 db
e) KR felirat nagy 2 db
f ) KR felirat kicsi 2 db
g) 12M e.r. gyakorló bakancs (könnyített) 1 pár
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h) 12 M e. r. taktikai öv klt. 1 db
i) hímzett névkitűző 2 db
j) hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés 2 db
k) karjelvény 2 db
l) hímzett szövetsapka (pilotka), bordó 1 db
m) tépőzáras karszalag, bordó 1 db”.
4. §		
Az R. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása – a (3a) bekezdésben
foglalt kivétellel – a következő cikkekből áll:
a) taktikai öv 1 db
b) hímzett névkitűző 2 db
c) gyakorló póló 1 db
d) hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés 2 db”.
5. §		
Az R. 2. § (2) bekezdésében az „- a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – ” szövegrész helyébe az „– a (3) és
(3a) bekezdésben foglalt kivétellel –” szöveg lép.
6. §		
Hatályát veszti az R. 2. § (2) bekezdés a) pontja.
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

„1. melléklet a 71/2011. (XII. 31.) BM rendelethez
1. A rendőrség ruházati alapellátási normái

Sorszám

Termék

mennyiségi

megnevezése

egység

Normakód

1. Gyakorló
ruházat

csökkentett

egyenruhás

egyenruhás

egyenruhás

egyenruhás

vegyes ruhás

polgári ruhás

alapellátási

alapellátási

alapellátási

alapellátási

alapellátási

alapellátási

alapellátási

norma

norma

norma

norma

norma

norma

norma

CS

E1

E2

E3

E4

V

P

S1

szenior

vegyes ruhás

vegyes ruhás

alapellátási

alapellátási

norma

norma

S2

T1

T2

szenior

a)

10M e.
rendészeti
gyakorló
bakancs

pár

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

b)

10M e.
rendészeti
gyakorló
nadrág

db

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

c)

Gyakorló
póló,
sötétkék

db

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

d)

10M e.
rendészeti
gyakorló
zubbony,
felirattal

db

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

e)

10M e.
rendészeti
gyakorló
dzseki,
felirattal

db

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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pár

1

1

1

1

b)

12M e. r.
szolgálati
nyári
pantalló*

db

1

1

1

1

c)

12M e. r.
szolgálati
téli
pantalló

db

1

1

1

d)

12M e. r.
szolgálati
ing/blúz,
rövid ujjú,
v. kék

db

2

2

1

2

e)

12M e. r.
szolgálati
ing/blúz,
hosszú
ujjú, v. kék

db

1

1

1

1

f)

12M e. r.
szolgálati
pulóver

db

1

1

1

1

g)

12M e. r.
szolgálati
nyári
dzseki*

db

1

1

1

1

h)

12M e. r.
szolgálati
télikabát

db

1

1

1

i)

szolgálati
garbó,
sötétkék

db

1

1

1

1

1
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a)

12M e. r.
szolgálati
félcipő
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2. Szolgálati
ruházat

a)

Félcipő,
normál
bőrtalpú,
fekete

pár

b)

Félcipő,
ünnepi,
fekete

pár

1

c)

Női csizma,
fekete

pár

1

d)

Társasági
öltöny,
sötétkék,
szerelve

db

e)

Társasági
kosztüm,
sötétkék,
szerelve

db

f)

Fehér ing/
blúz, rövid
ujjú*

db

2

2

3**

2

2

2

g)

Fehér ing/
blúz, hosszú
ujjú*

db

1

1

1

1

2

2

h)

Ingblúz,
hosszú ujjú,
világoskék,
szerelve

db

1

1

i)

Ingblúz,
rövid ujjú,
világoskék,
szerelve

db

1

1

j)

Ingblúz,
rövid ujjú,
fehér,
szerelve

db

1

1

1

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 173. szám

3. Társasági/
ünnepi
ruházat

2

2
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db

l)

Társasági
felöltő, női,
sötétkék,
szerelve

db

m)

Társasági
felöltő, férfi,
sötétkék,
szerelve

db

a)

Hímzett
szövetsapka
(pilotka),
sötétkék*

db

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

b)

Szolgálati,
téli sapka,
fekete,
szerelve

db

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

c)

Szolgálati
tányérsapka,
sötétkék,
szerelve

db

1

1

1

d)

Társasági
tányérsapka,
sötétkék,
szerelve

db

e)

Társasági
női kalap,
sötétkék,
szerelve

db

1

f)

Szolgálati
derékszíj,
fekete

db

1

1

1
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4. Ruházati
kiegészítők

k)

Ballonkabát,
4/4-es,
sötétkék

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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1

db

h)

Szolgálati
nyakkendő,
sötétkék

db

i)

Nyaksál,
sötétkék

db

j)

Szolgálati
bőrkesztyű,
fekete

pár

1

1

1

1

1

k)

Szolgálati,
csapadék
ellen védő
kabát
sötétkék

db

1

1

1

1

1

l)

Téli ing***

db

1

1

1

1

1

1

1

1

m)

Téli alsó***

db

1

1

1

1

1

1

1

n)

Szolgálati
téli zokni,
sötétkék***

pár

2

2

2

2

2

2

o)

Szolgálati,
nyári zokni,
sötétkék***

pár

2

2

2

2

2

p)

Hímzett
névkitűző

db

2

2

2

2

2

q)

Névkitűző
fém

db

1

1

1

1

r)

12M e. r.
taktikai öv
klt.*

db

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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g)

Társasági
nadrágszíj,
fekete
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6. Személyi
felszerelés
7. Költségtérítés
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a)

Hímzett
tépőzáras
rendfokozati
jelzés,
sötétkék

db

2

2

2

2

2

2

b)

Hímzett
váll-lap,
sötétkék

pár

1

3

3

3

1

2

c)

Váll-lap
tábornoki
szerelve

pár

d)

Karjelvény

db

2

2

2

2

2

2

2

2

a)

Málhazsák

db

1

1

1

1

1

1

1

b)

Akciómellény

db

1

a)

Polgári
ruhapénz

db

1

b)

Alsóruházati költségtérítés****

db

5.
Ékítmények

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Megjegyzés:
Cs: Csökkentett férfi és női alapellátási norma
E1: Egyenruhás alapellátási norma (Közrendvédelmi szolgálati ágnál szolgálatot teljesítő férfi és női egyenruhás állománya kivéve Készenléti Rendőrség állománya részére)
E2: Egyenruhás alapellátási norma (Határrendészeti szolgálati ágnál szolgálatot teljesítő férfi és női egyenruhás állománya részére)
E3: Egyenruhás alapellátási norma (Közlekedésrendészeti szolgálati ágnál szolgálatot teljesítő férfi és női egyenruhás állomány részére)
E4: Egyenruhás alapellátási norma (a Terrorelhárítási Központ egyenruhás állománya részére)
V:
Vegyes ruhás férfi és női alapellátási norma
P:
Polgári ruhás alapellátási norma
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*
Csak a rendszeresítést követően adható ki, alapellátás és alapellátás-kiegészítésként az új felszerelők és átminősítettek részére.
**
Alapellátás és alapellátás-kiegészítésként az új felszerelők és átminősítettek részére adható ki.
*** A termékek természetbeni biztosítása helyett alsóruházati költségtérítés kerül kifizetésre.
**** Összege 8000 Ft, elszámolási rendje megegyezik a ruházati utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. A zokni esetében a beszerzendő termékek színe sötétkék, vagy
fekete. A téli ing és téli alsó alkalmasságát a funkciónak való megfelelés határozza meg.
Az alsóruházati költségtérítést csak az újfelszerelő állomány részére kell biztosítani.

3.
4.
5.
6.

Megnevezés
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2.

S1: Szenior – különleges foglalkoztatási állomány – közterületen szolgálatot teljesítő férfi és női alapellátási norma
S2: Szenior – különleges foglalkoztatási állomány – irodában szolgálatot teljesítő férfi és női alapellátási norma
T1: Vegyes ruhás alapellátási norma (Tábornoki állomány részére / férfi)
T2: Vegyes ruhás alapellátási norma (Tábornoki állomány részére / női)
Amennyiben az igényjogosult egyenruhás az E1-E4 normában nem került nevesítésre, akkor a normabesorolást és ruházati ellátást az igényjogosult szolgálati feladatai
alapján kell meghatározni és biztosítani, továbbá a 20. § (4) bekezdésének megfelelően a kinevezési állományparancsban kell rögzíteni.
A *-gal megjelölt termékek rendszeresítéséig az állomány ellátása érdekében, a terméknek megfelelő, alábbi ruházati cikkek is kiadhatóak. A felsorolt cikkek megengedett
öltözetként viselhetőek.
Fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos
Szolgálati, nyári pantalló, sötétkék
Szolgálati, nyári dzseki, sötétkék
Szolgálati szövetsapka (pilotka), sötétkék, szerelve
Az E3-as – közlekedésrendészeti – normába sorolt állomány a normán felül egységfelszerelésként fehér derékszíjjal, fehér cérnakesztyűvel, valamint jelsíppal is el kell látni.
A jelsíp kiadása nem történhet használt készletből.
A CS, E1, E2, E3, E4, V és P normába sorolt állomány részére – alegységkészletként – rohamsisakot kell biztosítani.
A normában felsorolt termékeken és cikkeken felül alapellátásként – védőfelszerelés ellátási szabályai szerint – a 6. pontban felsorolt szolgálatokat ellátók részére speciális
szolgálati egyenruházatot kell a szerv költségvetése terhére kiadni ruhanorma besorolástól függetlenül.
a) Motoros szolgálatot ellátók (kivéve: a körzeti megbízott) speciális szolgálati egyenruházata
Mennyiség

aa)

Hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék*

1 db

ab)

Motoros dzseki

1 db

ac)

Motoros nadrág mellrésszel

1 db

ad)

Kétrészes motoros alsóruházat (kék)

1 db

ae)

Motoros csizma

1 pár

af )

Vízirendészeti teniszing

3 db

ag)

Motoros kesztyű

1 pár

ah)

Hímzett, tépőzáras rendfokozati jelzés, sötétkék

2 db

ai) Karjelvény
2 db
A *-gal megjelölt termék rendszeresítéséig az állomány ellátása érdekében, a terméknek megfelelő, szolgálati szövetsapka (pilotka, sötétkék, szerelve ruházati cikkek is
kiadható. A felsorolt cikkek megengedett öltözetként viselhetőek.
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Megnevezés

Mennyiség

ba)

Viharruha, kétrészes

1 db

bb)

Vízirendészeti viharmellény

1 db

bc)

Vizirendészeti védőkesztyű

1 pár

bd)

Viharcsizma

1 pár

be)

Vizirendészeti félcipő

1 pár

bf )

Vízirendészeti teniszing

3 db

bg)

Vízirendészeti rövidnadrág

2 db

bh)

Vízirendészeti sildes sapka

1 db

bi)

Pamut zokni, fehér

4 pár

bj)

Vízirendészeti hosszú nadrág

1 db

bk)

Vízirendészeti téli sapka

1 db

bl)

Hímzett, tépőzáras rendfokozati jelzés

2 db

bm)

Karjelvény

2 db
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b) Vízi rendészeti szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata

c) Lovas szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata
Megnevezés

Mennyiség

ca)

Lovaglónadrág (nyári)

1 db

cb)

Lovaglónadrág (téli)

1 db

cc)

Lovaglónadrág (gyakorló)

1 db

cd)

Lovaglócsizma

1 pár

d) Kutyavezetői szolgálatot, valamint kutyavezetői oktatói, szakoktatói feladatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata
Mennyiség

10M Kutyavezetői védőnadrág

2 db

db)

10M Kutyavezetői védőzubbony

1 db

dc)

10M Kutyavezetői védődzseki

1 db
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Megnevezés

da)

Megnevezés

Mennyiség

ea)

Szövetsapka (pilotka), fekete, szerelve

1 db

eb)

Speciális, bevetési zubbony, fekete

1 db

ec)

Speciális, bevetési nadrág, fekete

1 db

ed)

Speciális, bevetési téli dzseki, fekete

1 db

ee)

Speciális, bevetési póló, fekete

2 db

ef )

Speciális, bevetési bakancs, fekete

1 pár

eg)

Hímzett, tépőzáras rendfokozati jelzés, sötétkék

2 db

eh)

Karjelvény

2 db
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e) Akció alegységeknél szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata

f ) Szemle bizottságvezető, bűnügyi technikai osztályvezető, bűnügyi technikus és segéd technikus, baleseti helyszínelő, baleseti helyszínelő és vizsgáló munkakörben szolgálatot
ellátók speciális szolgálati egyenruházata
Megnevezés

Mennyiség

fa)

Bűnügyi technikusi dzseki

1 db

fb)

Bűnügyi technikusi mellesnadrág

1 db

g) A csökkentett, az egyenruhás és közterületen szolgálatot teljesítő vegyes ruhás állomány részére normán felül 1 db jó láthatósági átvetőt (MSZ EN 471 szerinti fluoreszcens
sárga) kell kiadni, speciális egyenruházati termékként. A szenior állomány részére a normán felül 1 db jó láthatósági terméket (MSZ EN 471 szerinti fluoreszcens sárga) kell kiadni
speciális egyenruházati termékként.
7. Az alábbi ruházatot az állomány – a csapaterőbe szervezett állomány kivételével – megengedett viseletként 2013. december 31-ig hordhatja. A csapaterős állomány
az öltözetet annak elhasználódásáig viselheti.
Sorszám

Megnevezés

1.

Bevetési téli dzseki, sötétkék*

2.

Bevetési zubbony, sötétkék*

3.

Bevetési nadrág, sötétkék

4.

Szolgálati bakancs, fekete
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5.
Bevetési póló
* Hímzett azonosítót
– a bevetési zubbonyon jobb oldalt, a zseben, középen a húzózár fölött,
– a bevetési téli dzsekin jobb oldalon, a tépőzáron
kell viselni.
8. A hivatásos állomány – amennyiben a ruházati normájában nem szerepel – az egységes megjelenés biztosítása mellett az alább felsorolt cikkeket megengedett öltözetként
viselheti.
Vízirendészeti/strand teniszing (gyakorló öltözethez, illetve a speciális szolgálatot ellátók öltözetéhez)

Sorszám
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Szolgálati, csapadék ellen védő kabát
Szolgálati, csapadék ellen védő nadrág
Szolgálati, HŐR, téli kesztyű, fekete
Termo alsóruházat
9. a) Társasági öltözet cikkösszetétele a rendőrség hivatásos férfi állománya részére. Amennyiben az állomány alapellátási normájában a felsorolt cikkek nem szerepelnek, azokat
megengedett öltözetként viselheti.
Megnevezés

1.

Társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve

2.

Társasági felöltő, sötétkék, szerelve

3.

Társasági zubbony, sötétkék, szerelve

4.

Társasági pantalló, sötétkék

5.

Fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos

6.

Fehér ing, rövid ujjú, vállpántos

7.

Szolgálati nyakkendő, sötétkék

8.

Társasági nadrágszíj, fekete

9.

Félcipő normál, bőrtalpú

10.

Szolgálati bőrkesztyű, fekete

11.

Karjelvény

12.

Hímzett váll-lap, sötétkék

13.

Névkitűző fém

14.

Szalagsáv

b) Társasági öltözet cikkösszetétele a rendőrség hivatásos női állománya részére. Amennyiben az állomány alapellátási normájában a felsorolt cikkek nem szerepelnek, azokat
megengedett öltözetként viselheti.
Megnevezés

1.

Társasági női kalap, sötétkék, szerelve

2.

Társasági felöltő, sötétkék, szerelve

3.

Társasági kosztümkabát, sötétkék, szerelve

4.

Társasági szoknya, sötétkék

5.

Fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos

6.

Fehér ing, rövid ujjú, vállpántos

7.

Szolgálati nyakkendő, sötétkék

8.

Társasági nadrágszíj, fekete

9.

Harisnya
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Sorszám

Félcipő ünnepi, fekete

11.

Szolgálati bőrkesztyű, fekete

12.

Karjelvény

13.

Hímzett váll-lap, sötétkék

14.

Névkitűző fém

15.
Szalagsáv
10. A Díszőrség Alosztályon szolgálatot ellátók részére az e pontban meghatározott speciális szolgálati egyenruházatot kell a szerv költségvetése terhére kiadni.

A Díszőrség Alosztály speciális szolgálati egyenruházati normái
a) Tiszti állomány egyenruházata
Ssz.

Megnevezés

Mennyiség

Tervezett viselési idő

1.

Tiszti föveg

1 db

3 év

2.

Tiszti kisatilla

1 db

3 év

3.

Tiszti pantalló

2 db

3 év

4.

Kun köpeny

1 db

5 év

5.

Fekete, cúgos cipő

1 pár

2 év

6.

Cérnakesztyű fehér

6 pár

1 év

7.

Fehér póló, hosszú ujjú, férfi

6 db

1 év

8.

Szolgálati, nyári zokni, fekete

1 pár

1 év

9.

Szolgálati, téli zokni, fekete

1 pár

1 év

10.

Fekete fonott vállszíjas derékszíj, kardtartó csatlékkal

1 db

5 év

11.

Fonott kardtartó, rejtett

1 db

5 év

12.

Kardbojt (arany)

1 db

3 év

13.

Szolgálati derékszíj, fekete

1 db

3 év

14.

Ruhazsák

1 db

szükség szerint

15.

Köpenytartó zsák

1 db

szükség szerint

16.

Ingpótló fehérgallér

3 db

1 év

Mennyiség

Tervezett viselési idő
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10.

b) Zászlósi állomány egyenruházata
Ssz.

Megnevezés

Díszőr kalpag szerelve

1 db

3 év

2.

Dísztoll

1 db

1 db

3.

Nagyatilla

1 db

3 év

4.

Díszőr pantalló

2 db

3 év
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1.

Kun köpeny

1 db

5 év

6.

Fekete, cúgos cipő

1 pár

2 év

7.

Cérnakesztyű fehér

6 pár

1 év

8.

Fehér póló, hosszú ujjú, férfi

6 db

1 év

9.

Szolgálati, nyári zokni, fekete

1 pár

1 év

10.

Szolgálati, téli zokni, fekete

1 pár

1 év

11.

Fekete, fonott, vállszíjas derékszíj, kardtartó csatlékkal

1 db

5 év

12.

Kardbojt (palaszürke)

1 db

3 év

13.

Szolgálati derékszíj, fekete

1 db

3 év

14.

Ruhazsák

1 db

szükség szerint

15.

Köpenytartó zsák

1 db

szükség szerint

16.

Ingpótló fehérgallér

3 db

1 év

17.

Fonott kardtartó, rejtett

1 db

5 év
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5.
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Sorszám

Termék
megnevezése

mennyiségi egység

Normakód

1. Gyakorló
ruházat

2. Szolgálati
ruházat

csökkentett

egyenruhás

vegyes ruhás

polgári ruhás

vegyes ruhás

vegyes ruhás

alapellátási norma

alapellátási norma

alapellátási norma

alapellátási norma

alapellátási norma

alapellátási norma

CS

E

V

P

T1

T2

pár

1

1

1

1

1

1

b)

10M e.
rendészeti
gyakorló nadrág

db

1

1

1

1

1

1

c)

KR köznapi
teniszing,
sötétkék

db

2

2

1

1

1

1

d)

KR ünnepi
teniszing, fehér

db

2

2

1

1

1

1

e)

10M e.
rendészeti
gyakorló
zubbony (KR
felirattal)

db

1

1

1

1

1

1

f)

10M e.
rendészeti
gyakorló dzseki
(KR felirattal)

db

1

1

1

1

1

1

a)

12M e. r.
szolgálati
félcipő

pár

1

b)

12M e. r.
szolgálati nyári
pantalló*

db

1

c)

12M e. r.
szolgálati ing/
blúz, rövid ujjú,
v. kék

db

2
74203

a)

10M e.
rendészeti
gyakorló
bakancs
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11. A Készenléti Rendőrség hivatásos állományának ruházati alapellátási normái

74204

3. Társasági/
ünnepi ruházat

d)

12M e. r.
szolgálati ing/
blúz, hosszú
ujjú, v. kék

db

1

e)

12M e. r.
szolgálati
pulóver

db

1

f)

12M e. r.
szolgálati nyári
dzseki*

db

1

g)

Szolgálati garbó,
sötétkék

db

a)

Félcipő, normál
bőrtalpú, fekete

pár

b)

Félcipő, ünnepi,
fekete

pár

1

c)

Női csizma,
fekete

pár

1

d)

Társasági
öltöny, sötétkék,
szerelve

db

e)

Társasági
kosztüm,
sötétkék,
szerelve

db

f)

Fehér ing/blúz,
rövid ujjú*

db

2

2

2

g)

Fehér ing/blúz,
hosszú ujjú*

db

1

2

2

h)

Ingblúz, hosszú
ujjú, világoskék,
szerelve

db

1

1

i)

Ingblúz, rövid
ujjú, világoskék,
szerelve

db

1

1

1

1
1

2

2
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db

1

1

k)

Ballonkabát,
4/4-es, sötétkék

db

1

1

l)

Társasági felöltő,
női, sötétkék,
szerelve

db

m)

Társasági felöltő,
férfi, sötétkék,
szerelve

db

a)

Hímzett
szövetsapka
(pilotka), bordó

db

1

1

1

1

1

1

b)

Szolgálati
télisapka,
szerelve, fekete

db

1

1

1

1

1

1

c)

Szolgálati
tányérsapka,
sötétkék,
szerelve

db

d)

Társasági
tányérsapka,
sötétkék,
szerelve

db

e)

Társasági női
kalap, sötétkék,
szerelve

db

f)

12M e. r. taktikai
öv klt.

db

g)

Társasági
nadrágszíj,
fekete

db

1

1
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4. Ruházati
kiegészítők

j)

Ingblúz, rövid
ujjú, fehér,
szerelve

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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i)

Nyaksál,
sötétkék

db

j)

Szolgálati
bőrkesztyű,
fekete

pár

1

1

k)

Szolgálati,
csapadék ellen
védő kabát,
sötétkék

db

1

1

l)

Téli ing**

db

1

1

1

m)

Téli alsó**

db

1

1

n)

Szolgálati
téli zokni,
sötétkék**

pár

2

o)

Szolgálati,
nyári zokni,
sötétkék**

pár

p)

Hímzett
névkitűző

db

q)

Névkitűző fém

db

r)

Tépőzáras
karszalag, bordó

db

1

1

1

a)

Hímzett
tépőzáras
rendfokozati
jelzés, sötétkék

db

2

2

2

b)

Hímzett váll-lap,
sötétkék

pár

1

1

2

c)

Váll-lap
tábornoki
szerelve

pár

d)

Karjelvény

db

5. Ékítmények

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

2
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db
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h)

Szolgálati
nyakkendő,
sötétkék

a)

Málhazsák

db

b)

Akciómellény

db

1

a)

Polgári
ruhapénz

db

1

7. Költségtérítés

1

1

1

1

1

1

Alsóruházati
db
1
1
1
1
1
1
költségtérítés***
*
Csak a rendszeresítést követően adható ki, alapellátás és alapellátás-kiegészítésként az új felszerelők és átminősítettek részére.
**
A termékek természetbeni biztosítása helyett alsóruházati költségtérítés kerül kifizetésre.
*** Összege 8000 Ft, elszámolási rendje megegyezik a ruházati utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. A zokni esetében a beszerzendő termékek színe sötétkék, vagy
fekete. A téli ing és téli alsó alkalmasságát a funkciónak való megfelelés határozza meg. Az alsóruházati költségtérítést csak az újfelszerelő állomány részére kell biztosítani.
Megjegyzés:
Cs: Csökkentett férfi és női alapellátási norma
E:
Egyenruhás alapellátási norma
V:
Vegyes ruhás férfi és női alapellátási norma
P:
Polgári ruhás alapellátási norma
T1: Vegyes ruhás alapellátási norma (Tábornoki állomány részére / férfi)
T2: Vegyes ruhás alapellátási norma Tábornoki állomány részére / női)
12. A 11. pontban *-gal megjelölt termékek rendszeresítéséig az állomány ellátása érdekében, a terméknek megfelelő, alábbi ruházati cikkek is kiadhatóak. A felsorolt cikkek
megengedett öltözetként viselhetőek.
Fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos
Fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos
Szolgálati, nyári pantalló, sötétkék
Szolgálati, nyári dzseki, sötétkék
13. A CS, E, V és P normába sorolt állomány részére – alegységkészletként – rohamsisakot kell biztosítani.
b)

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 173. szám

6. Személyi
felszerelés

74207

74208
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A közigazgatási és igazságügyi miniszter 26/2013. (X. 21.) KIM rendelete
az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvényben meghatározott
vezetői és az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek képzésének
és továbbképzésének tartalmáról
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § (2) bekezdés
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladatés hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
84. § j) pontja szerint, a nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. Hatály
1. §		
E rendelet hatálya:
a)
az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény
(a továbbiakban: Ibtv.) 11. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, az elektronikus információs rendszerek
védelméért felelős vezetőjére és az Ibtv. 13. § (11) bekezdésében meghatározott személyekre,
b)
az Ibtv. 11. § (1) bekezdés g) pontja alapján, az Ibtv. 13. § (8) bekezdésében meghatározott képzés,
továbbképzés követelményeire
terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
e-learning: zárt rendszerű, elektronikus képzési forma;
2.
elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy: az Ibtv. 13. §-ában foglalt feladatok ellátására
kijelölt (megbízott) személy;
3.
elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személy: állami és
önkormányzati szervek esetében a szervezeti és működési szabályzat és a munkaköri leírások alapján, az Ibtv.
hatálya alá tartozó egyéb szervek esetében a munkaköri leírásban vagy egyéb módon a feladatok ellátásával
megbízott személy;
4.
elektronikus információs rendszerek védelméért felelős vezető: az állami és önkormányzati szervek esetében
a szervezeti és működési szabályzat alapján, az Ibtv. hatálya alá tartozó egyéb szervek esetében munkaköri
leírásban vagy egyéb módon kijelölt vezető;
5.
éves továbbképzés: az elektronikus információs rendszerek védelméért felelős vezető, az elektronikus
információs rendszer biztonságáért felelős személy és az elektronikus információs rendszer biztonságával
összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személy iskolarendszeren kívüli továbbképzése;
6.
képzés: az elektronikus információs rendszerek védelméért felelős vezető, az elektronikus információs
rendszerek biztonságáért felelős személy, valamint az elektronikus információs rendszer biztonságával
összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személyek szakirányú továbbképzése;
7.
továbbképzés: az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt
vevő személy és az elektronikus információs rendszerek védelméért felelős vezető iskolarendszeren kívüli
képzése.

3. A képzés, a továbbképzés és az éves továbbképzés szervezése
3. §

(1) A képzésről, a továbbképzésről és az éves továbbképzésről a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE)
gondoskodik.
(2) Az NKE meghatározza és hivatalos honlapján közzéteszi:
a)
a képzés, a továbbképzés és az éves továbbképzés formáit (tantermi és e-learning) és ezek arányát,
b)
a képzés, a továbbképzés és az éves továbbképzés tananyagát,
c)
a vizsga követelményrendszerét.
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(3) Az NKE gondoskodik:
a)
a képzéshez, továbbképzéshez, éves továbbképzéshez szükséges oktatókról,
b)
a képzés, továbbképzés, éves továbbképzés és vizsgáztatás helyszíneiről,
c)
a képzés, továbbképzés, éves továbbképzés elméleti oktatásához kapcsolódó segédanyagokról,
d)
a képzés gyakorlati oktatásához szükséges eszközökről.

4. A képzés
4. §

(1) A képzés két féléves, szakirányú továbbképzés, amelynek elvégzését követően elektronikus információbiztonsági
vezető megnevezésű képesítés megszerzésére kerül sor.
(2) A képzésre az vehető fel, aki felsőfokú végzettséggel és angol nyelvből legalább alapfokú komplex nyelvvizsgával
vagy ezzel egyenértékű bizonyítvánnyal, oklevéllel rendelkezik, valamint a képzés megkezdéséhez szükséges
feltételeket teljesítette.
(3) A képzés megkezdéséhez szükséges, hogy:
a)
a jelentkező a képzésre a meghatározott formában jelentkezzen,
b)
a képzés díja befizetésre kerüljön, és
c)
a befizetést igazoló bizonylat vagy annak másolata az NKE részére megküldésre kerüljön a képzés
megkezdését megelőző ötödik napig.
(4) A tantermi képzésen való részvétel kötelező, a teljes óraszám 10%-ánál magasabb arányú hiányzás esetén a képzést
meg kell ismételni.

5. §		
A képzés időtartama 300 óra, amely 80% elméleti, 20% gyakorlati részből áll.
6. §		
A képzés tárgykörei:
a)
információbiztonsági szervezési ismeretek,
b)
kockázatértékelés és menedzsment,
c)
stratégia és szervezeti támogatás,
d)
biztonsági események kezelése (incidenskezelés),
e)
jogi, vezetéselméleti és technológiai ismeretek az információbiztonságban.
7. §

(1) Az Ibtv. 13. § (10) bekezdésében meghatározott szakmai gyakorlatnak minősül:
a)
az információbiztonsági irányítási rendszer
aa)
tervezése,
ab)
kialakítása,
ac)
működtetése során,
b)
az információbiztonsági ellenőrzés vagy felügyeleti tevékenység területén,
c)
az információbiztonsági kockázatelemzés területén,
d)
az elektronikus információs rendszerek információbiztonsági tanúsítási tevékenysége során, vagy
e)
az elektronikus információs rendszerek információbiztonsági tesztelésében (etikus hacker tevékenységben)
szerzett szakmai tapasztalat.
(2) Az Ibtv. 13. § (10) bekezdése alapján nem kell a 4. § (1) bekezdése szerinti végzettséget megszereznie annak
a személynek, aki rendelkezik:
a)
az Information Systems Audit and Controll Association (ISACA) által kiadott:
aa)
Certified Information System Auditor (CISA), vagy
ab)
Certified Information Security Manager (CISM), vagy
ac)
Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC),
b)
az International Information Systems Security Certification Consortium Inc. által kiadott Certified Information
Systems Security Professional (CISSP)
érvényes oklevéllel.

8. §

(1) A képzési idő lejártát követően a résztvevő vizsgát köteles tenni.
(2) A vizsga a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározott szabályok szerint kerül
lebonyolításra. A vizsgát a tanulmányi és vizsgaszabályzatban részletezettek szerint kell lebonyolítani.
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5. A továbbképzés
9. §

(1) Az Ibtv. 13. § (11) bekezdésében előírt szakmai képzésnek megfelelő továbbképzésen az elektronikus információs
rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személy és az elektronikus információs
rendszerek védelméért felelős vezető köteles egy alkalommal részt venni.
(2) Nem kell az (1) bekezdés szerinti továbbképzésen részt vennie annak a személynek, aki rendelkezik a 4. §
(1) bekezdése szerinti végzettséggel, vagy rendelkezik a 7. § (2) bekezdése szerinti érvényes oklevéllel.
(3) A továbbképzés megkezdésének feltétele, hogy:
a)
a jelentkező – állami és önkormányzati szerv esetén a munkáltató hozzájárulásával – a továbbképzést végző
szerv által meghatározott formában a továbbképzésre jelentkezzen, és
b)
a továbbképzés díja a továbbképzés megkezdéséig befizetésre kerüljön.
(4) A tantermi továbbképzésen való részvétel kötelező, a teljes óraszám 10%-ánál magasabb arányú hiányzás esetén
a továbbképzést meg kell ismételni.

10. §		
A továbbképzés időtartama:
a)
az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személy
esetében 50 óra,
b)
az elektronikus információs rendszerek védelméért felelős vezető esetében 8 óra.
11. §

(1) Az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személy
továbbképzésének tárgykörei:
a)
információbiztonsági technológiai ismeretek,
b)
informatikai biztonságpolitikai, stratégiai és szabályozási ismeretek,
c)
kockázatértékelés és biztonsági események kezelése (incidenskezelés),
d)
jogi és közigazgatási ismeretek.
(2) Az elektronikus információs rendszerek védelméért felelős vezető továbbképzésének tárgykörei:
a)
jogi, közigazgatási, vezetéselméleti és szervezeti ismeretek,
b)
információbiztonsági technológiai ismeretek,
c)
informatikai biztonságpolitikai, stratégiai és szabályozási ismeretek.

12. §		
Továbbképzés az év során bármikor szervezhető. A továbbképzési időpontokat a jelentkezők igényének
figyelembevételével kell megállapítani.
13. §

(1) A továbbképzés sikeres elvégzéséhez a továbbképzésen résztvevőnek írásbeli vizsgát kell tennie.
(2) A vizsga eredményes teljesítéséről az NKE bizonyítványt állít ki.

6. Az éves továbbképzés
14. §

(1) Az Ibtv. 13. § (11) bekezdésében előírt éves továbbképzésen az elektronikus információs rendszer biztonságáért
felelős személy, az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő
személy és az elektronikus információs rendszerek védelméért felelős vezető köteles részt venni.
(2) Az éves továbbképzésre jelentkezhet:
a)
az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy, ha a 4. §-ban meghatározott képzést vagy
a 9. § szerinti továbbképzést elvégezte, vagy a 7. § szerint mentesül a képzés elvégzése alól,
b)
az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személy és
az elektronikus információs rendszerek védelméért felelős vezető, ha a 9. § szerinti továbbképzést elvégezte.
(3) Az éves továbbképzés megkezdésének feltétele, hogy:
a)
a jelentkező – állami és önkormányzati szerv esetén a munkáltató hozzájárulásával – az éves továbbképzésre
jelentkezzen,
b)
az éves továbbképzés díja az éves továbbképzés megkezdéséig befizetésre kerüljön.
(4) A tantermi éves továbbképzésen való részvétel kötelező, a teljes óraszám 10%-ánál magasabb arányú hiányzás
esetén az éves továbbképzést meg kell ismételni.
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15. §		
Az éves továbbképzés időtartama:
a)
az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy esetében 50 óra,
b)
az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személy
esetében 25 óra,
c)
az elektronikus információs rendszerek védelméért felelős vezető esetében 8 óra.
16. §

(1) Az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy éves továbbképzésének tárgykörei:
a)
információbiztonsági technológiai ismeretek,
b)
kockázatértékelés és biztonsági események kezelése (incidenskezelés),
c)
informatikai biztonságpolitikai, stratégiai és szabályozási ismeretek,
d)
jogi és szervezetirányítási ismeretek.
(2) Az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személy éves
továbbképzésének tárgykörei:
a)
információbiztonsági technológiai ismeretek,
b)
informatikai biztonságpolitikai, stratégiai és szabályozási ismeretek,
c)
jogi és szervezetirányítási ismeretek.
(3) Az elektronikus információs rendszerek védelméért felelős vezető éves továbbképzésének tárgykörei:
a)
jogi, közigazgatási, vezetéselméleti és szervezetirányítási ismeretek,
b)
információbiztonsági technológiai ismeretek,
c)
informatikai biztonságpolitikai, stratégiai és szabályozási ismeretek.

17. §		
Az éves továbbképzésen való részvételről az NKE tanúsítványt állít ki.
18. §		
Éves továbbképzés az év során bármikor szervezhető. A továbbképzési időpontokat a jelentkezők igényének
figyelembevételével kell megállapítani.

7. Záró rendelkezések
19. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
20. §

(1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
		
		

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 438/2013. (X. 21.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
4. §-a alapján – a honvédelmi miniszter javaslatára – Dezső Sándor ezredest 2013. október 23-ai hatállyal
dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2013. szeptember 25.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. szeptember 27.
		
		

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/04846/2013.

A köztársasági elnök 439/2013. (X. 21.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
4. §-a alapján – a honvédelmi miniszter javaslatára – Huszár János dandártábornokot 2013. október 23-ai hatállyal
vezérőrnaggyá előléptetem.
Budapest, 2013. október 9.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. október 15.
		
		

KEH ügyszám: IV-6/05250/2013.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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A köztársasági elnök 440/2013. (X. 21.) KE határozata
nyugállományú dandártábornoki kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 11. § (2) bekezdés l) pontja alapján – a Miniszterelnökséget vezető államtitkár javaslatára –
dr. Dezső Lajos László nyugállományú ezredest 2013. október 23-ai hatállyal nyugállományú dandártábornokká
kinevezem.
Budapest, 2013. október 11.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. október 14.
		
		

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető államtitkár

KEH ügyszám: IV-6/05302/2013.

A köztársasági elnök 441/2013. (X. 21.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 11. § (2) bekezdés l) pontja alapján – a Miniszterelnökséget vezető államtitkár javaslatára –
Diczházi Gábor ezredest 2013. október 23-ai hatállyal dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2013. október 11.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. október 14.
		
		

KEH ügyszám: IV-6/05303/2013.

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
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A köztársasági elnök 442/2013. (X. 21.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 4. § (3) bekezdése alapján – a belügyminiszter javaslatára –
dr. Takács Tibor rendőr dandártábornokot 2013. október 23-ai hatállyal rendőr vezérőrnaggyá előléptetem.
Budapest, 2013. október 14.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. október 15.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/05350/2013.

A köztársasági elnök 443/2013. (X. 21.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 4. § (3) bekezdése alapján – a belügyminiszter javaslatára –
dr. Balogh János rendőr dandártábornokot 2013. október 23-ai hatállyal rendőr vezérőrnaggyá előléptetem.
Budapest, 2013. október 14.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. október 15.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/05351/2013.
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A köztársasági elnök 444/2013. (X. 21.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 4. § (3) bekezdése alapján – a belügyminiszter javaslatára –
Tikász Sándor András büntetés-végrehajtási ezredest 2013. október 23-ai hatállyal büntetés-végrehajtási
dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2013. október 14.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. október 15.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/05352/2013.

A köztársasági elnök 445/2013. (X. 21.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 4. § (3) bekezdése alapján – a belügyminiszter javaslatára –
dr. Halmosi Zsolt rendőr dandártábornokot 2013. október 23-ai hatállyal rendőr vezérőrnaggyá előléptetem.
Budapest, 2013. október 14.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. október 15.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/05353/2013.
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A köztársasági elnök 446/2013. (X. 21.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 4. § (3) bekezdése alapján – a belügyminiszter javaslatára –
dr. Ruszó Gyula rendőr ezredest 2013. október 23-ai hatállyal rendőr dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2013. október 14.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. október 15.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/05354/2013.

A köztársasági elnök 447/2013. (X. 21.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 4. § (3) bekezdése alapján – a belügyminiszter javaslatára –
Lipták Attila tűzoltó ezredest 2013. október 23-ai hatállyal tűzoltó dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2013. október 14.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. október 15.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/05355/2013.
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A köztársasági elnök 448/2013. (X. 21.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 4. § (3) bekezdése alapján – a belügyminiszter javaslatára –
Bittmann Tibor tűzoltó ezredest 2013. október 23-ai hatállyal tűzoltó dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2013. október 14.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. október 15.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/05356/2013.

A köztársasági elnök 449/2013. (X. 21.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 4. § (3) bekezdése alapján – a belügyminiszter javaslatára –
dr. Pozsgai Zsolt rendőr ezredest 2013. október 23-ai hatállyal rendőr dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2013. október 14.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. október 15.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/05357/2013.
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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://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.

