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II. Törvények

2013. évi CC. törvény
az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról 
szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról*

I. Fejezet 
A jövedelemAdózást érIntő törvények módosításA

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

1. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) a következő 1/B. §-sal egészül ki:
„1/B. § (1) A külföldi illetőségű előadóművész választhatja, hogy az előadóművészi minőségében Magyarországon 
kifejtett tevékenységével összefüggésben megszerzett, kifizetőnek nem minősülő személytől származó, nemzetközi 
egyezmény alapján, vagy nemzetközi egyezmény hiányában belföldön adóztatható jövedelme után keletkező 
adókötelezettségét e  § rendelkezései szerint teljesíti. A  választás feltétele, hogy a  magánszemély bármely 
12  hónapos időszakban 183 napot meg nem haladóan tartózkodik Magyarországon és a  társadalombiztosítás 
ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerint nem 
belföldi.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti bevételből – ideértve a  tevékenységgel összefüggésben fizetett költségtérítést és 
a biztosított szállás szokásos piaci értékét is – a magánszemély a jövedelmet 30 százalék átalányköltség levonásával 
állapítja meg. Ez a jövedelem nem tartozik az összevont adóalapba.
(3) Amennyiben a  (2) bekezdés szerinti bevétel nem önálló tevékenységre tekintettel illeti meg a magánszemélyt, 
és annak összege másként nem állapítható meg, a magánszemély azt – választása szerint – a (2) bekezdés szerinti 
tevékenysége szokásos díjazásának a  Magyarországon végzett tevékenysége napjaival arányos részeként is 
megállapíthatja.
(4) A  magánszemély az  adót az  adóhatóság által rendszeresített, magyar és angol nyelvű nyomtatványon 
–  természetes azonosítóinak, illetőségének, valamint személyének azonosítására alkalmas hatósági igazolványa 
típusa és száma feltüntetésével – a Magyarországról történő távozását megelőzően vallja be, és az említett napig 
fizeti meg. A bevallásban fel kell tüntetni:
a) a magánszemély jövedelmének összegét,
b) a magánszemélyt terhelő adót, és
c) a jövedelmet juttató személy(ek) nevét és címét (székhelyét).
(5) A  (2)  bekezdés és e  törvény egyéb rendelkezésétől eltérően nem kell a  bevételből jövedelmet megállapítani, 
ha a bevétel összege bármely 12 hónapos időszakban a 200 ezer forintot nem haladja meg. Az említett értékhatár 
átlépése esetén választható a  (2)–(4)  bekezdés rendelkezésének alkalmazása azzal, hogy a  (4)  bekezdés szerinti 
bevallási és megfizetési kötelezettséget első esetben a jövedelem egészére kell teljesíteni, ismétlődő esetben pedig 
arra a részére, amely tekintetében arra még nem került sor.
(6) E § alkalmazásában előadóművésznek minősül a Központi Statisztikai Hivatal elnökének 7/2010. (IV. 23.) számú 
közleményével kiadott Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere alapján az  alábbiakban meghatározott 
foglalkozást végző magánszemély, függetlenül attól, hogy azt a  magánszemély önálló tevékenység (ideértve 
az egyéni vállalkozói tevékenységet is) vagy nem önálló tevékenység keretében végzi:
a) 2724 Zeneszerző, zenész, énekes foglalkozásból a zenész, énekes,
b) 2726 Színész, bábművész,
c) 2727 Táncművész, koreográfus foglalkozásból a táncművész,
d) 2728 Cirkuszi és hasonló előadóművész, és
e) 3711 Segédszínész, statiszta.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. november 18-i ülésnapján fogadta el.
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2. § (1) Az Szja tv. 3. § 41. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:)
„41. Agrár csekély összegű (de minimis) támogatás: az Európai Unió valamely, a mezőgazdasági vagy halászati termelő 
ágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó uniós jogi aktusában meghatározott 
támogatás, mely mértéke, illetve intenzitása alapján nem teljesíti az  Európai Unió Működéséről szóló szerződés 
107.  cikk (1)  bekezdésében foglalt valamennyi feltételt és így nem tartozik a  108.  cikk (3)  bekezdésében foglalt 
bejelentési kötelezettség alá.”

 (2) Az Szja tv. 3. § 51. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:)
„51. termőföld: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott mező-, erdőgazdasági 
hasznosítású föld.”

 (3) Az Szja tv. 3. § 91. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:)
„91.  kockázati biztosítás: az  olyan személybiztosítás, amely esetében biztosítási esemény bekövetkezése nélkül 
vagyoni érték kivonására nincs lehetőség (így különösen nincs lejárati szolgáltatása és visszavásárlási értéke), 
azzal, hogy kockázati biztosításnak minősül a  kockázati biztosítási elemeket is magában foglaló biztosítások 
esetében az  igazoltan elkülönített kockázati biztosítási rész is, de nem minősül kockázati biztosításnak az  olyan 
biztosítás –  akkor sem, ha a  biztosító teljesítését biztosítási esemény váltja ki –, ha az  adott biztosítási szerződés 
vonatkozásában a  biztosítási feltételek szerint a  biztosító teljesítésének összege nem haladhatja meg az  adott 
biztosítási szerződésre befizetett biztosítási díj és az  azzal kapcsolatosan képződő hozam együttes összegét; 
e  rendelkezés alkalmazásában nem minősül vagyoni érték kivonásának az  a  biztosítási esemény bekövetkezése 
nélküli biztosítói teljesítés (így különösen a  díjkedvezmény, díjengedmény, díjvisszatérítés), amelyre a  díjat fizető 
személy jogosult, de vagyoni érték kivonásának minősül, ha a személybiztosítás díját más személy – ide nem értve 
a  kifizetőnek nem minősülő magánszemélyt – fizette és a  biztosítási esemény bekövetkezése nélküli biztosítói 
teljesítésre a  biztosítás feltételei szerint magánszemély jogosult, ez  utóbbi esetben azzal, hogy amennyiben 
a magánszemély erre a szerződéskötést követően egy későbbi időpontban válik jogosulttá, akkor a biztosítás a teljes 
tartam alatt nem minősül kockázati biztosításnak.”

3. § (1) Az Szja tv. 7. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következő bevételeket:)
„e) a  visszatérített adót, adóelőleget, feltéve, hogy azt korábban költségként nem érvényesítették, továbbá 
a  magánszemély jogszerűen tett önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozata alapján kiutalt, illetve az  önkéntes 
kölcsönös biztosító pénztár által a  magánszemély egyéni számláján jóváírt kiutalt összeget; a  magánszemély 
nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozata alapján kiutalt, a  nyugdíj-előtakarékossági számláján jóváírt összeget, 
továbbá a  magánszemély nyugdíjbiztosítási nyilatkozata alapján kiutalt, a  biztosító által a  magánszemély 
nyugdíjbiztosítási szerződésén jóváírt kiutalt összeget;”

 (2) Az Szja tv. 7. § (1) bekezdés j) pont jf ) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következő bevételeket
j) azt az összeget, amelyet]
„jf ) az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló 
törvény alapján a  Nyugdíjbiztosítási Alapnak utalnak át, vagy önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárban vezetett 
egyéni számlán, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményben tagi kiegészítésként, nyugdíj-előtakarékossági 
számlán vagy nyugdíjbiztosítási szerződésen jóváírnak azzal, hogy az  így jóváírt összeg a 28. § (17) bekezdésének 
alkalmazásában nem tekinthető a  számlatulajdonos által teljesített befizetésnek, és nem jogosít az  adó feletti 
rendelkezésre;”

4. §  Az Szja tv. 13. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A magánszemély az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallást nyújt be, ha az adóévben)
„a) egyéni vállalkozó volt, kivéve, ha az adóév egészében szüneteltette a vállalkozói tevékenységét;”

5. §  Az Szja tv. 24. § (1) bekezdése a következő h) alponttal egészül ki:
(nem önálló tevékenység)
„h) az országgyűlési képviselői tevékenység.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 199. szám 83251

6. §  Az Szja tv. 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a biztosítás más személy által fizetett díja az 1. számú melléklet 6. pont 6.9. alpontja alapján vagy a kockázati 
biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló életbiztosítás más személy által 
2013. január 1-jét megelőzően fizetett díja az  1. számú mellékletnek a  befizetés időpontjában hatályos 6.  pont 
6.3. alpontja alapján részben vagy egészben adómentes volt, akkor – függetlenül a biztosítási szerződés esetleges 
módosításától – a biztosító teljesítéséből (kivéve, ha a biztosító teljesítése a 1. számú melléklet 6. pont 6.6. alpontja 
alapján haláleseti, betegségbiztosítási vagy balesetbiztosítási szolgáltatásként adómentes) a  kifizetőnek nem 
minősülő magánszemély által fizetett biztosítási díj, valamint az  adóköteles biztosítási díj együttes összegét 
meghaladó rész egyéb jövedelemnek minősül. A  biztosítói teljesítést megelőzően bevételcsökkentő tételként 
már figyelembe vett díjrészeket figyelmen kívül kell hagyni az  egyéb jövedelem biztosítói teljesítés időpontjában 
történő további megállapítása során.”

7. § (1) Az Szja tv. 29/B. §-a következő (1e) bekezdéssel egészül ki:
„(1e) Ha jogerős bírósági döntés, egyezség alapján a  szülők egyenlő időszakokban felváltva gondozzák 
gyermeküket, és ezért a  családi pótlékra 50-50 százalékos arányban mindkét szülő jogosult, a  gyermek mindkét 
szülő – valamint a szülő házastársa – vonatkozásában kedvezményezett eltartottnak minősül. A felváltva gondozott 
gyermek után a  szülő (házastársa) a  családi kedvezmény 29/A.  § (2)  bekezdés szerint meghatározott összege 
50 százalékának érvényesítésére jogosult. A  gyermeket felváltva gondozó szülők a  családi kedvezmény közös 
érvényesítésére egymás között nem jogosultak.”

 (2) Az Szja tv. 29/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (2a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(2) A családi kedvezmény érvényesítésének feltétele a magánszemély adóelőleg-levonáshoz, adóbevalláshoz vagy 
munkáltatói adómegállapításhoz tett írásbeli nyilatkozata
a) a jogosultságáról, magzat esetében a várandósságról,
b) a családi kedvezmény megosztása, közös érvényesítése esetén erről a tényről,
amelyen fel kell tüntetnie – a  magzat kivételével – minden eltartott (kedvezményezett eltartott) adóazonosító 
jelét, ennek hiányában természetes személyazonosító adatait, lakcímét, továbbá azt, hogy e személyek – ideértve 
a  magzatot is – az  adóév mely hónapjaiban minősültek eltartottnak, kedvezményezett eltartottnak. A  családi 
kedvezmény megosztása, közös érvényesítése esetén a másik fél adóazonosító jelét is fel kell tüntetni.
(2a) A családi kedvezmény
a) több jogosulttal való közös érvényesítése, vagy
b) adóévre vonatkozó közös érvényesítése mellett a kedvezmény megosztása
esetén a bevallásban, munkáltatói adómegállapításban – a másik jogosult vagy a megosztással érintett házastárs, 
élettárs adóazonosító jelének közlésével – fel kell tüntetni, hogy hány jogosultsági hónap tekintetében érvényesítik 
közösen a  kedvezményt, vagy a  kedvezmény megosztásával érintett házastársak, élettársak hány jogosultsági 
hónap tekintetében osztják meg a  kedvezményt. A  jogosultnak nem minősülő házastárssal, élettárssal történő 
megosztás nem alkalmazható azokra a  hónapokra, amelyekre a  családi kedvezményt a  jogosultak közösen 
érvényesítették.”

 (3) Az Szja tv. 29/B. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a családi kedvezményre jogosult magánszemély vagy a kedvezményre szintén jogosult más magánszemély 
a  családi járulékkedvezmény havi vagy negyedéves összegét a  Tbj. 51.  §-a vagy 51/A.  §-a szerint érvényesítette, 
akkor a  személyi jövedelemadóról szóló bevallásban, munkáltatói adómegállapításban a  jogosult(ak) által, vagy 
a  kedvezmény megosztásával érintett házastársak, élettársak által együttesen érvényesíthető családi kedvezmény 
összegét csökkenti az  általuk együttesen igénybe vett családi járulékkedvezmény összegének az  adó mértékére 
vonatkozó rendelkezés szerinti mértékkel elosztott része (625 százaléka).”

8. §  Az Szja tv. 44/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár magánszemély tagja az adóbevallásában tett nyilatkozat, munkáltatói 
adómegállapítás esetén a munkáltatónak átadott nyilatkozat alapján rendelkezhet az összevont adóalapja adójának 
az adókedvezmények levonása után fennmaradó részéből a következők szerint meghatározott összegek átutalásáról 
(a továbbiakban: önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat):
a) az  önkéntes kölcsönös pénztár(ak)ba az  adóévben az  általa a  tagi jogviszonyára tekintettel befizetett összeg, 
valamint az  egyéni számláján jóváírt, e  törvény szerint az  adóévben megszerzett egyéb jövedelmének minősülő 
összeg együttes értékének 20 százaléka,
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b) az önkéntes kölcsönös egészségpénztár, önsegélyező pénztár tagjaként – az a) pontban foglaltaktól függetlenül –
ba) az  egyéni számláján fennálló számlaköveteléséből a  rendelkezése alapján elkülönített és az  adóévben 
a  lekötéstől számítva legalább 24 hónapra lekötött – az  adóév utolsó napján lekötött számlakövetelésként 
kimutatott – összeg 10 százaléka a lekötés adóévében,
bb) az  egyéni számláján fennálló számlaköveteléséből megbízása alapján a  külön törvényben meghatározott 
prevenciós szolgáltatás ellenértékeként az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár által az adóévben kifizetett összeg 
10 százaléka,
de legfeljebb az adóévben – az a)–b) pontok vonatkozásában együttesen – 150 ezer forint.”

9. §  Az Szja tv. 44/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép és egyidejűleg a következő 44/D. §-sal egészül ki:
„44/C.  §  (1)  A nyugdíjbiztosítási szerződés szerződője – figyelemmel a  (8)  bekezdésben foglalt rendelkezésre  – 
az  adóbevallásában tett nyilatkozat, munkáltatói adómegállapítás esetén a  munkáltatónak átadott 
nyugdíjbiztosítási nyilatkozat alapján rendelkezhet az összevont adóalapja adójának az adókedvezmények levonása 
után fennmaradó részéből a következők szerint meghatározott összegek átutalásáról (nyugdíjbiztosítási nyilatkozat): 
a  Magyarországon vagy – figyelemmel a  (7)  bekezdés rendelkezéseire is – más EGT-államban letelepedett 
biztosítóval kötött nyugdíjbiztosítási szerződés(ek)re az  adóévben az  általa szerződőként befizetett összeg 
(ideértve a kifizetőnek nem minősülő más személy által fizetett, adómentes bevételnek minősülő vagy az összevont 
adóalapba tartozó jövedelemként adóköteles díjat is) 20 százaléka, de legfeljebb az  adóévben 130 ezer forint, 
azzal, hogy a  nyugdíjbiztosításhoz kötött kiegészítő biztosítás(ok)ra befizetett összeg alapján nyugdíjbiztosítási 
nyilatkozat nem tehető.
(2) A nyugdíjbiztosítási nyilatkozatban a  magánszemély által meghatározott összeg átutalását az  adóhatóság 
–  ha a  magánszemélynek nincs az  állami adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása, és az  adóbevallása alapján 
fizetendő adóját megfizette, az  adózás rendjéről szóló törvénynek a  visszatérítendő jövedelemadóra vonatkozó 
rendelkezései szerint, egyébként a  magánszemély kérelmére az  adótartozás, illetve az  adóbevallás, adóhatósági 
adómegállapítás szerinti adó megfizetését követő 30 napon belül – az  (5)  bekezdésben említett esetet kivéve, 
a  magánszemély által megjelölt olyan, biztosító pénzforgalmi számlájára teljesíti, amelynél (jogelődjénél) 
a  biztosító igazolása szerint történt az  adóévben a  rendelkezési jogosultságot megalapozó nyugdíjbiztosítási 
szerződésre befizetés, vagy rendelkezési jogosultságot megalapozó biztosítási szolgáltatás igénybevétele. Több 
biztosító esetén is csak egy biztosító jelölhető meg. Az előbbi rendelkezésektől eltérően a biztosító végelszámolása, 
felszámolása, tevékenységének felfüggesztése esetén az adóhatóság értesítése alapján a magánszemély a teljesítést 
kérheti – nyilatkozata szerint, ha van más biztosítónál fennálló nyugdíjbiztosítási szerződése – ezen más biztosító 
pénzforgalmi számlájára, ennek hiányában a  saját pénzforgalmi számlájára (lakcímére). Amennyiben a  megjelölt 
biztosítónál a magánszemély a teljesítéskor már nem rendelkezik nyugdíjbiztosítási szerződéssel, a befolyt összeget 
a biztosító a magánszemély
a) más biztosítónál fennálló nyugdíjbiztosítási szerződésére való jóváírás céljából a  magánszemély nyilatkozata 
alapján ezen biztosítóhoz továbbutalja;
b) nyugdíjbiztosítási szerződésének nyugdíjszolgáltatás miatti megszűnése esetén minden további rendelkezés 
nélkül a magánszemélynek kiutalja;
c) halála esetén minden további rendelkezés nélkül a kedvezményezett(ek), illetve a kedvezményezettnek minősülő 
örökösök részére kiutalja;
d) az a)–c)  pontban nem említett esetben, illetve a  magánszemély a)  pont szerinti nyilatkozata hiányában 
az  adóhatóságnál erre a  célra nyitott beszedési számlára visszautalja, azzal, hogy a  visszautalt összegre 
a  magánszemély az  adóhatósághoz benyújtott kérelme alapján akkor tarthat igényt, ha igazolja, hogy 
nyugdíjbiztosítási szerződése neki fel nem róható okból szűnt meg.
(3) A nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot a  magánszemély a  biztosító által – az  adózás rendjéről szóló törvénynek 
az  adókedvezményre jogosító igazolás kiállítására vonatkozó előírásai szerint – kiadott igazolás alapján teheti 
meg, amely tartalmazza a rendelkezési jogosultság alapjául szolgáló összeget, valamint a (2) bekezdésben említett 
megjelölt biztosító nevét, pénzforgalmi számlaszámát és a  nyugdíjbiztosítási szerződés egyedi azonosító számát 
(szerződésszámát). A  biztosító a  kiadott igazolásról az  adózás rendjéről szóló törvényben az  adókedvezményre 
jogosító igazolás adatszolgáltatására előírt határidőig adatot szolgáltat az adóhatóságnak.
(4) Az (1)–(3)  bekezdés szerint jogosult – feltéve, hogy annak egyéb törvényi feltételei fennállnak – a  biztosító(k) 
által kiadott igazolás alapján nyilatkozat megtételére az a magánszemély is, aki e  jog gyakorlásának időpontjában 
nyugdíjbiztosítási szerződéssel nyugdíjszolgáltatás teljesítésére tekintettel már nem rendelkezik. Az  e  nyilatkozat 
szerinti összeget az  adóhatóság – ha a  magánszemélynek nincs az  állami adóhatóságnál nyilvántartott 
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adótartozása, és az  adóbevallása alapján fizetendő adóját megfizette – az  adózás rendjéről szóló törvénynek 
a visszatérítendő jövedelemadóra vonatkozó rendelkezései szerint, egyébként az adótartozás, illetve az adóbevallás 
szerinti adó megfizetését követő 30 napon belül a magánszemély által megjelölt címre (számlára) utalja.
(5) A (4)  bekezdésben említett eset kivételével nem tehet nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot az  a  magánszemély, aki 
a  nyilatkozattétel időpontjában nyugdíjbiztosítási szerződéssel már nem rendelkezik. E  törvény alkalmazásában 
az a magánszemély rendelkezik nyugdíjbiztosítási szerződéssel, aki az adott időpontban fennálló, e törvény szerint 
nyugdíjbiztosításnak minősülő biztosítási szerződés szerződője.
(6) Az (1)  bekezdés alapján átutalt összeget a  magánszemélynek húsz százalékkal növelten kell visszafizetnie, 
ha a  nyugdíjbiztosítás nyugdíjbiztosítási szolgáltatás nélkül megszűnik, vagy a  szerződés úgy módosul, hogy 
az  a  szerződésmódosítást követően e  törvény rendelkezései szerint már nem minősül nyugdíjbiztosításnak. 
A  magánszemély visszafizetési kötelezettségét a  biztosító megállapítja, a  magánszemély részére kifizetett 
összegből – ha van ilyen – levonja, a szerződés megszűnését követő hónap 12. napjáig az adóhatósághoz személyi 
jövedelemadóként befizeti. A biztosító a magánszemély visszafizetési kötelezettségét és az abból levont összeget 
az  Art. 31.  § (2)  bekezdése szerinti bevallásában külön jogcímen bevallja, és arról a  magánszemély számára 
igazolást állít ki. Amennyiben az említett kötelezettség levonására a biztosító teljesítése bármely oknál fogva nem 
nyújt fedezetet, vagy a  visszafizetési kötelezettség a  szerződés módosítására tekintettel keletkezik, a  biztosító 
az  igazoláson feltünteti a  részben vagy egészben le nem vonható összeget, és felhívja a magánszemély figyelmét 
arra, hogy a le nem vont részt a magánszemély köteles megfizetni. A magánszemély a biztosító által kiadott igazolás 
alapján az  adóhatóság közreműködése nélkül elkészített adóbevallásában vallja be a  visszafizetési kötelezettség 
összegét, és a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg annak a biztosító által le nem vont részét.
(7) A más EGT-államban letelepedett biztosítóval (a nyugdíjbiztosítási nyilatkozattal összefüggő rendelkezések 
alkalmazásában: külföldi biztosító) kötött nyugdíjbiztosítási szerződés esetén e  § rendelkezései abban az  esetben 
alkalmazhatóak, ha a magánszemély az adóévre rendelkezik a külföldi biztosító olyan – az állami adóhatóság által 
közzétett formában kiállított – igazolásával, amelyben a  külföldi biztosító a  (3)  bekezdésben említett adatokon 
túlmenően
a) feltünteti nevét (megnevezését), címét (székhelyét), a letelepedése szerinti állam állami adóhatósága (vagy annak 
megfelelő pénzügyi hatósága) által megállapított azonosító jelét,
b) megjelöli, hogy mely államban rendelkezik illetőséggel, valamint
c) igazolja, hogy a magánszeméllyel kötött biztosítási szerződés e törvény rendelkezése szerint nyugdíjbiztosításnak 
minősül, továbbá
d) kötelezettséget vállal arra, hogy az e § szerint kiutalt összeget a magánszemély nyugdíjbiztosítási szerződésén írja 
jóvá, továbbá
e) nyilatkozik arról, hogy olyan szerződéses jogviszonyban áll a  magánszeméllyel, amely alapján képes 
az e törvényben foglalt, a kifizetőnek minősülő biztosítóra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére és 
e kötelezettség teljesítését vállalja.
(8) Az (1)  bekezdésben foglaltaktól eltérően a  magánszemély rendelkezési jogosultságát az  adóhatóság 
közreműködése nélkül elkészített bevallásában gyakorolja, ha arra külföldi biztosítóval megkötött nyugdíjbiztosítási 
szerződés alapján jogosult. A  magánszemély a  bevallásában – a  rendelkezési jogosultság alapja, összege 
megállapításához szükséges adatokon túlmenően – feltünteti a  külföldi biztosító nevét (megnevezését), címét 
(székhelyét), továbbá azt az államot, amelyben a biztosító belföldi illetőségűnek minősül. A magánszemély, ha adó 
feletti rendelkezési jogosultságát külföldi biztosítóval megkötött nyugdíjbiztosítási szerződés alapján gyakorolta, 
az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített adóbevallásában vallja be a visszafizetési kötelezettség összegét és 
a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti azt meg.
44/D.  §  (1)  Ha a  magánszemély az  adója meghatározott részének átutalásáról önkéntes kölcsönös pénztári 
nyilatkozatban, nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatban és nyugdíjbiztosítási nyilatkozatban is rendelkezik, 
az adóhatóság által átutalt összeg (együttesen) nem haladhatja meg a 280 ezer forintot.
(2) Ha a  magánszemély adóalapja adójának az  adókedvezmények levonása után fennmaradó része 
a  nyilatkozatokban megjelölt együttes összeg teljes átutalását nem teszi lehetővé, vagy a  nyilatkozatokban 
megjelölt együttes összeg a  280 ezer forintot meghaladja, az  adóhatóság az  átutalásnál a  nyilatkozatokban 
jogszerűen megjelölt összegek arányát veszi figyelembe azzal, hogy az  egyes átutalások jogcím szerinti összege 
ebben az esetben sem haladhatja meg az adott rendelkezési jogcímre irányadó összeghatárt.
(3) Utólag nem befolyásolja az  önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat, a  nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat, 
illetve a nyugdíjbiztosítási nyilatkozat szerint utalandó összeg nagyságát, ha a magánszemély önellenőrzése, vagy 
az  adóhatóság utólagos adómegállapítása a  magánszemély összevont adóalapja adójának az  adókedvezmények 
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levonása után fennmaradó részét megváltoztatja. Ha azonban az  önellenőrzés vagy az  utólagos adómegállapítás 
a  magánszemély összevont adóalapja adójának az  adókedvezmények levonása után fennmaradó részét olyan 
mértékben lecsökkenti, hogy az már nem éri el az átutalt összeget, az így mutatkozó különbözetet az adóhatóság 
személyi jövedelemadó kötelezettségként írja elő.
(4) A (3)  bekezdésben említett különbözetről az  adóhatóság nem hoz határozatot, ha az  ötezer forintot az  nem 
haladja meg.
(5) Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárnak, a  nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének, valamint 
a biztosítónak a magánszemély számára kiadott igazoláson saját pénzforgalmi számlaszámát is fel kell tüntetnie.”

10. §  Az Szja tv. 49. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha az  egyéni vállalkozó családi járulékkedvezményt kíván igénybe venni, akkor – saját döntése alapján, 
az  e  fejezetben előírtaktól eltérően – a  vállalkozói kivét vagy az  átalányban megállapított jövedelem adóelőlegét 
havonta állapítja meg és vallja be.”

11. § (1) Az Szja tv. 65. § (3a) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (3) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontja alkalmazásában nem minősül sem egyszeri díjas biztosításnak, sem rendszeres 
díjas biztosításnak a biztosítás, ha]
„b)  a rendszeres díjak (díjelőírások) előző biztosítási évhez viszonyított növekedésének (ideértve az  indexálást 
is) mértéke meghaladja a  Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, a  díjnövekedés évét megelőző második 
évre vonatkozó éves fogyasztói áremelkedés 30 százalékponttal növelt értékét azzal, hogy a  rendszeres díjak 
növekedése mértékének meghatározásakor a  kockázati biztosítás díját figyelmen kívül kell hagyni, továbbá azzal, 
hogy a  biztosítási szerződési feltételekben rögzített események bekövetkezése miatt átmeneti időre lehetővé tett 
díj-nemfizetés (szüneteltetés, díjmentesítés) időszakára is figyelembe vehető az  ezen időszakot megelőző utolsó 
rendszeres díj alapulvételével a díj-nemfizetési időszak hosszával arányos biztosítási díj.”

 (2) Az Szja tv. 65. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  (1)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában említett bevételből – ha az  az értékpapír megszerzését követően 
elsőként megszerzett kamat, hozam – levonható az  értékpapír megszerzésére fordított kiadás részeként 
az  értékpapír vételárában az  értékpapír szerzéséig megfizetett, az  értékpapír feltételei szerint meghatározott, 
kiszámított felhalmozódott kamat, hozam azzal, hogy az így levont összeg az (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában 
említett esetben az  értékpapír átruházásakor, beváltásakor, visszaváltásakor az  értékpapír megszerzésére fordított 
értékként nem vehető figyelembe. Nem kell kamatjövedelmet megállapítani a  kollektív befektetési forma 
átalakulása vagy beolvadása következtében a  jogelőd kollektív befektetési értékpapírjának a  jogutód kollektív 
befektetési értékpapírjára történő átváltása esetében, azzal, hogy ilyen esetben a  jogutód értékpapírjának 
megszerzésére fordított értékeként a jogelőd értékpapírjának megszerzésére fordított értékét kell figyelembe venni.”

12. § (1) Az Szja tv. 67/B. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) Nem minősül a  lekötési időszak megszakításának a  lekötési nyilvántartásban szereplő értékpapír átalakítása 
(kicserélése), ha az  átalakított (kicserélt) értékpapír vagy – ha a  magánszemély az  átalakított (kicserélt) értékpapír 
helyett az  értékpapírt kibocsátó szervezettől az  őt megillető vagyonhányadra tart igényt – az  értékpapír helyett 
kapott pénzösszeg legkésőbb az értékpapír átalakítását, a pénzösszeg kifizetését követő 15 napon belül a lekötési 
nyilvántartásba kerül. Nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír zártkörűvé történő átalakítása (kicserélése) 
csak abban az  esetben nem minősül a  lekötési időszak megszakításának, ha a  magánszemély az  átalakított 
(kicserélt) értékpapír helyett az  őt megillető vagyonhányadra tart igényt és arra pénzben jogosult, feltéve, 
hogy ez  a  pénzösszeg a  kifizetését követő 15 napon belül a  lekötési nyilvántartásba kerül. A  15 napos határidő 
elmulasztását a lekötési időszak megszakításának kell tekinteni.”

 (2) Az Szja tv. 67/B. §-a a következő (11)–(13) bekezdéssel egészül ki:
„(11)  A magánszemély a  tartós befektetési szerződés megszüntetésével a  befektetési szolgáltató, illetve 
a  hitelintézet által vezetett lekötési nyilvántartásban rögzített pénzösszegek, pénzügyi eszközök egészét 
– a  megszűnt szerződéssel azonos, a  (3)  bekezdés a) vagy b)  pontja szerinti célra – a  lekötés megszakítása 
nélkül másik befektetési szolgáltatóhoz, illetve hitelintézethez utalhatja (transzferálhatja) át (lekötési átutalás). 
Amennyiben a  magánszemély a  lekötést átvevő befektetési szolgáltatónál, illetve hitelintézetnél a  lekötési 
átutalással érintett állomány elhelyezési éve tekintetében már rendelkezik tartós befektetési szerződéssel, úgy 
a  lekötést átvevő befektetési szolgáltató, illetve hitelintézet az  általa az  adott naptári év tekintetében vezetett 
lekötési nyilvántartásban rögzíti a lekötési átutalásban szereplő pénzösszegeket, pénzügyi eszközöket. Amennyiben 
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a  pénzügyi eszköz transzferálása nem lehetséges, valamint a  (3)  bekezdés b)  pontja szerinti pénzlekötés esetén, 
a lekötési átutalást megelőzően a pénzügyi eszközt értékesíteni kell, valamint a betét lekötését meg kell szüntetni és 
mint pénzeszközt kell átutalni.
(12) Lekötési átutalás esetén az  átadó befektetési szolgáltató, illetve hitelintézet a  lekötési átutalással érintett 
pénzösszegekre, pénzügyi eszközökre vonatkozó igazolást (lekötési igazolás) ad a magánszemélynek és a  lekötési 
utalást fogadó befektetési szolgáltatónak, hitelintézetnek
a) az elhelyezés naptári évéről és az  elhelyezés naptári évében a  tartós befektetési szerződés alapján befizetett 
összegről (lekötött pénzösszegről),
b) az átutalt pénzösszegekről, pénzügyi eszközökről, az  eltranszferált pénzügyi eszközök megszerzésére fordított 
összegekről és
c) az átutalás napjáról.
(13) Ha a magánszemély a hároméves lekötési időszakot a lekötött pénzösszegnek csak egy részére hosszabbította 
meg, majd ezt követően rendelkezik a  lekötési átutalásról, a  lekötési igazoláson fel kell tüntetni a  lekötés részben 
való megszakításakor a  magánszemélynek juttatott bevétel és az  azzal összefüggésben megállapított lekötési 
hozam összegét is, mely adatokat a  lekötési utalást fogadó befektetési szolgáltató, hitelintézet a  további 
adókötelezettség megállapítása során felhasznál. A lekötési átutalást követően, a lekötési hozamot a lekötési utalást 
fogadó befektetési szolgáltató úgy állapítja meg, hogy a magánszemély bevételét megnöveli az átadó befektetési 
szolgáltató, hitelintézet adatszolgáltatása alapján a hároméves lekötési időszak végén a magánszemélynek juttatott 
bevétellel, és csökkenti a  lekötött pénzösszeggel és az átadó befektetési szolgáltató, hitelintézet adatszolgáltatása 
alapján a hároméves lekötési időszak végén a részkivét után már megállapított lekötési hozammal.”

13. §  Az Szja tv. 69. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  juttatás utalvány, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, e törvény külön rendelkezése alapján vagy annak 
hiányában is akkor minősül e  § szerinti juttatásnak, ha a  juttatási feltételek alapján megállapítható, hogy az  mely 
termékre, szolgáltatásra, vagy milyen termék- vagy szolgáltatáskörben használható fel, továbbá ha az  utalvány 
– a magánszemélynek ki nem osztott (nem juttatott) utalványok visszaváltása kivételével – nem visszaváltható, és 
egyebekben a juttatás körülményei megfelelnek a 70–71. § rendelkezéseinek.”

14. §  Az Szja tv. 72. § (4) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:
[A jövedelem megállapításánál – az (1)–(3) bekezdésben foglaltaktól függetlenül – nem kell figyelembe venni a következő 
jogcímeken és a következő feltételekkel fennálló követelések utáni kamatkedvezményt:]
„o) a  pénzügyi intézmény által független félnek üzletszerű pénzügyi szolgáltatása keretében nyújtott olyan 
hitel vagy kölcsön, amellyel összefüggésben az  adós fizetőképességének helyreállítását vagy megőrzését célzó 
intézkedések kerültek végrehajtásra.”

15. § (1) Az Szja tv. 77/C. §-a a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Munkavállalói értékpapír-juttatási programnak (a továbbiakban: program) minősül az olyan juttatási rendszer:
a) amelynek keretében kizárólag a gazdasági társaság vagy annak kapcsolt vállalkozása által kibocsátott értékpapírt 
lehet szerezni;
b) amelynek keretében kizárólag a  gazdasági társaság munkavállalója vagy vezető tisztségviselője szerezhet 
értékpapírt;
c) amelyet a gazdasági társaság munkavállalói és vezető tisztségviselői között teljeskörűen írásban meghirdetnek;
d) amelyben a gazdasági társaság munkavállalói és vezető tisztségviselői közül a részvételre jogosultak körét nem 
a munkaköri feladattal kapcsolatos egyéni teljesítménytől függő ismérv határozza meg;
e) amelyben a juttatásra való jogosultság semmilyen módon nem kapcsolódik a munkavállaló, vezető tisztségviselő 
egyéni teljesítményéhez;
f ) amelyben a  program szervezője visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a  programban foglaltak teljesítésére 
azzal, hogy a  juttatás a  gazdasági társaság érdekkörébe tartozó, előre meghatározott, a  program meghirdetését 
követően meg nem változtatható, objektív feltételhez köthető;
g) amelyben az adóéven belül részt vevő magánszemélyek legfeljebb 25 százaléka lehet vezető tisztségviselő;
h) amelynek keretében az  adóéven belül a  vezető tisztségviselők legfeljebb a  megszerezhető összes értékpapír 
együttes névértékének 50 százalékát kitevő együttes névértékű értékpapírt szerezhetnek; és
i) amelynek keretében a  gazdasági társaság és a  kibocsátó számviteli vezetője, felügyelő-bizottsági tagja és 
e személyek közeli hozzátartozója a program keretében nem szerezhet értékpapírt.
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(1b) Programszervezőként az  (1a)  bekezdés szerint jár el a  külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 
kereskedelmi képviselete.
(1c) A  gazdasági társaság (ideértve a  külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepét, kereskedelmi képviseletét) 
kapcsolt vállalkozása és annak munkavállalói, vezető tisztségviselői is részt vehetnek a  programban. Ebben 
az  esetben az  (1a)  bekezdésben foglalt feltételeknek az  programban részt vevő kapcsolt vállalkozás és annak 
munkavállalói, vezető tisztségviselői tekintetében is teljesülniük kell.”

 (2) Az Szja tv. 77/C. § (24) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program keretében szerzett jövedelemre vonatkozó rendelkezések 
alkalmazásában:)
„e) a program szervezője: az értékpapír magyarországi juttatását a program alapján megszervező gazdasági társaság, 
illetve a  külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, kereskedelmi képviselete, a  juttatást követően ideértve 
az előbbiek (gazdasági társaság, külföldi vállalkozás) jogutódját is;”

16. §  Az Szja tv. 82. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3)  Az állami adóhatóság az  adott év november 30-áig honlapján közzéteszi a  külföldi biztosítóval kötött 
nyugdíjbiztosítási szerződés alapján tehető nyugdíjbiztosítási nyilatkozat feltételeként meghatározott [44/C.  § 
(7) bekezdés], a külföldi biztosító által kiállítandó igazolás formáját. Az igazoláson a kért adatokat magyar és angol 
nyelven kell szerepeltetni.”

17. §  Az Szja tv. 84/Y. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„84/Y.  §  (1)  E törvénynek az  egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a  Nemzeti Adó- 
és Vámhivatalról szóló 2010.  évi CXXII.  törvény módosításáról szóló 2013.  évi CC.  törvénnyel megállapított, illetve 
módosított rendelkezéseit a  hatálybalépésük napjától megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre 
kell alkalmazni a (2)–(11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.
(2) E törvény
a) 28.  § (2)  bekezdése szerinti bevételt szerző magánszemély – a  biztosító felhívására – írásban nyilatkozik arról, 
hogy a  2013. január 1-je előtt megkötött biztosítási szerződésre 2013. január 1-jét megelőzően más személy 
–  nem szerződőként – milyen összegben fizetett az  1. számú melléklet 2013. január 1-jét megelőzően hatályos 
6.  pont  6.3.  alpontja szerinti adómentes díjat, ennek hiányában a  magánszemély 2013. január 1-jét megelőzően 
teljesített saját befizetésének összegével a bevételt nem lehet csökkenteni;
b) 65.  § (3a)  bekezdés b)  pontjának alkalmazása során a  díjnövekedés mértékét először a  2012. december 31-ét 
követően kezdődő biztosítási évre vonatkozóan kell vizsgálni;
c) 1. számú melléklete 6.  pont 6.9.  alpontjának alkalmazása során a  díjnövekedés mértékét először 
a 2012. december 31-ét követően kezdődő biztosítási évre vonatkozóan kell vizsgálni, valamint az említett alpont 
díjfizetés gyakoriságára vonatkozó rendelkezését a 2012. december 31-ét követő első díjfizetéstől (díjelőírástól) kell 
megfelelően alkalmazni.
(3) A 67/A.  § és 67/B.  § alkalmazásában nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírnak minősül annak 
a  részvénytársaságnak a  részvénye, amely 2014. március 14-én nyilvánosan működött, feltéve, hogy 
a részvénytársaság alapszabályát 2014. március 14-ét követően nem módosították.
(4) A  77/C.  §-nak az  egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010.  évi CXXII.  törvény módosításáról szóló 2013.  évi CC.  törvénnyel megállapított, 
illetve módosított rendelkezései hatálybalépését megelőzően hatályos rendelkezések alkalmazásában 
az  elismert munkavállalói értékpapír-juttatási  program (a  továbbiakban: program) keretében értékpapírt szerző 
magánszemélynek kell tekinteni azt a  magánszemélyt is, aki a  program nyilvántartásba vételét kezdeményező 
eljárás megkezdésének időpontjáig a  programban részvételi szándékát nem jelezte, azonban az  értékpapírt 
a nyilvántartásba vett program feltételei szerint szerezte, ideértve különösen a 77/C. §-nak az egyes adótörvények 
és azokkal összefüggő más törvények, valamint a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.  évi CXXII.  törvény 
módosításáról szóló 2013.  évi CC.  törvénnyel megállapított, illetve módosított rendelkezései hatálybalépését 
megelőzően hatályos (19) bekezdés c) és f )–g) pontjában foglalt feltételek teljesítését is.
(5) A 77/C.  §-nak az  egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010.  évi CXXII.  törvény módosításáról szóló 2013.  évi CC.  törvénnyel megállapított, illetve 
módosított rendelkezései hatálybalépését megelőző napon az  elismert munkavállalói értékpapír-juttatási 
programok nyilvántartásában szereplő munkáltatói értékpapír-juttatási programok keretében juttatott értékpapírok 
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adókötelezettsége megállapítása során a  77/C.  §-nak az  említett módosítás hatálybalépését megelőző  napon 
hatályos rendelkezéseit alkalmazni lehet.
(6) Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalról 
szóló 2010.  évi CXXII.  törvény módosításáról szóló 2013.  évi CC.  törvénnyel megállapított 44/C.  §-t kizárólag 
a 2013. december 31-ét követően megkötött nyugdíjbiztosítási szerződésre – ide nem értve a 2014. január 1-je előtt 
megkötött szerződés módosításával létrejövő nyugdíjbiztosítási szerződést – és annak díjára lehet alkalmazni.
(7) E  törvénynek az  egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010.  évi CXXII.  törvény módosításáról szóló 2013.  évi CC.  törvénnyel megállapított 
65.  §  (1)  bekezdés c)  pontját első alkalommal a  2013. december 31-ét követően megszolgált kamatjövedelem 
juttatására kell alkalmazni.
(8) E  törvénynek az  egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010.  évi CXXII.  törvény módosításáról szóló 2013.  évi CC.  törvénnyel megállapított 67/B.  §  
(11)–(13) bekezdését a korábban megkötött tartós befektetési szerződésekre is lehet alkalmazni.
(9) E törvénynek az  egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010.  évi CXXII.  törvény módosításáról szóló 2013.  évi CC.  törvénnyel megállapított 
11/A. § (1) bekezdés f ) pontja, 12. § c) pontja,13. § (1) bekezdés a) alpontja, 44/B. § (4) bekezdés, 65. § (3) bekezdés 
a)  pont ac)–ad)  alpontja, (3a)  bekezdése, (6a)  bekezdése, 1. számú melléklet 4.  pont 4.27.  alpontja, 7.  pont 
7.15.  alpont b)  alpontja, 7.25.  alpontja, 8.  pont 8.21.  alpontja, 9.  pont 9.5.1.  alpont a)–c)  alpontja a  2013. január 
1-jétől megszerzett jövedelmekre is alkalmazható.
(10) E törvénynek az  egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010.  évi CXXII.  törvény módosításáról szóló 2013.  évi CC.  törvénnyel módosított 1. számú 
melléklet 8. pont 8.14. alpontja az adómegállapításhoz való jog elévülési idején belül alkalmazható.
(11) E törvénynek az  oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2013.  évi 
CXXIX.  törvénnyel megállapított és a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény módosításáról 
szóló 2013.  évi CXXXVII.  törvénnyel módosított 1. számú melléklet 4.  pont 4.13.  alpontjában foglaltakat 
a 2013. január 1-jétől megszerzett pénzbeli juttatások tekintetében kell alkalmazni.”

18. §  Az Szja tv.
a) 1. számú melléklete az 1. melléklet,
b) 3. számú melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.

19. §  Az Szja tv.
 1. 3. § 95. pontjában a „személybiztosítás” szövegrész helyébe a „betegségbiztosítás (vagy egészségbiztosítás)” 

szöveg;
 2. 11/A. § (1) bekezdés f ) pontjában a „vállalkozó” szövegrész helyébe a „vállalkozó, vagy az egyéni vállalkozói 

tevékenységét az adóév egészében szüneteltette” szöveg;
 3. 11/A.  § (1)  bekezdés n)  pontjában a „valamint nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatot” szövegrész helyébe 

a „nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatot, valamint nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot” szöveg;
 4. 12. § c) pontjában a „vállalkozó, és” szövegrész helyébe a „vállalkozó, vagy az egyéni vállalkozói tevékenységét 

az adóév egészében szüneteltette, és” szöveg;
 5. 14.  § (1)  bekezdésében a  „társas vállalkozás, a  polgári jogi társaság is” szövegrész helyébe a  „társas 

vállalkozás is” szöveg, a „vállalkozásnál, illetve a  polgári jogi társaságnál díj ellenében” szövegrész helyébe 
a  „vállalkozásnál díj ellenében” szöveg, (4)  bekezdés a)  pontjában a  „pénztári nyilatkozatban” szövegrész 
helyébe a „pénztári nyilatkozatban, nyugdíjbiztosítási nyilatkozatban (ide nem értve, ha a nyugdíjbiztosítási 
nyilatkozat megtételére külföldi biztosítóval megkötött nyugdíjbiztosítási szerződés alapján jogosult 
a magánszemély)” szöveg;

 6. 26. § (1) bekezdésében a „január 15-éig” szövegrész helyébe a „január 10-éig” szöveg;
 7. 44/B. § (4) bekezdésében a „rendelkezett” szövegrész helyébe a „rendelkezett (ide nem értve az adóköteles 

nyugdíjszolgáltatásról való rendelkezést)” szöveg;
 8. 45.  §-ában a  „pénztári nyilatkozat és a  nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat szerinti” szövegrész helyébe 

a  „pénztári nyilatkozat, a  nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat és a  nyugdíjbiztosítási nyilatkozat szerinti” 
szöveg;
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 9. 46. § (6) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „társas vállalkozás, polgári jogi társaság, és” szövegrész helyébe 
a „társas vállalkozás és” szöveg;

10. 48.  § (2)  bekezdés c)  pontjában az  „érvényesítéséről és megosztásáról” szövegrész helyébe 
az „érvényesítéséről, közös érvényesítéséről” szöveg;

11. 49/B.  § (6)  bekezdés d)  pontjában az  „az EK-szerződés 87. és 88.  cikkének a  mezőgazdasági termékek 
előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról 
szóló 1857/2006/EK rendeletben foglalt támogatásként vehető igénybe” szövegrész helyébe az „agrár csekély 
összegű (de minimis) támogatásként vehető igénybe” szöveg, (12)  bekezdésében az  „a szellemi termék” 
szövegrész helyébe az „a szoftvertermék felhasználási joga, a  szellemi termék” szöveg, (14)  bekezdésében 
az „a szellemi termék” szövegrész helyébe az „a szoftvertermék felhasználási joga, a szellemi termék” szöveg;

12. 62.  § (4)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „ingatlan átruházásából” szövegrész helyébe az  „ingatlan, 
ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jog átruházásából” szöveg;

13. 62/A.  § (3)  bekezdés b)  pontjában az  „a termőföldről szóló törvényben meghatározott termőföldnek 
minősülő földrészlet” szövegrész helyébe az „az a  termőföldnek minősülő földrészlet, amely külterületen 
található” szöveg;

14. 63. § (7) bekezdésében az „ingatlan vagyoni értékű jog” szövegrész helyébe az „ingatlan, vagyoni értékű jog” 
szöveg;

15. 65.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az  „1,19-szerese” szövegrész helyébe az „1,19-szerese, vagy – ha 
a kamatjövedelmet egészségügyi hozzájárulás is terheli – 1,28-szorosa” szöveg;

16. 65. § (1) bekezdés d) pontjában a „díjat meghaladó” szövegrész helyébe a „díjat (ideértve a nyugdíjbiztosítási 
nyilatkozat alapján a nyugdíjbiztosítási szerződésen jóváírt összeget is) meghaladó” szöveg;

17. 65.  § (3)  bekezdés a)  pont ac) és ad)  alpontjában a „létrejötte évét” szövegrészek helyébe a „létrejöttét” 
szöveg, (3a) bekezdés a) pontjában a „díjtartalékkal együtt elkülönítetten tartja nyilván” szövegrész helyébe 
a „díjtartalékkal együtt elkülönítetten (vagy a  tartalék befizetett díjhoz való egyértelmű hozzárendelésével) 
tartja nyilván” szöveg, (3b)  bekezdésében a „díjfizetés időpontjától” szövegrész helyébe a „díjfizetés, vagy 
az utolsó, a törvényi követelményeket ki nem elégítő díjnövekedés időpontjától” szöveg, (6a) bekezdésében 
a  „kockázati biztosítási díjat, vagy – ha a  kockázati biztosítás díja nem elkülönített – rendszeres” 
szövegrész helyébe a „kockázati biztosítási díjat (ideértve a  szerződéses feltételek szerint rögzített módon 
meghatározott, utólag levonással érvényesített díjat is), vagy – ha a kockázati biztosítás díja nem elkülönített, 
akkor is, ha az több kockázatra terjed ki – rendszeres” szöveg;

18. 72.  § (4)  bekezdés e)  pontjában az „a társas vállalkozás, a  polgári jogi társaság által” szövegrész helyébe 
az „a társas vállalkozás által” szöveg;

19. 77/C.  §-t magában foglaló alcím címében az  „Az elismert munkavállalói” szövegrész helyébe 
az „A munkavállalói” szöveg;

20. 77/C. § (1) bekezdés a) pontjában az „értékpapírt elismert” szövegrész helyébe az „értékpapírt munkavállalói 
értékpapír-juttatási” szöveg, az  „az elismert programban” szövegrész helyébe az  „a programban” 
szöveg, b)  pontjában az  „az elismert program nyilvántartásáról rendelkező határozatban” szövegrész 
helyébe az  „a  munkavállalói értékpapír-juttatási program nyilvántartásában” szöveg, (6)  bekezdésében, 
a  (15)  bekezdés nyitó szövegrészében, (17)  bekezdésében, a  (18)  bekezdés nyitó szövegrészében 
az „az elismert program” szövegrészek helyébe az „a program” szöveg, a (24) bekezdés nyitó szövegrészében 
az  „Az elismert munkavállalói” szövegrész helyébe az  „A munkavállalói” szöveg, (24)  bekezdés b) és 
d) pontjában az „az elismert program” szövegrész helyébe az „a program” szöveg;

21. 1. számú melléklet 1.  pont 1.10.  alpontjában a  „lakáscélú támogatás” szövegrész helyébe a  „lakáscélú 
támogatás és az  integrációs támogatás” szöveg, 6.  pont 6.6.  alpont b)  alpontjában az  „időpontjában 
adómentes” szövegrész helyébe az  „időpontjában a  6.3.  alpont szerint adómentes” szöveg, 6.7.  alpont 
nyitó szövegrészében az  „a 6.6.  pont b)  alpontjának rendelkezésétől függetlenül” szövegrész helyébe 
az  „a  6.6  alpontban foglalt rendelkezések alkalmazása során (kivéve, ha e  törvény ettől eltérően nem 
rendelkezik)” szöveg, 6.7.  alpont a)  alpontjában az „ideértve, ha azok a  költségek a  jövedelem” szövegrész 
helyébe az „ideértve azt is, ha a költségek a jövedelem” szöveg, 6.7. alpont c) alpontjában a „meg nem haladó 
rész” szövegrész helyébe a „meg nem haladó rész azzal, hogy az  összeghatárt biztosítási szerződésenként 
(a  hozzá kapcsolódó kiegészítő biztosításokkal együtt) kell vizsgálni” szöveg, 7.  pont 7.15.  alpont 
a)  alpontjában a  „szolgáltatója, valamint a  hitelintézet, pénzügyi vállalkozás által” szövegrész helyébe 
a „szolgáltatója által” szöveg, 8. pont 8.14. alpont nyitó szövegrészében a „kifizető által” szövegrész helyébe 
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a  „kifizető, kifizetőnek nem minősülő külföldi személy által” szöveg, 9.  pont 9.5.  alpont 9.5.2 pontjában 
a „ha rendelkezik” szövegrész helyébe a „ha legkésőbb a bevallás benyújtásakor rendelkezik” szöveg;

22. 1. számú melléklet 7.  pont 7.15.  alpont b)  alpontjában a „kiegészítő szolgáltatásból származó” szövegrész 
helyébe a  „kiegészítő szolgáltatásból, biztosító biztosítási szolgáltatásból származó” szöveg, a  „pénzügyi 
vállalkozásnak az  adott” szövegrész helyébe a  „pénzügyi vállalkozásnak, biztosítónak az  adott” szöveg, 
a „10 000 forintot” szövegrész helyébe a „20 000 forintot” szöveg;

23. 2. számú melléklet I. Jellemzően előforduló bevételek fejezet 9.  pontjában a „kapott kártérítés” szövegrész 
helyébe a  „kapott kártalanítás, kártérítés” szöveg, a  II. A  mezőgazdasági őstermelő tevékenységének 
megszüntetése fejezet 3.  pont második bekezdésében a  „munkáltatói elszámolást vagy az  adóhatósági 
adómegállapítást követően” szövegrész helyébe a „munkáltatói adómegállapítást követően” szöveg;

24. 10. számú melléklet I. Jellemzően előforduló bevételek fejezet 9. pontjában a „kapott kártérítés” szövegrész 
helyébe a „kapott kártalanítás, kártérítés” szöveg;

25. 13. számú melléklet 10. pontjában a „40 százaléka” szövegrész helyébe a „40 százaléka, 2013. december 31-ét 
követően megkötött hitelszerződések esetében a kamat 60 százaléka” szöveg

lép.

20. §  Hatályát veszti az Szja tv.
 1. 7. § (1) bekezdés j) pont jc) alpontja;
 2. 16. § (1) bekezdésében „az országgyűlési képviselői,” szövegrész;
 3. 47. § (4) bekezdésében az „és adóalapot növelő tétel” szövegrész;
 4. 48. § (2) bekezdés e) pontja;
 5. 50. § (9) bekezdése;
 6. 62. § (2) bekezdés c) pontjában az „ , erdő művelési ágú föld” szövegrész;
 7. 62.  § (2)  bekezdés c)  pontjában a „– ha a  jövedelmet nem a  64.  § (1)  bekezdés rendelkezése szerint kell 

megállapítani –” szövegrész, 62. § (5) bekezdése;
 8. 64. § (2) bekezdésében az „ , erdő művelési ágú földjének” szövegrész és a „fekvő mezőgazdasági művelésű 

külterületi” szövegrész, 64. § (3) bekezdésében az „ , erdő művelési ágú földjének” szövegrész;
 9. 77/C.  § (2)  bekezdésében az  „az elismert program nyilvántartási számát, valamint” szövegrész, 

77/C.  § (3)  bekezdésében az  „az elismert program nyilvántartási száma, továbbá” szövegrész, 77/C.  § 
(4)  bekezdésében az „az elismert program nyilvántartási számáról,” szövegrész, 77/C.  § (5)  bekezdésében 
az „az elismert program nyilvántartási száma, továbbá” szövegrész, 77/C. § (7) bekezdésében az „az elismert 
program nyilvántartási száma, valamint” szövegrész, 77/C.  § (14)  bekezdése, 77/C.  § (18)  bekezdés záró 
szövegrészében az „elismert” szövegrészek, 77/C. § (19)–(23) bekezdése, 77/C. § (24) bekezdés a) és f ) pontja;

10. 80. § c) pontjában a „természetbeni” szövegrész;
11. az 1. számú melléklet 8.  pont 8.10.  alpontjában az  „az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 

törvény alapján” szövegrész;
12. 1. számú melléklet 8. pont 8.28. alpont b) alpontjában a „sporteseményre vagy” szövegrész.

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

21. §  A társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996.  évi LXXXI.  törvény (a  továbbiakban: Tao.  törvény) 4.  §-a 
a következő 45. ponttal egészül ki:
(e törvény alkalmazásában)
„45. termőföld: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott mező-, erdőgazdasági 
hasznosítású föld;”

22. § (1) A Tao. törvény 7. § (1) bekezdése a következő w) ponttal egészül ki:
(Az adózás előtti eredményt csökkenti:)
„w) a  (21)  bekezdésben foglaltakra is figyelemmel, az  adózó választása szerint az  e  törvény hatálya alá tartozó 
kapcsolt vállalkozása saját tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenységének közvetlen 
költségére tekintettel a  t)  pont szerint megállapított, de választása szerint nem érvényesített összeg [ide nem 
értve a  (17)  bekezdés szerinti összeget], azzal, hogy a  3. számú melléklet A) rész 15.  pontja szerinti körülmények 
fennállását az adózó vonatkozásában is vizsgálni kell,”

 (2) A Tao. törvény 7. §-a a következő (21) bekezdéssel egészül ki:
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„(21) Az  (1)  bekezdés w)  pontjában foglaltak akkor alkalmazhatóak, ha az  adózó rendelkezik az  adóbevallás 
benyújtásáig a  kapcsolt vállalkozása írásos nyilatkozatával, amely tartalmazza a  kapcsolt vállalkozás adóévi 
saját tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenysége közvetlen költségének összegét, valamint 
az  összegre tekintettel az  adózó(k) által érvényesíthető összeget. A  kapcsolt vállalkozás által adott nyilatkozat(ok)
ban meghatározott összeg(ek) nem haladhatják meg a nyilatkozat kiállítója által az  (1) bekezdés t) pontja alapján 
érvényesíthető összeget. A nyilatkozatban foglaltak teljesüléséért az adózó és kapcsolt vállalkozása egyetemlegesen 
felel. A  nyilatkozatban szereplő adatokról a  nyilatkozat kiállítója, valamint a  kedvezményezett a  társasági 
adóbevallásban adatszolgáltatásra kötelezett.”

23. §  A Tao. törvény 8. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az (1) bekezdés p) pontjának az önellenőrzésre vonatkozó rendelkezését az adózónak nem kell alkalmaznia, ha 
a nem jelentős összegű hibát a feltárás napját magában foglaló adóévről szóló adóbevallásában veszi figyelembe, 
feltéve, hogy a  nem jelentős összegű hibával érintett adóévi adóalapja meghaladja a  nem jelentős összegű hiba 
összegét.”

24. §  A Tao. törvény 9. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Abban az  adóévben, amelyben az  alapítvány, a  közalapítvány, az  egyesület, a  köztestület az  egyesülési 
jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény 
szerint  elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezetnek minősül, a  társasági adó alapja  
–  az  (1)–(10)  bekezdéstől eltérően – az  adózás előtti eredmény, módosítva a  7–8.  §-ban, a  16.  §-ban, a  18.  §-ban 
és a 28. §-ban, valamint a VII. Fejezetben foglaltakkal.”

25. §  A Tao. törvény 13/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  közhasznú jogállás megszűnésére előírt rendelkezéseket kell alkalmazni abban az  adóévben, amelyben 
a közhasznú nonprofit gazdasági társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló törvény szerint elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű 
szervezetnek minősül.”

26. §  A Tao. törvény 15. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozás, a  szabályozott ingatlanbefektetési társaság vagy 
a szabályozott ingatlanbefektetési projekttársaság a (6) bekezdésben foglalt rendelkezést nem alkalmazhatja
a) a  szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló törvény hatálya alá nem tartozó kapcsolt vállalkozásával 
kötött ügyletből származó, a bevétellel arányos adóalapra,
b) a  főtevékenységként épületépítési projekt szervezésével (TEÁOR 4110) foglalkozó gazdasági társaságban 
fennálló, 10%-ot meghaladó részesedése
ba) értékesítésének adóévi árfolyamnyereségére, és
bb) nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő kivezetése következtében elszámolt bevételnek az  elszámolt 
ráfordítást meghaladó részére.”

27. §  A Tao. törvény 17. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Átalakulás esetén a  jogutód a  jogelődnél keletkezett elhatárolt veszteségnek a  jogelőd vagyonából 
a vagyonmérleg szerinti részesedése arányában számított, az adózás előtti eredmény csökkentéseként még el nem 
számolt részére, valamint kedvezményezett eszközátruházás esetén az  átvevő társaság az  átruházó társaságnál 
keletkezett, az  önálló szervezeti egységnek betudható elhatárolt veszteségre – a  jogelődnél, illetve az  átruházó 
társaságnál eltelt időt is beszámítva – az (1)–(3) bekezdés rendelkezéseit a (8) bekezdésre figyelemmel alkalmazza. 
Ez  a  rész kiválás esetén a  jogelőd, kedvezményezett eszközátruházás esetén az  átruházó társaság elhatárolt 
veszteségét csökkenti. A  jogutód a  jogelődnek a  beolvadás adóévében keletkezett negatív adóalapjával első 
alkalommal a beolvadás napját magában foglaló adóévének adózás előtti eredményét csökkentheti.”

28. § (1) A Tao. törvény 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  adózó a  (2) és (4)  bekezdés szerinti, részére kiadott támogatási igazolásban szereplő összegig – döntése 
szerint – a  támogatás (juttatás) adóéve és az  azt követő adóévek adójából, de utoljára a  támogatás (juttatás) 
naptári évét követő hatodik naptári évben lezáruló adóév adójából adókedvezményt vehet igénybe, függetlenül 
attól, hogy e támogatással nem növeli adózás előtti eredményét az adóalap megállapításakor. Az adókedvezmény 
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igénybevételének feltétele, hogy az  adózó a  (6) és (7)  bekezdés szerint meghatározott kiegészítő támogatást 
a (8) bekezdés szerint arra jogosult szervezet részére a támogatás juttatásának adóévében megfizeti.”

 (2) A Tao. törvény 22. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  (1)  bekezdés szerinti kiegészítő támogatás az  adókedvezményre jogosító támogatási igazolásban 
meghatározott összeg 19.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti adókulccsal – a  (7)  bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével – kiszámított értékének legalább 75 százaléka.
(7) Az  adózó a  kiegészítő támogatást akkor állapítja meg a  10 százalékos társasági adókulcs szerinti mértékkel, 
ha a  támogatás adóévében a  19 százalékos társasági adókulcs alkalmazására nem köteles. Ha az  adózó 
a  kiegészítő támogatást a  várható fizetendő adó alapján a  10 százalékos társasági adókulcs alapján határozza 
meg és a támogatás adóévében pozitív adóalapja meghaladja az 500 millió forintot, köteles a támogatás legalább 
7  százalékát a  támogatás adóévét követő 90 napon belül kiegészítő támogatásként a  (8)  bekezdés szerint arra 
jogosult szervezetnek megfizetni.
(8) A támogatási igazolás alapján a (6) és (7) bekezdés szerint meghatározott kiegészítő támogatásra jogosult:
a) a  (2) és (3)  bekezdés hatálya alá tartozó támogatási igazolás esetén – az  adózó döntése szerint – vagy 
az  Mktv.-ben meghatározott, a  mozgóképszakmai célokra előirányzott források elosztását végző szervezet, 
vagy a  támogatási igazolás kiállításának alapjául szolgáló támogatásban részesülő filmalkotás tekintetében 
filmelőállítónak minősülő jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság;
b) a  (4) és (5)  bekezdés hatálya alá tartozó támogatási igazolás esetén – az  adózó döntése szerint – vagy 
az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvény szerint központi 
költségvetési támogatás nyújtására jogosult minisztérium vagy a támogatási igazolás kiállításának alapjául szolgáló 
támogatásban részesülő előadó-művészeti szervezet.”

29. §  A Tao. törvény 22/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az adókedvezmény mértéke
a) a  2000. december 31-ét követően és 2013. december 31-éig megkötött szerződés alapján igénybe vett 
(1) bekezdés szerinti hitelre az adóévben fizetett kamat 40 százaléka,
b) a  2013. december 31-ét követően megkötött szerződés alapján igénybe vett (1)  bekezdés szerinti hitelre 
az adóévben fizetett kamat 60 százaléka.”

30. § (1) A Tao. törvény 22/C. § (1) bekezdés a) pontja a következő af ) alponttal egészül ki:
[látvány-csapatsport támogatása (e § alkalmazásában a  továbbiakban: támogatás) keretében az  adózó a  következő 
jogcímekre nyújthat támogatást (juttatást):
a) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége részére]
„af ) az amatőr sportszervezetek versenyeztetéssel összefüggő költségeinek támogatására;”

 (2) A Tao. törvény 22/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az adózó a (3) bekezdés szerint a részére kiállított támogatási igazolásban szereplő összegig – döntése szerint – 
a  támogatás (juttatás) adóéve és az  azt követő adóévek adójából, de utoljára a  támogatás (juttatás) naptári évét 
követő hatodik naptári évben lezáruló adóév adójából – feltéve, hogy a  támogatási igazolás kiállítására irányuló 
kérelemnek a  támogatás igénybevételére jogosult szervezet általi benyújtásakor az  adózónak nincs lejárt 
köztartozása – adókedvezményt vehet igénybe, függetlenül attól, hogy e  támogatással nem növeli adózás előtti 
eredményét az adóalap megállapításakor.”

 (3) A Tao. törvény 22/C. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adókedvezmény támogatási igazolás alapján vehető igénybe. Az  adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy 
az adózó – jogszabályban meghatározottak szerint –)
„a) a támogatási igazolásban szereplő összegű támogatást és a (3a) és (3b) bekezdésben meghatározott kiegészítő 
sportfejlesztési támogatást (a  továbbiakban: kiegészítő sportfejlesztési támogatás) a  (3a)  bekezdés szerint arra 
jogosult szervezet számára átutalja, valamint”

 (4) A Tao. törvény 22/C. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) Az  adózó a  támogatási igazolásban meghatározott összeg 19.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti adókulccsal 
számított értéke legalább 75 százalékát köteles szponzori vagy támogatási szerződés keretében, kizárólag 
a szerződésben meghatározott sporttevékenység támogatása érdekében
a) az (1) bekezdés a)–d) pontja hatálya alá tartozó támogatás esetén – az adózó döntése szerint – vagy a támogatási 
igazolás szerint támogatásban részesített látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége részére, vagy 
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az  e  látvány-csapatsport keretében vagy érdekében az  (1)  bekezdés b)–d)  pontjában meghatározottak szerint 
működő sportszervezet (sportiskola), közhasznú alapítvány részére,
b) az  (1)  bekezdés e)  pontjában meghatározott támogatás esetén a  támogatásban részesített sportköztestület 
részére
a támogatás adóévében megfizetni.”

 (5) A Tao. törvény 22/C. § (3c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3c) Az  adózó a  támogatást és a  kiegészítő sportfejlesztési támogatást az  arra jogosult önálló fizetési számlájára 
történő átutalással a  támogatási igazolás kézhezvételét követően teljesíti. A  támogatás, illetve a  kiegészítő 
sportfejlesztési támogatás fogadására szolgáló fizetési számlát támogatás esetében a  támogatási igazolás, 
kiegészítő sportfejlesztési támogatás esetében az  annak alapjául szolgáló szponzori vagy támogatási szerződés 
határozza meg. Ha a  kiegészítő sportfejlesztési támogatás jogosultja nem országos sportági szakszövetség, 
az  annak alapjául szolgáló szponzori vagy támogatási szerződés egy eredeti példányát az  adózó a  megkötését 
követő 8 napon belül megküldi a kiegészítő sportfejlesztési támogatásban részesített látvány-csapatsport országos 
sportági szakszövetsége részére.”

 (6) A Tao. törvény 22/C. §-a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet támogatása esetén a  (4)  bekezdés e)  pontja 
szerinti mértékeket a támogatási igazolások összértékének támogatási szerződés keretében megfizetett kiegészítő 
sportfejlesztési támogatással összevont értékére kell alkalmazni.”

31. §  A Tao. törvény a következő 29/V. §-sal egészül ki:
„29/V.  § (1) E  törvénynek az  egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a  Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.  évi CXXII.  törvény módosításáról szóló 2013.  évi CC.  törvénnyel megállapított 
17.  §  (7)  bekezdését az  adózó a  2013. adóévi adókötelezettségének megállapítása során választása szerint 
alkalmazza.
(2) E  törvénynek az  egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010.  évi CXXII.  törvény módosításáról szóló 2013.  évi CC.  törvénnyel megállapított 
22/C. § (1) bekezdés a) pont af ) alpontját első ízben a 2011. adóévi adókötelezettségre lehet alkalmazni.
(3) E  törvénynek az  egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010.  évi CXXII.  törvény módosításáról szóló 2013.  évi CC.  törvénnyel megállapított 22.  § (1), 
(3) és (4)  bekezdését, (6)–(8)  bekezdését, 22/C.  § (3)  bekezdés a)  pontját, (3a), (3c) és (4a)  bekezdését, a  3. számú 
melléklet A) rész 12. pontját a 2013. december 31-ét követően nyújtott támogatásra (juttatásra) kell alkalmazni.
(4) E  törvénynek az  egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010.  évi CXXII.  törvény módosításáról szóló 2013.  évi CC.  törvénnyel megállapított 
22/C. § (2) bekezdését a hatálybalépése napját követően nyújtott támogatásra (juttatásra) kell alkalmazni.”

32. §  A Tao. törvény
a) 1. számú melléklete a 3. melléklet,
b) 3. számú melléklete a 4. melléklet
szerint módosul.

33. §  A Tao. törvény
 1. 4.  § 5.  pontjában a „30 százalék” szövegrész helyébe a „10 százalék” szöveg, a „30 százalékot” szövegrész 

helyébe a „10 százalékot” szöveg, a „30 százalékos” szövegrész helyébe a „10 százalékos” szöveg, a „60 napon” 
szövegrészek helyébe a „75 napon”szöveg;

 2. 4.  § 15.  pontjában a  „fennmaradási engedély jogerőre emelkedésének a  napja,” szövegrész helyébe 
a „fennmaradási engedély jogerőre emelkedésének a napja, a használatbavétel tudomásulvételének a napja,” 
szöveg;

 3. 4.  § 18/a.  pont 1.  alpontjában a „mérlegfordulónapi piaci” szövegrész helyébe a „mérlegfordulónapi könyv 
szerinti” szöveg;

 4. 4. § 18/c. pontjában az „az az ingatlan” szövegrész helyébe az „az a külterületi ingatlan” szöveg;
 5. 4.  § 33.  pont d)  alpontjában az „apportálása (a  továbbiakban: ingatlan hasznosítása)” szövegrész helyébe 

az „apportálása (a továbbiakban együtt: ingatlan hasznosítása), továbbá ingatlan értékesítése” szöveg;
 6. 5.  § (7)  bekezdésében az  „abban az  adóévben, amelyben a  közhasznúsági nyilvántartásból törölték” 

szövegrész helyébe az  „abban az  adóévben, amelyben a  közhasznúsági nyilvántartásból törölték, vagy 
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amely adóévben az  egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló törvény szerint elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezetnek minősül” 
szöveg;

 7. 7.  § (1)  bekezdés e)  pontjában az  „az immateriális jószág értékesítéséből,” szövegrész helyébe 
az „az ugyanazon immateriális jószág értékesítéséből,” szöveg;

 8. 7.  § (1)  bekezdés zs)  pontjában és (11)  bekezdés b)  pontjában a  „szellemi termék” szövegrész helyébe 
a „szoftvertermékek felhasználási joga, szellemi termék” szöveg;

 9. 7.  § (11)  bekezdés b)  pontjában a „szellemi termékre” szövegrész helyébe a „szoftvertermékek felhasználási 
jogára, szellemi termékre” szöveg;

10. 7.  § (12)  bekezdésében az „az EK-Szerződés 87. és 88.  cikkének a  mezőgazdasági termékek előállításával 
foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 
1857/2006/EK rendelet 4. cikkében foglalt támogatásként vehető igénybe” szövegrész helyébe az „az Európai 
Közösséget Létrehozó Szerződés 107. és 108.  cikkének a  mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó 
kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló rendeletben foglalt 
támogatásként vehető igénybe” szöveg;

11. 18.  § (6)  bekezdésében az  „a jegyzett tőke nem pénzbeli hozzájárulással történő teljesítése” szövegrész 
helyébe az „a jegyzett tőke, tőketartalék nem pénzbeli hozzájárulással történő teljesítése” szöveg;

12. 22.  § (3) és (4)  bekezdésében a  „támogatási igazolások összértéke” szövegrészek helyébe a  „támogatási 
igazolások és a támogatási szerződés keretében megfizetett kiegészítő támogatások összértéke” szöveg;

13. 22/A.  § (1)  bekezdésében az  „ideértve a  felhasznált hitel visszafizetésére igazoltan felvett más hitel” 
szövegrész helyébe az „ideértve a felhasznált hitel visszafizetésére igazoltan felvett más hitelt” szöveg;

14. 22/A.  § (4)  bekezdésében az „az EK-Szerződés 87. és 88.  cikkének a  mezőgazdasági termékek előállításával 
foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 
1857/2006/EK rendelet 4.  cikkében foglalt vehető igénybe” szövegrész helyébe az „az Európai Közösséget 
Létrehozó Szerződés 107. és 108.  cikkének a  mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és 
középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló rendeletben foglalt 
támogatásként vehető igénybe” szöveg;

15. 22/C.  § (1)  bekezdés c)  pont ce)  alpontjában az  „az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 
88.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet” 
szövegrész helyébe az „az Európai Közösséget Létrehozó Szerződés alapján elfogadott, a  csekély összegű 
(de minimis) támogatások alkalmazásáról szóló bizottsági rendelet” szöveg;

16. 26.  § (13)  bekezdésében a  „kisvállalati adó alanya” szövegrész helyébe a  „kisadózó vállalkozások tételes 
adójáról és a  kisvállalati adóról szóló törvény (a  továbbiakban: Katv.) hatálya alá tartozó adóalany” szöveg, 
a „kisvállalati adó adóalanyisága” szövegrészek helyébe a „Katv. szerinti adóalanyisága” szöveg;

17. 31.  § (4)  bekezdésében az „az EK-Szerződés 87. és 88.  cikkének a  mezőgazdasági termékek előállításával 
foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és  
a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 358., 
2006. 12. 16., 3. o.)” szövegrész helyébe az „az Európai Közösséget Létrehozó Szerződés 107. és 108. cikkének 
a  mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami 
támogatásra történő alkalmazásáról szóló rendelet” szöveg

lép.

34. §  Hatályát veszti a Tao. törvény
a) 4. § 1/a. pontjában az „és a személyi jövedelemadóról szóló törvényben” szövegrész;
b) 22/A. § (1) bekezdésében a „2000. december 31-ét követően megkötött” szövegrész;
c) 28. § (5) bekezdésében a „ráfordításként elszámolt” szövegrész.

3. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény módosítása

35. §  Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII.  törvény (a továbbiakban: Eva. törvény) 3. § (1) bekezdése 
a következő k) ponttal egészül ki:
(Az adózó adóalanyisága megszűnik:)
„k) a kisvállalati adó szerinti adóalanyiság létrejötte napját megelőző nappal.”
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36. §  Az Eva. törvény 3. § (1) bekezdés g) pontjában a „felszámolás” szövegrész helyébe a „felszámolás, a kényszertörlési 
eljárás” szöveg lép.

4. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény módosítása

37. §  Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény 3. § (3c) bekezdés b) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés c), valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjában említett foglalkozásúnak minősül:]
„b) a hivatásos sportoló, sportmunkatárs, valamint a sportról szóló 2004. évi I.  törvény (a továbbiakban: a sportról 
szóló törvény) 11/A.  §-ában meghatározott sportszakember, feltéve, hogy a  magánszemély sportszervezettel 
vagy a  sportról szóló törvény 19.  § (3)  bekezdése szerinti sportszövetséggel fennálló jogviszonya keretében 
sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetetten feladatot lát el, és a  sportszövetség szabályzata 
szerint sportszakembernek minősül, vagy a  sportszövetség vagy a  sportszervezet főállású munkavállalója, a  sport 
területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló jogszabályban 
meghatározott tevékenységek esetén feltéve, hogy a  sportmunkatárs, sportszakember rendelkezik a  jegyzékben 
meghatározott képesítéssel, szakképzettséggel.”

5. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény 
módosítása

38. §  Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006.  évi LIX.  törvény (a  továbbiakban: 
Különadó tv.) a következő alcímmel egészül ki:
„Hitelintézeti hozzájárulás
4/C. § (1) A hitelintézetnek a 2013. adóévre a Hpt. alapján a már megképzett és 2013. december 31-ei fordulónappal 
az  eredménytartalékba átvezetett általános kockázati céltartalékra tekintettel egyszeri fizetési kötelezettsége 
keletkezik.
(2) A  hitelintézet az  (1)  bekezdésben meghatározott fizetési kötelezettségét azáltal teljesíti, hogy az  általános 
kockázati céltartalékból az  eredménytartalékba – a  2013. december 31-ei fordulónappal – átvezetett összeggel 
az e fordulónappal lezáruló adóév társasági adóalapja megállapítása során
a) a társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996.  évi LXXXI.  törvény (a  továbbiakban: Tao törvény) 6.  § 
(5) bekezdés b) pontjának alkalmazása esetén a jövedelem-(nyereség-)minimumot,
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó esetben az adózás előtti eredményét
megnöveli.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti fizetési kötelezettségre tekintettel a  2013. december 31-ei fordulónappal lezáruló 
adóévben a  hitelintézet társasági adóalapja a  Tao törvény 6.  § (1)–(2), (5)–(10)  bekezdése szerint megállapított, 
a  (2) bekezdés szerint módosított összeg, de legalább az általános kockázati céltartalék csökkenéseként elszámolt 
összeg. A  hitelintézet a  2013. december 31-ei fordulónappal lezáruló adóév elhatárolt veszteségét a  (2)  bekezdés 
szerint növelő tételként elszámolt összeg figyelembe vétele nélkül állapítja meg.
(4) Az általános kockázati céltartalékra tekintettel keletkezett adóalaprész után a hitelintézet 19 százalékkal állapítja 
meg a társasági adót.
(5) A hitelintézet a társasági adóalapjából a (2)–(3) bekezdés szerinti rész tekintetében a 2013-ban kezdődő adóévre 
vonatkozó adóelőleg-kiegészítési kötelezettségét azzal teljesíti, hogy a  (2) és (3)  bekezdés szerint meghatározott 
fizetési kötelezettséget 2014. március 10-éig megállapítja, az  állami adóhatóság által rendszeresített külön 
nyomtatványon, elektronikus úton bevallja és egy összegben (társasági adófizetési kötelezettségként) megfizeti.
(6) Az (5)  bekezdés szerinti kötelezettség elmulasztása a  jogkövetkezmények szempontjából az  adófizetési 
kötelezettség elmulasztásával esik egy tekintet alá, amelynek alapján adóbírság és késedelmi pótlék kiszabásának 
van helye.”

39. §  A Különadó tv. a következő 11. §-sal egészül ki:
„11.  § E  törvénynek az  egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010.  évi CXXII.  törvény módosításáról szóló 2013.  évi CC.  törvénnyel megállapított 4/C.  §-a 
2014. december 31-én hatályát veszti.”
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40. §  A Különadó tv.
a) 4. § (5) és (6) bekezdésében a „2013-ra” szövegrész helyébe a „2014-re” szöveg;
b) 4/A. § (1) bekezdésében a „2013-ban” szövegrész helyébe a „2014-ben” szöveg;
c) 4/A. § (2) bekezdésében a „2013.” szövegrész helyébe a „2014.” szöveg;
d) 4/A.  § (3)  bekezdésében a  „2010–2012.” szövegrész helyébe a  „2010–2013.” szöveg, a  „2013.” szövegrész 

helyébe a „2014.” szöveg;
e) 4/A.  § (38)  bekezdésében az  „A Hpt. szerinti” szövegrész helyébe az  „A hitelintézetekről és a  pénzügyi 

vállalkozásokról szóló törvény (a továbbiakban: Hpt.) szerinti” szöveg;
f ) 4/B. § (1) bekezdésében a „2013-ban” szövegrész helyébe a „2014-ben” szöveg;
g) 5. § (3) bekezdésében az „a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény” szövegrész 

helyébe az „a Tao törvény” szöveg;
h) 6. § (4) bekezdésében az „a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény” szövegrész helyébe 

az „a Hpt.” szöveg;
i) 7.  § 4.  pontjában az „a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (a  továbbiakban: Hpt.)” 

szövegrész helyébe az „a Hpt.” szöveg;
j) 7.  § 8.  pontjában a „létrejött pénzügyi vállalkozást” szövegrész helyébe a „létrejött pénzügyi vállalkozást, 

továbbá a kizárólag csoportfinanszírozást végző pénzügyi vállalkozást” szöveg
lép.

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

41. §  A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a  kisvállalati adóról szóló 2012.  évi CXLVII.  törvény (a  továbbiakban: 
Katv.) 2. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában)
„8.  főállású kisadózó: a  kisadózó, kivéve azt a  kisadózót, aki a  tárgyhó egészében megfelel az  alábbi feltételek 
bármelyikének:
a) legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll, azzal, hogy a  heti 36 órás foglalkoztatás 
megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze kell számítani,
b) a társadalombiztosítás ellátásairól és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerinti kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül,
c) a  szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján 
külföldön biztosított személynek minősül,
d) a kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény alapján más államban biztosítottnak minősül,
e) olyan magánszemély, aki 2011. december 31-én – a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján 
megállapított – I., II., vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, és a megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 32–33. §-a 
alapján rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül,
f ) rokkantsági ellátásban részesül és egészségi állapota a  rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 
50 százalékos vagy kisebb mértékű,
g) a  kisadózó vállalkozáson kívül más vállalkozásban nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak 
vagy társas vállalkozónak minősül, ideértve más kisadózó vállalkozásban fennálló főállású kisadózó jogállást is;”

42. §  A Katv. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  tevékenységét év közben kezdő vállalkozás bejelentését az  állami adóhatósághoz való bejelentkezéssel 
egyidejűleg teljesítheti. Ebben az  esetben az  adóalanyiság a  vállalkozás nyilvántartásba vételének napjával vagy 
– ha az korábbi időpont – a létesítő okirat ellenjegyzésének napjával – de legkorábban 2013. január 1-jén – jön létre.”

43. §  A Katv. 7.  § (3)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép és egyidejűleg a § a  következő (3a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(3)  A bejelentésben nyilatkozni kell arról, hogy a  kisadózó főállású kisadózónak minősül-e, valamint nyilatkozni 
lehet arról, ha a  kisadózó vállalkozás a  főállású kisadózó után magasabb összegű tételes adó [8.  § (4a)  bekezdés] 
megfizetését választja.
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(3a) A  magasabb összegű tételes adó a  bejelentést követően is választható. A  magasabb összegű fizetési 
kötelezettséget a választásról szóló nyilatkozat megtételének hónapjától kell teljesíteni. A magasabb összegű tételes 
adót a  választás visszavonása hónapjáig, a  kisadózó vállalkozó főállású jogállásának megszűnése hónapjáig, vagy 
a kisadózó vállalkozás e fejezet szerinti adóalanyiságának megszűnése hónapjáig kell teljesíteni.”

44. §  A Katv. 8. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  (4)  bekezdés rendelkezésétől eltérően a  kisadózó vállalkozás választhatja, hogy a  főállású kisadózó után 
magasabb összegű tételes adót fizet. Az  e  választás alapján fizetendő adó minden megkezdett naptári hónapra 
75 ezer forint.”

45. §  A Katv. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A  főállású kisadózó e  jogállásának időtartama alatt biztosítottnak minősül, a  Tbj.-ben és a  foglalkoztatás 
elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvényben meghatározott valamennyi ellátásra 
jogosultságot szerezhet, ezen ellátások számításának alapja havi 81 300 forint, magasabb összegű tételes adó 
fizetése esetén 136 250 forint. Az állami adóhatóság a 7. § és a 8. § (11) bekezdése szerinti bejelentések adattartalma 
alapján adatot szolgáltat az egészség- és nyugdíjbiztosítási szervek felé a főállású kisadózó biztosítotti jogállásának 
időtartamáról és az ellátások alapjáról.
(1a) Szünetel a  főállású kisadózó biztosítása abban a  hónapban, amelyben a  főállású kisadózó után az  adót 
a 8. § (9) bekezdés d) pontja alapján nem kell megfizetni.”

46. §  A Katv. 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  kisadózó vállalkozás az  (1)–(3)  bekezdés szerinti nyilatkozatban vagy bevallásban adatot szolgáltat bármely 
más személy (ide nem értve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyt) nevéről és címéről, a naptári 
évben megszerzett, a  kisadózó vállalkozás bevételének minősülő összegről, ha az  meghaladja az  1 millió forintot. 
Az  adatszolgáltatás teljesítése során nem kell figyelembe venni a  kisadózó vállalkozás olyan bevételét, melyről 
a kisadózó vállalkozás nem számlát állított ki.”

47. §  A Katv. 12. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a)  A bevételi nyilvántartás vezetésével összefüggő kötelezettséget teljesítettnek kell tekinteni, ha a  kisadózó 
vállalkozás az általa kiállított nyugtákat, számlákat teljes körűen megőrzi akkor, ha e dokumentumokból a bevétel 
megszerzésének időpontja hitelesen megállapítható.”

48. §  A Katv. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13.  §  Az Art. szerinti adózó (ide nem értve az  egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyt és a  kisadózó 
vállalkozások tételes adójának alanyát) a tárgyévet követő év március 31-ig adatot szolgáltat az állami adóhatóság 
részére a  kisadózó vállalkozás nevéről, címéről, adószámáról, és a  kisadózó vállalkozás részére a  naptári 
évben juttatott, a  kisadózó vállalkozás bevételének minősülő összegről, ha az  meghaladja az  1 millió forintot. 
Az  adatszolgáltatás teljesítése során nem kell figyelembe venni a  kisadózó vállalkozás olyan bevételét, melyről 
a kisadózó vállalkozás nem számlát állított ki.”

49. § (1) A Katv. 20. § (4) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A pénzforgalmi szemléletű eredményt csökkenti a következő ügyletekből a tárgyévben befolyt pénzeszköz:)
„h) az e törvény alapján megfizetett adó visszatérítése.”

 (2) A Katv. 20. § (5) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A pénzforgalmi szemléletű eredményt növeli)
„h) az e törvény alapján megfizetett adó és adóelőleg”
(miatt a tárgyévben teljesített pénzeszköz kifizetés.)

 (3) A Katv. 20. § (13) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[A (2) bekezdés alkalmazásában a pénzforgalmi szemléletű eredmény meghatározása során figyelmen kívül kell hagyni]
„c) az  e  törvény szerinti adóalanyiság időszakát megelőző időszakban teljesített és az  adóalanyiság időszaka alatt 
visszatérített pótbefizetést.”

50. §  A Katv. 25. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a)  Ha a  kisadózó vállalkozások tételes adóját alkalmazó egyéni vállalkozó a  tevékenységét megszünteti, akkor 
a  bevételét növeli az  az összeg, amelyet a  kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság bejelentése 
adóévében a (2) bekezdésben foglaltak szerint megállapított.”
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51. §  A Katv. 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti összeg a beszámoló
a) mérlegében kimutatott eredménytartalék, saját elhatározásból lekötött tartalék, mérleg szerinti eredmény 
és – a  jóváhagyott osztalék, részesedés alapján a  taggal szemben fennálló – kötelezettség együttes összegéből 
az  a  rész, amely meghaladja a  mérlegben kimutatott, nem vagyoni betétként megszerzett immateriális javak és 
tárgyi eszközök (ide nem értve az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékhelyesbítését) együttes könyv szerinti 
értékét;
b) egyszerűsített mérlegében kimutatott eredménytartalék, saját elhatározásból lekötött tartalék, mérleg szerinti 
eredmény, tartalék és – a  jóváhagyott osztalék, részesedés alapján tagjával szemben fennálló – kötelezettség 
együttes összegéből az a rész, amely meghaladja az egyszerűsített mérlegben kimutatott, nem vagyoni betétként 
megszerzett immateriális javak és tárgyi eszközök együttes könyv szerinti értékét;
csökkentve azzal az  eredménytartalékkal, eredménytartalékból lekötött tartalékkal, eredménytartalékból 
jóváhagyott osztalékfizetési kötelezettséggel, amely az  adóalany egyszerűsített vállalkozói adó szerinti 
adóalanyiságának időtartama alatt keletkezett.”

52. §  A Katv. a következő alcímmel és 28/A. §-sal egészül ki:
„20/A. Egyszerűsített vállalkozói adó
28/A.  § Az  egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alól a  kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá 
bejelentkező adóalanyok esetében a  2.  § 12.  pontjában foglaltaktól eltérően nem kell a  kisadózó vállalkozás 
bevételének tekinteni azt a  bevételt, amelyet az  egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002.  évi XLIII.  törvény 
alapján az  egyszerűsített vállalkozói adó alapjának kell tekinteni. E  bevételeket a  kisadózó vállalkozás bevételi 
nyilvántartásában fel kell tüntetni azzal a  külön bejegyzéssel, hogy e  bevételek az  egyszerűsített vállalkozói adó 
alapját képezik.”

53. §  A Katv. a következő 32. §-sal egészül ki:
„32. §  (1) E törvénynek az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010.  évi CXXII.  törvény módosításáról szóló 2013.  évi CC.  törvénnyel megállapított, illetve 
módosított rendelkezéseit a  hatálybalépésük napjától megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre 
kell alkalmazni a (2)–(3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.
(2) E törvénynek az  egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010.  évi CXXII.  törvény módosításáról szóló 2013.  évi CC.  törvénnyel megállapított 4.  § 
(2)  bekezdését az  egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010.  évi CXXII.  törvény módosításáról szóló 2013.  évi CC.  törvény hatálybalépésekor 
folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.
(3) E törvénynek az  egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CC. törvénnyel megállapított 13. §, 20. § 
(1), (2) bekezdés, (4) bekezdés h) pont, (5) bekezdés f ) pont, g) pont, h) pont, (6) bekezdés f ) pont, (13) bekezdés 
c) pont, 26. § (2) bekezdés és 28/A. § rendelkezését a 2013. adóévre vonatkozóan is alkalmazni kell.
(4) E törvénynek az  egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010.  évi CXXII.  törvény módosításáról szóló 2013.  évi CC.  törvénnyel megállapított 
23. § (5) bekezdés rendelkezését a 2013. adóévre az adózó választása szerint alkalmazza.”

54. §  A Katv.
a) 2.  § 3.  pontjában a  „vagy a  kisvállalati adó hatálya alá bejelentkező, az  Szt. hatálya alá nem tartozó, 

az egyszerűsített vállalkozói adó alanyai esetén az egyszerűsített vállalkozói adó alapja” szövegrész helyébe 
a „vagy a  kisvállalati adó hatálya alá bejelentkező, az  Szt. hatálya alá nem tartozó egyszerűsített vállalkozói 
adóalany esetén az  egyszerűsített vállalkozói adó alapja, a  kisvállalati adó hatálya alá bejelentkező, az  Szt. 
hatálya alá nem tartozó kisadózó vállalkozás esetén a 12. pont alapján meghatározott összeg” szöveg;

b) 5.  § (1)  bekezdés f )  pontjában az „ezen időpontig” szövegrész helyébe az „a kisadózó tag kilépését követő 
napig” szöveg;

c) 5.  § (1)  bekezdés j)  pontjában a „végrehajtható adótartozása” szövegrész helyébe a „végrehajtható, nettó 
módon számított adótartozása” szöveg;

d) 19. § (6) bekezdésében az „a cégbíróságnak” szövegrész helyébe az „az adóhatóságnak” szöveg;
e) 19. § (9) bekezdésében a „társasági szerződése” szövegrészek helyébe a „létesítő okirata” szöveg;
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f ) 20. § (1) bekezdésében a „(2)–(19)” szövegrész helyébe a „(2)–(20)” szöveg;
g) 20.  § (2)  bekezdésében a „(4)–(19)” szövegrészek helyébe a „(4)–(20)” szöveg, az „egyszerűsített vállalkozói 

adóalany” szövegrész helyébe az „egyszerűsített vállalkozói adóalany vagy kisadózó vállalkozás” szöveg;
h) 20.  § (5)  bekezdés f )  pontjában a  „fizetése és” szövegrész helyébe a  „fizetése,” szöveg, g)  pontjában 

a „kifizetése” szövegrész helyébe a „kifizetése és” szöveg;
i) 20. § (6) bekezdés f ) pontjában a „bírság, pótlék, valamint az e törvény alapján megfizetett adó és adóelőleg,” 

szövegrész helyébe a „bírság, pótlék,” szöveg;
j) 20.  § (8)  bekezdésében a  „feltéve, hogy az  adóévben a  szerződés” szövegrész helyébe a  „feltéve, hogy 

a szerződés” szöveg;
k) 23. § (5) bekezdésében a „(4)–(19)” szövegrész helyébe a „(4)–(20)” szöveg;
l) 23.  § (9)  bekezdésében az  „egyszerűsített vállalkozói adóalany” szövegrész helyébe az  „egyszerűsített 

vállalkozói adóalany vagy kisadózó vállalkozás” szöveg
lép.

II. Fejezet 
közvetett AdókAt érIntő módosítások

7. Az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény módosítása

55. § (1) Az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  adóalany az  5.  § szerint keletkezett adófizetési kötelezettsége és a  6.  § szerinti adó-visszaigénylési 
jogosultsága különbözeteként megállapított nettó adót havonta, a tárgyhó első napjától a tárgyhó utolsó napjáig 
terjedő adómegállapítási időszakra, a tárgyhót követő hó 20. napjáig köteles bevallani és megfizetni, illetve jogosult 
visszaigényelni. Az  adómegállapítási időszakra vonatkozóan vissza nem igényelt adó az  adózás rendjéről szóló 
2003.  évi XCII.  törvény (a  továbbiakban: Art.) szerinti elévülési időn belül későbbi adómegállapítási időszakban is 
levonható, visszaigényelhető.”

 (2) Az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  adó-visszaigénylésre jogosult, a  6.  § (1)  bekezdésében felsorolt személyek közül a  nem adóalany személy 
az (5) bekezdésben meghatározott adómegállapítási időszakra a visszaigényelhető adót – a (7) bekezdésben foglalt 
eltéréssel – havonta, a  tárgyhót követő hó 20. napjától igényelheti vissza az  Art. költségvetési támogatásokra 
vonatkozó szabályainak alkalmazásával.”

8. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása

56. §  A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) 9. § (4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(4) Ha az  adókötelezettség átalakítás miatt keletkezik, az  adó alanya köteles a  területileg illetékes közlekedési 
hatósághoz benyújtott előzetes engedély iránti kérelmet benyújtani. A közlekedési hatóság az átalakítási engedély 
kiadásakor, annak egy példánya megküldésével haladéktalanul értesíti a  vámhatóságot az  adóalany átalakítási 
szándékáról, közölve minden, az e törvény szerinti adókötelezettség megállapításához szükséges adatot (az eredeti 
és az átalakított gépjármű hengerűrtartalmát, üzemanyag fajtáját és környezetvédelmi osztályba sorolását, valamint 
az e törvény szerinti adó alanyának beazonosításához szükséges adatokat).”

57. §  A Rega tv. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a 8. § (2) bekezdése szerinti esetben a különbözet előjele negatív, a gépjármű átalakítása előtti forgalomba 
helyezéskor megfizetett és az  átalakítást követő forgalomba helyezéskor számított adó különbözetét az  adóalany 
a  vámhatósághoz benyújtott kérelemmel visszaigényelheti, ha az  átalakítást követő forgalomba helyezéskor 
a  gépjármű környezetvédelmi osztályba sorolása jobb, mint az  átalakítás előtti forgalomba helyezéskori 
környezetvédelmi osztályba sorolása.”
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58. §  A Rega tv. a következő új 21. §-sal egészül ki:
„21. § A 2. § 3. pontjának az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CC. törvénnyel megállapított módosítását 
az e módosítás hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.”

59. §  A Rega tv.
1. 2. § 3. pontjában a „mentőautót” szövegrész helyébe a „mentőautót, a halottszállító kocsit”,
2. 9. § (5) bekezdésében a „gépjárműnek az adóigazolásban szereplő” szövegrész helyébe a „gépjármű”,
3. 13. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „adó a vámhatósághoz benyújtott kérelemmel visszaigényelhető” 

szövegrész helyébe az „adót az adóalany a vámhatósághoz benyújtott kérelemmel visszaigényelheti”,
4. 16/A.  § (4)  bekezdésében az  „igazolást ad ki” szövegrész helyébe az  „elektronikus igazolást továbbít 

a rendőrség részére”,
5. 19. § (4) bekezdésében a „13. § (6)” szövegrész helyébe a „14. § (1)”
szöveg lép.

60. §  Hatályát veszti a Rega tv.
1. 7.  § (1)  bekezdésében az  „az adóigazolás kiváltásával” és az  „az adóigazolás kiváltásának időpontjában” 

szövegrész,
2. 7. § (2) bekezdése,
3. 9. § (5) bekezdésében a „ , valamint az adóigazolás sorszámáról” szövegrész,
4. „Az adóigazolás” alcíme,
5. 13. § (3) bekezdése,
6. 16/A. § (4) bekezdésében a „ , melyet a rendőrség részére elektronikus úton is továbbít” szövegrész.

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

61. § (1) A  jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.  évi CXXVII.  törvény 
(a továbbiakban: Jöt.) 7. §-a a következő 9/A. ponttal egészül ki:
(e törvény alkalmazásában)
„9/A. kn-kód: a  vám- és a  statisztikai nómenklatúráról, valamint a  Közös Vámtarifáról szóló 1987. július 23-i  
2658/87/EGK tanácsi rendelet 1.  mellékletében meghatározott Kombinált Nómenklatúrával megegyező árut 
megjelölő áruazonosító szám;”

 (2) A Jöt. 7. § 35. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában)
„35. aroma: az  élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal 
rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az  1601/91/EGK tanácsi rendelet, a  2232/96/EK és a  110/2008/EK 
rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról szóló 2008. december 16-i 1334/2008/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendeletben ekként meghatározott anyag;”

 (3) A Jöt. 7. §-a a következő 56–58. pontokkal egészül ki:
(e törvény alkalmazásában)
„56. szárított dohány: a  tőről leszakított nyersdohány, valamint a  2401 vámtarifaszámú feldolgozatlan dohány, 
továbbá a dohányhulladék;
57. fermentált dohány: az a dohány, amelyben a megfelelő eljárások mellett olyan változások játszódtak le, amelyek 
következtében a dohány élvezeti célra alkalmassá vált;
58. dohánylevél-töltő: az a kizárólag emberi erővel – így különösen nem elemmel, akkumulátorral, vagy elektromos 
áramforrásról – működtethető eszköz, amelyik egyszerre egy vagy több, de legfeljebb óránként 200 darab kézi 
töltésű cigaretta elkészítésére szolgál.”

62. § (1) A Jöt. 24. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A vámhatóság – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – olyan személynek engedélyezi bejegyzett kereskedőként a jövedéki 
termék más tagállamból közösségi adófelfüggesztési eljárásban történő behozatalát, aki]
„f ) – a  (6)–(7)  bekezdésben foglalt eltéréssel – jövedéki biztosítékot nyújt az  éves szinten várhatóan beszerzésre 
kerülő
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fa) egyéb ellenőrzött ásványolaj – kivéve a 2901 10 vámtarifaszámú cseppfolyósított szénhidrogént – mennyiségére 
az 52. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott adómértékkel számított adó,
fb) 2901 10 vámtarifaszámú cseppfolyósított szénhidrogén mennyiségére az  52.  § (1)  bekezdés f )  pontja szerinti 
legmagasabb adómértékkel számított adó,
fc) – az fa) és fb) pontban nem említett – jövedéki termék mennyiségére számított adótartalom
egytizenketted részének megfelelő összegben.”

 (2) A Jöt. 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben a  bejegyzett kereskedő eseti jelleggel hoz be jövedéki terméket más tagállamból közösségi 
adófelfüggesztési eljárásban (a  továbbiakban: eseti bejegyzett kereskedő), részére a  vámhatóság esetenként egy 
szállítmányra vonatkozóan ad engedélyt a  35.  § (1)  bekezdés b)–c)  pontban meghatározott feltételek teljesítése, 
valamint a kérelemben megjelölt, beszerzésre kerülő
a) egyéb ellenőrzött ásványolaj – kivéve a 2901 10 vámtarifaszámú cseppfolyósított szénhidrogént – mennyiségére 
az 52. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott adómértékkel,
b) 2901 10 vámtarifaszámú cseppfolyósított szénhidrogén mennyiségére az  52.  § (1)  bekezdés f )  pontja szerinti 
legmagasabb adómértékkel,
c) – az a) és b) pontokban nem említett – jövedéki termék mennyiségére
számított adónak megfelelő összegben történő előzetes jövedékibiztosíték-nyújtás esetén.”

 (3) A Jöt. 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1)  bekezdés szerinti bejegyzett kereskedő 25.  § szerinti, nem teljesített adófizetési kötelezettségének 
összege – a  (7)  bekezdésben foglalt eltéréssel – 50 százalékkal, de legfeljebb 50 millió forinttal haladhatja meg 
a jövedéki biztosíték összegét, egyébként a jövedéki biztosítékot legalább a nem teljesített adófizetési kötelezettség 
összegére ki kell egészíteni. A  jövedéki biztosíték megemelésének elmaradása esetén a  vámhatóság a  bejegyzett 
kereskedői engedélyt az  eset összes körülményeinek figyelembevételével, különös tekintettel a  nem teljesített 
adófizetési kötelezettség összegére, legfeljebb 30 napra felfüggesztheti. Ha a bejegyzett kereskedő a felfüggesztés 
elrendelésétől számított 30 nap elteltével jövedéki biztosítékát nem emeli meg, a  vámhatóság a  bejegyzett 
kereskedői engedélyt visszavonja.”

63. § (1) A Jöt. 38. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) A  jövedéki biztosíték összegét módosítani kell, ha az  annak elfogadásánál figyelembe vett feltételek vagy 
körülmények megváltoztak.
(7) Az  adóraktár engedélyese köteles a  jövedéki biztosítékát megemelni, amennyiben a  jövedéki biztosíték 
megállapításánál figyelembe vett és az  időarányos tényszámok alapján éves szinten várható termék-előállítás 
és betárolás mennyiségi adatai olyan eltérést mutatnak, amelynek alapján a  jövedéki biztosíték több mint 
25 százalékkal való megemelése indokolt. A  vámhatóság a  jövedéki biztosíték megemelésének elmaradása 
esetén az  adóraktári engedélyt az  eset összes körülményeinek figyelembevételével, – különös tekintettel a  nem 
teljesített adófizetési kötelezettség összegére – legfeljebb 30 napra felfüggesztheti. Ha az  adóraktár engedélyese 
a  felfüggesztés elrendelésétől számított 30 nap elteltével jövedéki biztosítékát nem emeli meg, a  vámhatóság 
az adóraktári engedélyt visszavonja.”

 (2) A Jöt. 38. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  biztosíték összegének csökkentése esetén a  vámhatóság haladéktalanul intézkedik a  különbözet 
felszabadításáról vagy visszafizetéséről.”

64. §  A Jöt. 48. §-a a következő (25) bekezdéssel egészül ki:
„(25) A  bejegyzett kereskedői engedély 24.  § (3)  bekezdése vagy az  adóraktári engedély 38.  § (7)  bekezdése és 
72. § (8a) bekezdése szerinti felfüggesztésének időtartama alatt a vámhatóság az elektronikus átvételi elismervényt 
nem továbbítja, az  adóraktár engedélyese jövedéki terméket nem állíthat elő, szabadforgalomba nem bocsáthat, 
adófelfüggesztés alatt álló jövedéki terméket adóraktárából nem tárolhat ki és adóraktárába nem tárolhat be, 
a bejegyzett kereskedő pedig jövedéki terméket nem fogadhat.”

65. §  A Jöt. 48/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„48/E.  § (1) A  vámhatóság az  adóraktári engedéllyel, a  bejegyzett kereskedői engedéllyel, a  bejegyzett feladói 
engedéllyel, a  keretengedéllyel, a  felhasználói engedéllyel, a  jövedéki engedéllyel rendelkező személyekről, 
a  csomagküldő kereskedőkről, a  csomagküldő kereskedők adóügyi képviselőiről, az  üzemi motorikus gáztöltő 
állomás üzemeltetőiről, a  nyilvántartásba vett felhasználókról, a  mobil palackozóval rendelkező személyekről, 
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az  ásványolaj előállítására alkalmas desztillálóberendezés előállítására, importálására, a  szeszgyártásra alkalmas 
desztillálóberendezés előállítására, a  sör előállítására alkalmas főzőüst és komlóforraló üst előállítására, továbbá 
a hivatalos zár előállítására engedéllyel rendelkező személyekről közhiteles hatósági nyilvántartást vezet.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás az  engedélyes vagy a  nyilvántartásba vett nevére, engedélyszámára 
vagy nyilvántartási számára, az  engedélyben vagy nyilvántartásban szereplő jövedéki termék vagy eszköz 
megnevezésére, az engedély kiadása vagy a nyilvántartásba vétel időpontjára, valamint az engedély érvényességére 
vonatkozó adatok tekintetében minősül közhitelesnek. A  vámhatóság ezen adatokat az  (1)  bekezdés szerinti 
tevékenységek ellenőrzése érdekében, az engedély hatályának megszűnését vagy a nyilvántartásból történő törlést 
követő 5 évig kezeli.
(3) A vámhatóság a hatályos engedélyek vagy nyilvántartások azon adatait, amelyek tekintetében az  (1) bekezdés 
szerinti nyilvántartás közhiteles, a honlapján közzéteszi.”

66. §  A Jöt. VII. fejezete a következő 48/F. §-sal egészül ki:
„48/F. § A jövedéki eljárásokban alkalmazandó vámtarifaszámoknak megfelelő KN-kódokat a vámhatóság legkésőbb 
a KN-kódok változását megelőző 15. napon internetes honlapján közzéteszi.”

67. §  A Jöt. 62/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, 3403 19 10, 3403 19 91 
és  3403 19  99  vámtarifaszám alatti ásványolaj (a  továbbiakban: kenőolaj) közül az  ömlesztetten szállított 
ásványolaj szállítását a terméket szállító személy köteles a vámhatóságnak legkésőbb a szállítást megelőző napon 
bejelenteni.”

68. §  A Jöt. 64. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az alkoholtermékek kutatásához kapcsolódó tudományos célra és – köznevelési vagy felsőoktatási intézmény 
által vagy megbízásából – oktatási célra (a  továbbiakban együtt: tudományos és oktatási cél) előállított és 
ugyanezen célra felhasznált alkoholtermék esetében nem kell alkalmazni az  (1) és (2)  bekezdés rendelkezéseit, 
amennyiben az előállított alkoholtermék felhasználása (megsemmisítése) az előállítónál történik.”

69. §  A Jöt. 66. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  szeszfőzde a  bérfőzető részére a  párlat átadásával egyidejűleg egyszerűsített kísérő okmányt állít ki, amely 
igazolja az  adó megfizetését, valamint a  párlat adóraktárban történt előállítását, származását. A  szeszfőzde által 
a  bérfőzető részére kiállított származási igazolvány az  átvételt követő 15 évig alkalmas a  bérfőzető birtokában 
lévő párlat származásának igazolására. A  vámhatóság a  származási igazolvány érvényességét a  15 év letelte után 
kérelemre 2 évente 2 éves időtartamra meghosszabbítja.”

70. § (1) A Jöt. 72. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A  jövedéki biztosíték szempontjából a  nem kizárólag bérfőzést végző szeszfőzde (a  továbbiakban: 
kereskedelmi szeszfőzde) és a  vele nem összefüggő helyrajzi számon található, de technológiai folyamatból 
fakadóan egy technológiai egységet képező üzemi szeszraktár egy adóraktárnak tekintendő és utána 
a  kereskedelmi szeszfőzdére irányadó jövedéki biztosítékot kell nyújtani. Ha a  kereskedelmi szeszfőzde üzemi 
szeszraktárában tárolt jövedéki termékek adótartalma és a  nem teljesített adófizetési kötelezettség együttes 
összege a  10 millió forintot meghaladja, akkor a  jövedéki biztosítékot a  teljes összegre ki kell egészíteni, ezt 
követően az együttes összeg minden 5 millió forintja után kell a jövedéki biztosítékot a teljes összegre kiegészíteni.”

 (2) A Jöt. 72. § (8a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8a) Az  alkoholtároló adóraktár-engedélyes nem teljesített adófizetési kötelezettségének összege 50 százalékkal, 
de legfeljebb 50 millió forinttal haladhatja meg a  jövedéki biztosíték összegét, egyébként a  jövedéki biztosítékot 
legalább a teljes összegre ki kell egészíteni. A jövedéki biztosíték megemelésének elmaradása esetén a vámhatóság 
az  adóraktári engedélyt az  eset összes körülményeinek figyelembevételével, – különös tekintettel a  nem 
teljesített adófizetési kötelezettség összegére – legfeljebb 30 napra felfüggesztheti. Ha az  alkoholtároló adóraktár 
engedélyese a  felfüggesztés elrendelésétől számított 30 nap elteltével jövedéki biztosítékát nem emeli meg, 
a vámhatóság az alkoholtároló adóraktári engedélyt visszavonja.”

 (3) A Jöt. 72. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A
a) kizárólag bérfőzést végző szeszfőzde esetében a 35. § (1) bekezdés g) pontját,
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b) szeszfőzde esetében a 35. § (1) bekezdés e) pontját – ha az adóraktár-engedélyes a számviteli törvény szerint nem 
kötelezett könyvvizsgálatra –
nem kell alkalmazni.”

 (4) A Jöt. 72. §-a a következő (13) és (14) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A 64. § (10) bekezdés szerinti esetben nem kell adóraktári engedéllyel rendelkezni.
(14) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti adóraktárban a  vámhatóság engedélyezheti a  Kertv. szerinti közvetlen 
értékesítés folytatását. A  közvetlen értékesítés keretében az  adóraktárból elvitelre vagy kóstolás céljából helyben 
fogyasztásra kitárolt összes napi alkoholtermék-mennyiségről – a  kiállított számviteli bizonylatok alapján – 
a  nap végén egy, az  adópolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott adattartalmú egyszerűsített 
kísérő okmányt kell kiállítani, amelynek másolatát az  adóraktár engedélyese a  kiállítással egyidejűleg, a  40.  § 
(13)  bekezdésében meghatározott módon megküldi a  vámhatóságnak. A  napközbeni készletcsökkenést 
az egyszerűsített kísérő okmány kiállításáig az értékesítésről kiállított számviteli bizonylat igazolja.”

71. §  A Jöt. 74.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép és a  74.  § a  következő (1a) és (1b)  bekezdésekkel 
egészül ki:
„(1) Alkoholtermék előállítására alkalmas desztillálóberendezés a  vámhatóság engedélyével állítható elő és 
értékesíthető, továbbá a  magánfőző desztillálóberendezése kivételével a  vámhatóság engedélyével birtokolható. 
Nem szükséges a  vámhatóság engedélye a  rendeltetésszerűen használt, túlnyomással üzemelő háztartási 
főzőedényekre, a  tudományos és oktatási célra használt desztillálóberendezésekre, valamint a  minőségellenőrzési 
célra használt üveg desztillálóberendezésekre.
(1a) A  tudományos és oktatási célra használt nem üveg desztillálóberendezés birtoklását a  megszerzést követő 
10  napon belül elektronikus úton, az  adópolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott adatok 
megadásával be kell jelenteni a vámhatóságnak.
(1b) A tudományos és oktatási célra használt nem üveg desztillálóberendezésen előállított alkoholtermék
a) előállítását előállításonként, az  előállítás megkezdésének tervezett időpontját megelőző harmadik napig 
az  adópolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott adatok megadásával elektronikus úton be kell 
jelenteni a vámhatósághoz,
b) tudományos és oktatási célú felhasználásáról vagy megsemmisítéséről a  jogszerű felhasználás megállapítására 
alkalmas, az adópolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott adattartalmú jegyzőkönyvet kell kiállítani.”

72. §  A Jöt. 100. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Dohánygyártmány gyártására alkalmas gépet és egyéb eszközt – az  e  törvényben meghatározott 
dohánylevél-töltőt ide nem értve – kizárólag adóraktári engedéllyel rendelkező dohányüzem vagy dohánygyár 
tarthat birtokában, csak részére lehet értékesíteni, importálni.”

73. § (1) A Jöt. 104. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenységre (kivéve a  nem saját számlára végzett közösségi kereskedelmi 
tevékenységet, illetve a  jövedéki termék más tagállamba történő kivitelét) és a  saját számlára végzett 
importtevékenységre szóló jövedéki engedély (2) bekezdésben foglaltakon túli feltétele, hogy a kérelmező]
„b) az 52. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti cseppfolyósított gáz – kivéve a kizárólag 25 kilogramm vagy annál kisebb 
kiszerelésű palackba töltött cseppfolyósított szénhidrogént – esetében telephelyenként 300 m3 űrtartalmú, a talajjal 
egybeépített vagy a talajhoz rögzített tárolótartállyal,”
(is rendelkezzen.)

 (2) A Jöt. 104. § (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[A jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenységre (kivéve a  nem saját számlára végzett közösségi kereskedelmi 
tevékenységet, illetve a  jövedéki termék más tagállamba történő kivitelét) és a  saját számlára végzett 
importtevékenységre szóló jövedéki engedély (2) bekezdésben foglaltakon túli feltétele, hogy a kérelmező]
„d) a  62/A.  § (1)  bekezdése szerinti kenőolaj esetében telephelyenként legalább 50 m2 alapterületű, szilárd 
térelemekkel körülhatárolt raktárhelyiséggel”
(is rendelkezzen.)

 (3) A Jöt. 104. § (10) bekezdése a következő d)–f ) ponttal egészül ki:
(jövedéki engedélyes tevékenységet)
„d) kizárólag szeszfőzdében előállított alkoholtermékkel folytató, szeszfőzdét működtető személynek
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da) ha a  szeszfőzdében évi legfeljebb 20 hektoliter tiszta szesz tartalmú alkoholterméket állít elő, 2 millió forint 
összegben kell,
db) egyéb esetben 10 millió forint összegben kell,
e) kizárólag 2901 10 vámtarifaszámú cseppfolyósított szénhidrogénnel folytató személynek 1 millió Ft összegben 
kell,
f ) kizárólag a 62/A. § (1) bekezdése szerinti kenőolajjal folytató személynek 5 millió Ft összegben kell”
(jövedéki biztosítékot nyújtania.)

 (4) A Jöt. 104. § (10a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10a) Jövedéki engedélyes tevékenységet kizárólag sörfőzdében előállított sörrel vagy kizárólag szeszfőzdében 
előállított alkoholtermékkel folytató személynek a  (4)  bekezdés c)  pontjában előírtaktól eltérően legalább 20 m2 

alapterületű, szilárd térelemekkel körülhatárolt raktárhelyiséggel kell rendelkeznie.”

74. § (1) A Jöt. 110. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  nem jövedéki engedélyes kereskedő dohánygyártmány beszerzésekor a  Dohánytörvény szerinti 
dohánytermék-kiskereskedelmi engedélyét vagy a  dohánytermékek kiskereskedelmére vonatkozó jogosultságát 
igazoló okiratot (kijelölési okirat), egyéb jövedéki termék beszerzésekor – ideértve a  Dohánytörvény hatálya alá 
nem tartozó területen létesített, dohánygyártmányt forgalmazó üzletek üzemeltetői által végzett dohánygyártmány 
beszerzését is – a  működési engedélyét vagy a  működési engedélyről szóló igazolást, illetve a  Kertv. szerinti 
bejelentésről kapott igazolást vagy ezek másolatát az eladó kérésére köteles bemutatni.”

 (2) A Jöt. 110. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A  (7)  bekezdésben foglaltaktól eltérően a  vendéglátó-ipari üzlet, kereskedelmi szálláshely által, 
–  a  kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott – alkalmi 
rendezvényen végzett értékesítés során megmaradt 2 liter alatti kiszerelésű alkoholtermékből és borból 
választékonként legfeljebb öt-öt, a  2 literes vagy annál nagyobb kiszerelésből pedig választékonként legfeljebb 
egy-egy bontott palackot, kannát, hordót lehet tartani az  üzlethelyiség elkülönített részében. A  nem jövedéki 
engedélyes kereskedő az  adópolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott tartalmú nyilvántartást 
vezet az alkalmi rendezvényen értékesítés során visszamaradt, az üzlethelyiség elkülönített részében tartott bontott 
alkoholtermékről és borról.”

75. §  A Jöt. XVI. Fejezete a következő 110/A–110/B. §-sal egészül ki:
„110/A.  § (1) Szárított dohányt, valamint fermentált dohányt Magyarország területére behozni, onnan kivinni, azt 
tárolni, birtokolni, illetve arról bármely módon rendelkezni csak a  külön jogszabályban meghatározott előzetes 
regisztrációt követően lehet.
(2) Szárított dohányt csak fermentáló üzem, fermentált dohányt csak dohányüzem vagy dohánygyár részére lehet 
átadni.
(3) Ha a  szárított dohányt, vagy fermentált dohányt nem a  100.  § (1)  bekezdésében meghatározott, adóraktári 
engedéllyel rendelkező dohánygyártmány-adóraktárban, vagy fermentáló üzemben tárolnak, akkor a tárolás helyét 
és az árumozgatást is be kell jelenteni a vámhatóság részére. Ebben az esetben a tárolt dohány szigorú őrizetéről és 
az áruforgalom pontos nyilvántartásáról a dohány birtokosa köteles gondoskodni.
(4) A (3) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni a termelő saját maga által megtermelt szárított dohányára
a) mindaddig, amíg a szárított dohány a termelő közvetlen ellenőrzése alatt marad,
b) ha a  szárított dohányt a  termelő – írásbeli szerződés alapján megbízott – fuvarozóval közvetlenül a  tárolás 
helyére, vagy a  fermentáló üzembe, illetve dohánygyárba szállítatja, és termelő a  fuvarozóval megkötött 
szerződéskötés során az elvárható körültekintéssel járt el.
(5) Az  e  §-ban foglalt rendelkezések teljesítése, annak ellenőrzése és felügyelete, továbbá az  ezzel kapcsolatos 
hatósági eljárás jövedéki ügynek minősül.
(6) Az e §-ban előírt regisztrációs, illetve bejelentési kötelezettségnek elektronikus úton kell eleget tenni.
110/B.  § (1) Cigarettapapír-lapot, cigarettapapír-hüvelyt, illetve dohánylevél-töltőt kizárólag a  Dohánytörvény 
11. §-ában meghatározott elárusító helyen lehet Magyarországon forgalmazni.
(2) Az  e  §-ban foglalt rendelkezések teljesítése, annak ellenőrzése és felügyelete, továbbá az  ezzel kapcsolatos 
hatósági eljárás jövedéki ügynek minősül.”
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76. § (1) A Jöt. 111/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  vámhatóság az  olyan jövedéki termék felderítése érdekében, amely után az  adót nem fizették meg, 
a  postai szolgáltató felvevő- vagy kézbesítőhelyén, a  futár- vagy csomagszállítást végző szolgáltató telephelyén 
foganatosított érzékszervi vizsgálata eredményének – így különösen a  térfogat, a súly, ezek aránya – ismeretében 
és a  rendelkezésre álló egyéb információk (beszerzett adatok) birtokában a  postai szolgáltató felvevő- vagy 
kézbesítőhelyén, a  futár- vagy csomagszállítást végző szolgáltató telephelyén – jegyzőkönyv egyidejű felvétele 
mellett – csomagátvizsgáló berendezéssel átvilágíthatja, vagy más alkalmas módon (különösen az  adózás alól 
elvont jövedéki termékek észlelésére alkalmas fizikai, kémiai eljárásokkal, szolgálati kutya alkalmazásával), felbontás 
nélkül megvizsgálhatja azon csomagküldeményt, amelyről az előbbiek alapján valószínűsíthető, hogy
a) harmadik országból érkező csomagküldemény esetén az adómentes mennyiségen felüli,
b) tagállamból érkező csomagküldemény esetén a kereskedelmi mennyiségen felüli,
c) belföldön feladott csomagküldemény esetén a  kereskedelmi mennyiségen felüli, illetve cigaretta esetében 
200 szálat meghaladó mennyiségben
adózás alól elvont jövedéki terméket tartalmaz.
(2) A  vámhatóság a  csomagküldeményt visszatartja, amennyiben az  (1)  bekezdés szerint lefolytatott átvilágítás 
vagy vizsgálat eredményeként alaposan feltehető, hogy a csomagküldemény adózás alól elvont jövedéki terméket 
tartalmaz. A  vámhatóság a  visszatartásról végzésben rendelkezik, és a  végzés egy példányának megküldésével 
– a  jogkövetkezményekre történő egyidejű figyelmeztetés mellett – értesíti az  (1)  bekezdés a)–b)  pontja esetén 
a  címzettként feltüntetett személyt (a  továbbiakban: címzett), az  (1)  bekezdés c)  pontja esetén a  feladóként 
feltüntetett személyt (a  továbbiakban: feladó) a  csomagküldemény visszatartásáról, valamint a  visszatartott 
csomagküldemény (5) bekezdés szerinti felbontásának pontos helyéről.”

 (2) A Jöt. 111/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép
„(6) A csomagküldemény átvilágítását, megvizsgálását és felbontását a vámhatóság legalább két eljáró tagjából álló 
bizottság végezheti.”

77. § (1) A Jöt. 114. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés alá tartozónak kell tekinteni – nem értve ide a 115. § (3) bekezdésében említett termékeket –]
„i) a  jelölt gázolajat, ha azt áru- vagy személyszállítást gazdasági tevékenység keretében végző hajó 
üzemanyagtartályából eltávolították (kivették), ide nem értve az 58. § (10) bekezdése szerinti esetet,”

 (2) A Jöt. 114. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés alá tartozónak kell tekinteni – nem értve ide a 115. § (3) bekezdésében említett termékeket –]
„k) azt a  párlatot, amelyet a  bérfőzető a  67.  § (2)  bekezdésének, a  magánfőző a  67.  § (2)  bekezdés b)  pontjának 
rendelkezését megsértve értékesít, valamint azt az  alkoholterméket, amelyet a  74.  § (1b)  bekezdés előírásait 
megsértve állítanak elő, használnak fel vagy értékesítenek,”

 (3) A Jöt. 114. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti jövedéki bírság mértéke
a) az adózás alól elvont
aa) szőlőbor literben,
ab) – a  74.  § (1b)  bekezdés előírásainak megsértésével előállított – alkoholterméknek, ha az  adózás alól elvont 
termék előállításához felhasznált alapanyag mennyisége, fajtája ismert és az adózás alól elvont termék mennyisége 
más módon nem állapítható meg, a 3. számú melléklet alkalmazásával,
ac) – az aa) és ab) pontban nem említett – terméknek az adó alapjaként meghatározott mennyiségi egységben
meghatározott mennyisége és
b) a bírság megállapításakor hatályos,
ba) a  (2)  bekezdés g)  pont szerinti adózás alól elvont termék – kivéve a  2901 10 vámtarifaszámú cseppfolyósított 
szénhidrogén – esetében az 52. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott,
bb) a 2901 10 vámtarifaszámú cseppfolyósított szénhidrogén és az 52. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti, nem közúti 
járművek üzemanyagaként, vagy nem egyéb motorikus célra értékesített importált vagy felhasznált adózás alól 
elvont termék esetében az 52. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti legmagasabb,
bc) – a ba), bb) és c) pontban nem említett – egyéb termék esetében a termékre meghatározott
adómérték, vagy
c) szőlőbor esetében 30 forint
szorzatának kétszerese, de legalább 30 ezer forint.”
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 (4) A Jöt. 114. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  felhasználói engedélyes az  egyéb ellenőrzött ásványolajnak, a  megfigyelt terméknek vagy a  teljesen 
denaturált alkoholnak, az adóraktár-engedélyes az 50. § (4) bekezdése szerinti megfigyelt terméknek vagy a teljesen 
denaturált alkoholnak a  60.  § (3)  bekezdés szerinti elszámolással megállapított, nem engedélyezett célra történt 
felhasználása (készlethiánya) esetén az  ilyen felhasználásként kimutatott mennyiség és a  bírság megállapításakor 
hatályos,
a) az  50.  § (4)  bekezdés e)  pontja szerinti megfigyelt termék, továbbá a  teljesen denaturált alkohol esetén 
a 64. § (2) bekezdésében meghatározott alacsonyabb,
b) a  2901 10 vámtarifaszámú cseppfolyósított szénhidrogén esetén az  52.  § (1)  bekezdés f )  pontja szerinti 
legmagasabb,
c) az a) és b) pontban nem említett jövedéki termék esetén az 52. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
adómérték alapján számított összeg kétszeresének megfelelő összegű, de legalább 50 ezer forint jövedéki bírságot 
fizet.”

78. § (1) A Jöt. 115. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A
a) szárított dohány nem a  fermentáló üzem, illetve a  fermentált dohány nem a  dohányüzem vagy a  dohánygyár 
részére történő átadása, értékesítése, vagy továbbértékesítése,
b) szárított dohány, illetve fermentált dohány bárki által történő megvásárlása vagy birtokolása – ide nem értve azt 
az esetet,
ba) ha a szárított dohányt vagy fermentált dohányt a fermentáló üzem, a dohányüzem, vagy a dohánygyár vásárolja 
meg, illetve birtokolja, továbbá
bb) ha a  szárított dohányt vagy fermentált dohányt a  fermentáló üzem, a  dohányüzem, vagy dohánygyár részére 
történő értékesítés (továbbértékesítés) céljából vásárolják meg, illetve birtokolják, és a  dohány birtokosa 
az e törvény szerinti regisztrációs kötelezettségének eleget tett, valamint a dohány vásárlójával érvényes adásvételi 
szerződéssel, vagy előszerződéssel rendelkezik –
kilogrammonként 100 ezer forint jövedéki bírsággal büntetendő.”

 (2) A Jöt. 115. §-a (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ásványolaj előállítására alkalmas desztillálóberendezés, sör előállítására alkalmas főzőüst és forralóüst, 
dohánygyártmány előállítására alkalmas gép vagy egyéb eszköz – ide nem értve a dohánylevél-töltőt – jogosulatlan 
előállítása, birtokolása, értékesítése vagy importálása legalább 500 ezer forint összegű, legfeljebb 50 millió forintig 
terjedő, ismétlődés esetén legalább az  előző alkalommal kiszabható legkisebb jövedéki bírság kétszeresének 
megfelelő összegű, legfeljebb az  előző alkalommal kiszabható jövedéki bírság legmagasabb összegének 
kétszereséig terjedő jövedéki bírsággal büntetendő.”

 (3) A Jöt. 115. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A  Jöt. 110/B.  §-ban foglaltak megsértése esetén a  jogellenesen értékesített cigarettapapír-hüvely, illetve 
cigarettapapír-lap minden darabja (lapja) után 500 forint, a  dohánylevél-töltő minden darabja után 15 ezer forint 
jövedéki bírság szabható ki.”

79. §  A Jöt. 116/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ismételt elkövetésnek minősül, ha két egymást követő ugyanolyan jogsértés elkövetése – amennyiben annak 
pontos időpontja nem állapítható meg, feltárása – között nem telt el 3 év.”

80. §  A Jöt. 116/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  adózás alól elvont termék, a  hamis, hamisított vagy jogtalanul megszerzett zárjegy, adójegy,  hivatalos zár, 
a  cukorcefre, illetve az  abból jogosulatlanul előállított alkoholtermék vagy a  2204, 2205, 2206 vámtarifaszám alá 
tartozó termék, a  jogosulatlanul értékesített borászati melléktermék, a  jövedéki termék előállítására alkalmas, 
jogosulatlanul előállított, értékesített desztillálóberendezés, főzőüst, forralóüst, gép vagy egyéb eszköz, 
a jogosulatlanul átadott, értékesített, megvásárolt szárított dohány, vagy fermentált dohány, illetve a jogosulatlanul 
értékesített cigarettapapír, cigarettahüvely, vagy dohánylevél-töltő több természetes személy, jogi személy, 
jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéni cég általi együttes birtokolása és/vagy szállítása esetén 
a  jövedéki bírság megfizetésére valamennyi birtokos személy egyetemlegesen kötelezhető (a  továbbiakban: 
társkötelezett).”
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81. §  A Jöt. 118. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  vámhatóság a  bejegyzett kereskedői engedély 24.  § (3)  bekezdése vagy az  adóraktári engedély 38.  § 
(7)  bekezdése és 72.  § (8a)  bekezdése szerinti felfüggesztése esetén köteles a  biztosíték megfelelő mértékű 
megemelését követően a felfüggesztés feloldásáról haladéktalanul intézkedni.”

82. § (1) A Jöt. 119. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vámhatóság)
„e) a jogosulatlanul előállított, birtokolt, vagy az arra jogosulatlan személy által használt desztillálóberendezést, sör 
előállítására alkalmas főzőüstöt és komlóforraló üstöt, valamint a dohánygyártmány előállítására alkalmas gépet és 
egyéb eszközt – a dohánylevél-töltőt ide nem értve –,”
(lefoglalja.)

 (2) A Jöt. 119. § (2) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vámhatóság)
„g)  a termékek, a  zárjegy felhasználására, tárolására és szállítására használt eszközt – a  (4)  bekezdésben foglalt 
eltéréssel –,
h) a magánfőzésre használt desztillálóberendezést [e fejezet alkalmazásában az e)–h) pontokban meghatározottak 
a továbbiakban: eszközök], ha
ha) a magánfőző a  67/A.  § (1)  bekezdés szerinti bejelentésében az  adó megállapításához szükséges adatok 
tekintetében valótlan adatokat ad meg,
hb) a 67/A. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozattétel során a magánfőző valótlan nyilatkozatot tesz,
hc) a magánfőző a desztillálóberendezést a párlattól eltérő alkoholtermék előállítására használja,
hd) a magánfőző a párlatot a 67. § (2) bekezdés b) pontját megsértve értékesíti,”
(lefoglalja.)

 (3) A Jöt. 119. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A vámhatóság)
„i) a 110/A. § megsértésével birtokolt szárított dohányt vagy fermentált dohányt, illetve a 110/B. § megsértésével 
értékesített cigarettapapír-lapot, cigarettapapír-hüvelyt, illetve dohánylevél-töltőt”
(lefoglalja.)

 (4) A Jöt. 119. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A felhasználásra, tárolásra és szállításra használt eszköz lefoglalása mellőzhető, ha
a) a termékek mennyisége nem haladja meg a 110. § (5) bekezdésében meghatározott kereskedelmi mennyiséget 
vagy a zárjegy mennyisége a 100 darabot, és jövedéki törvénysértés elkövetését célzó átalakítást az eszközön nem 
végeztek, továbbá a jövedéki jogsértésért felelős személy a jogsértést első ízben követte el, vagy
b) az  adózás alól elvont termék mennyisége a  Jöt. 110.  § (5)  bekezdésében meghatározott kereskedelmi 
mennyiséget meghaladja, de a jövedéki bírság kiszabására, beszedésére és az adózás alól elvont termék elkobzására 
a helyszínen, a felderítéssel egyidejűleg kerül sor.”

 (5) A Jöt. 119. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Ha a  (6)  bekezdés a)–c) és e)  pontja szerint kiadni rendelt terméket, dolgot és eszközt a  lefoglalás 
megszüntetéséről rendelkező végzés közlését követő 60 napon belül a  (7)  bekezdésben meghatározott személy 
nem veszi át, úgy azt a vámhatóság értékesítheti. Az értékesítésből befolyt ellenérték a kiadni rendelt, de át nem 
vett termék, dolog és eszköz helyébe lép. Az  értékesítés meghiúsulása esetén a  vámhatóság a  kiadni rendelt 
terméket, dolgot és eszközt megsemmisítheti. Az  előbbiek szerint kell eljárni abban az  esetben is, ha a  szállításra 
használt, nem a  jövedéki törvénysértés elkövetőjének tulajdonában lévő eszköz lefoglalásának (6)  bekezdés 
e)  pontja szerinti megszüntetéséről rendelkező végzés meghozatalára a  nyilatkozattételi felhívás eredménytelen 
eltelte vagy a felhívás sikertelen kézbesítése miatt nem kerülhet sor.”

83. §  A Jöt. 120. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  lefoglalt termékeket, zárjegyet, szárított dohányt, illetve fermentált dohányt, továbbá a  119.  § 
(2) bekezdésének e)–f ) és h) pontjában említett eszközt el kell kobozni, ha a  jövedéki ügyben jogerősen jövedéki 
bírság kerül kiszabásra, vagy ha a jövedéki bírság kiszabását a 116/A. § alapján a vámhatóság mellőzte.”

84. §  A Jöt. a következő 122/A. §-sal egészül ki:
„122/A. § A törvény 51. § (2) bekezdése tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az  információs 
társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló 
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– a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”

85. §  A Jöt. a következő 128/G. §-sal egészül ki:
„128/G.  § (1) A  jövedéki szabályozásban alkalmazott vámtarifaszámoknak megfelelő KN-kódokat a  vámhatóság 
2014. március 31-ig tájékoztatóban teszi közzé internetes honlapján.
(2) A  2014. július 1-jét megelőzően kiadott kötelező érvényű vámtarifabesorolás 2014. június 30-át követően 
is érvényben marad, a  48.  § (20)  bekezdése szerinti jogosult 2014. július 1-jét megelőzően is kérelmet nyújthat 
be a  vegyvizsgáló szervhez a  2014. július 1-jét megelőzően kiadott kötelező érvényű vámtarifabesorolás 
– 2014. június 30-át követően – KN-kóddal történő kiegészítése iránt.”

86. §  A Jöt. a következő 128/H. §-sal egészül ki:
„128/H.  § Ha az  egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010.  évi CXXII.  törvény módosításáról szóló 2013.  évi CC.  törvénnyel megállapított 
24.  §  (1)  bekezdés f )  pont fb)  alpontjának és a  24.  § (2)  bekezdés b)  pontjának hatálybalépése következtében 
a  bejegyzett kereskedőnek a  jövedéki biztosítékát meg kell emelnie, erre a  vámhatóság felszólítja. A  bejegyzett 
kereskedőnek a felszólítást követő 30 napon belül kell e kötelezettségét teljesítenie.”

87. §  A Jöt. 129. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a kormány arra, hogy rendeletben határozza meg)
„d) a  szárított dohány, illetve fermentált dohány behozatalával, kivitelével, tárolásával illetve birtoklásával 
kapcsolatos e törvényben nem szabályozott követelményeket, illetve regisztrációs eljárás szabályait.”

88. §  A Jöt.
 1. 13.  § (3)  bekezdés b)  pontjában az „az adóraktárban a  belső minőség-ellenőrzéshez” szövegrész helyébe 

a „minőség-ellenőrzéshez” szöveg és a „felhasználtak” szövegrész helyébe a „felhasználtak, átadtak” szöveg,
 2. 39. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontjában, 43. § (6) bekezdés b) pont bc) alpontjában és 104. § (15) bekezdés 

b) pont bc) alpontjában a „171. § (1)” szövegrész helyébe a „171. § (2)” szöveg,
 3. 39. § (2) bekezdés e) pontjában az „a), d)–f )” szövegrész helyébe az „a) és e)”szöveg,
 4. 40.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az  „alpontja szerinti esetet” szövegrész helyébe az  „alpontja és a  72.  § 

(14) bekezdése szerinti esetet”szöveg,
 5. 40. § (4) bekezdésében a „vámtarifaszám” szövegrész helyébe a „KN-kód” szöveg,
 6. 41. § (4) bekezdésében, 59. § (5) bekezdés a) pontjában, 59. § (5) bekezdés b) pontjában, 106. § (4) bekezdés 

a) pontjában, 106. § (7) bekezdés a) pontjában, 108. § (3) bekezdésében és 111. § (4) bekezdés e) pontjában 
a „vámtarifaszámát” szövegrész helyébe a „KN-kódját” szöveg,

 7. 48. § (4) bekezdésében a „vámtarifaszámára” szövegrész helyébe a „KN-kódjára” szöveg,
 8. 48.  § (11)  bekezdésében az  „adóraktári engedélyének” szövegrész helyébe az  „adóraktári engedélyének 

vagy a  keretengedélyének” szöveg és az  „adóraktár engedélyesének” szövegrész helyébe az  „adóraktár 
engedélyesének vagy a keretengedélyesnek” szöveg,

 9. 48. § (20) bekezdésében a „vámtarifaszám” szövegrész helyébe a „vámtarifaszám és KN-kód” szöveg,
10. 48/A.  § (1)  bekezdésében az „általános szabályairól szóló törvény” szövegrész helyébe az „és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004.  évi CXL.  törvény 71.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, valamint 71.  § 
(7) bekezdésében foglaltakat, és az” szöveg,

11. 49. § (4) bekezdésében a „különbözetet az elszámolási időszak zárókészletébe be kell számítani” szövegrész 
helyébe a „különbözettel az elszámolási időszak zárókészletét módosítani kell”szöveg,

12. 51.  § (2)  bekezdésében a  „az MSZ ISO 3675 vagy az  MSZ ISO 3838 jelű” szövegrész helyébe 
a „MSZ EN ISO 3675, az MSZ EN ISO 3838 vagy az MSZ EN ISO 12185 jelű” szöveg,

13. 58.  § (1)  bekezdés e)  pontjában a „bekeverése is” szövegrész helyébe a „bekeverése, valamint a  2901 10 
vámtarifaszámú cseppfolyósított szénhidrogén kiszerelése is” szöveg,

14. 58. § (4) bekezdés d) pontjában a „szénhidrogént vasúti” szövegrész helyébe a „szénhidrogént palackban vagy 
vasúti” szöveg,

15. 58.  § (5)  bekezdés d)  pontjában a „80 millió forint” szövegrész helyébe a „80 millió forint, és a  2901 10 
vámtarifaszámú cseppfolyósított szénhidrogént tároló adóraktárt, mely esetén adóraktáranként 20 millió 
forint” szöveg,
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16. 58. § (14) bekezdésében a „35–41. §-t” szövegrész helyébe a „35–40. §-t” szöveg,
17. 59.  § (6)  bekezdés b)  pontjában a  „szerinti – alacsonyabb adómérték” szövegrész helyébe a  „szerinti 

alacsonyabb, a  2901 10 vámtarifaszámú cseppfolyósított szénhidrogén esetében az  52.  § (1)  bekezdés 
f ) pontja szerinti legmagasabb – adómérték” szöveg,

18. 69. § (1) bekezdésében az „az e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott” szövegrész helyébe az „a 
3199/93/EK Bizottsági rendeletben meghatározott eljárások közül a  valamennyi tagállamban alkalmazható 
denaturálási eljárással vagy a Magyarország által bejelentett” szöveg,

19. 72. § (7) bekezdésében az „– a  (8) bekezdésben foglalt eltéréssel –” szövegrész helyébe az „– a  (7a), a  (8) és 
a (8a) bekezdésben foglalt eltéréssel –” szöveg,

20. 78. § (9) bekezdésében az „e)–g)” szövegrész helyébe az „e) és g)” szöveg,
21. 103. § (1) bekezdésében az „a 25 kilogramm” szövegrész helyébe az „az 52. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti, 

5 kilogramm” szöveg és a  „megfigyelt termékkel, valamint” szövegrész helyébe a  „megfigyelt termékkel, 
a 62/A. § (1) bekezdés szerinti kenőolajjal, valamint” szöveg,

22. 106. § (3) bekezdésében a „gázolajnak” szövegrész helyébe a „gázolajnak, a palackba töltött cseppfolyósított 
szénhidrogénnek” szöveg,

23. 109.  § (1)  bekezdésében az „és a  110.  § (11)  bekezdésében foglalt eltéréssel, illetve” szövegrész helyébe 
a „  , a  72.  § (14)  bekezdésében és a  110.  § (11)  bekezdésében foglalt eltéréssel, továbbá a  saját előállítású 
szőlőbornak a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló miniszteri rendelet 
szerinti falusi vendégasztal keretében történő értékesítése,” szöveg,

24. 109.  § (6)  bekezdés a)  pontjában az „a propán-bután gáz” szövegrész helyébe az „az 52.  § (1)  bekezdés 
f )  pontja szerinti cseppfolyósított szénhidrogén – ide nem értve a  palackba töltött cseppfolyósított 
szénhidrogént –” szöveg,

25. 111/A. § (9) bekezdésében a „postáról szóló 2003. évi CI.” szövegrész helyébe a „postai szolgáltatásokról szóló” 
szöveg,

26. 118. § (1) bekezdésében az „Adóraktár működtetése” szövegrész helyébe az „Az adóraktári engedély” szöveg,
27. 120. § (7) bekezdés b) pontjában az „e)–f ) pontjában” szövegrész helyébe az „e)–f ) és h) pontjában” szöveg,
28. 120.  § (8)  bekezdésében az  „elkobzott ásványolajtermékek” szövegrész helyébe az  „elkobzott 

ásványolajtermékek, valamint az  ásványolajtermékekből vett, vámhatóság által tárolt és megsemmisítésre 
váró minták” szöveg,

29. 129.  § (2)  bekezdés g)  pontjában a „tartására vonatkozó” szövegrész helyébe a „tartására, értékesítésére, 
továbbá a tudományos és oktatási célra használt nem üveg desztillálóberendezésen előállított alkoholtermék 
bejelentésére és a felhasználásról vagy megsemmisítésről kiállítandó jegyzőkönyvre vonatkozó” szöveg

lép.

89. §  Hatályát veszti a Jöt.
 1. 7.  § 32.  pontjában az  „ , illetve a  jövedéki biztosíték hivatalból történő, a  38.  § (8)  bekezdése szerinti 

felülvizsgálat megkezdését” szövegrész,
 2. 37. § (10) bekezdésében az „ , illetve a 38. § (8) bekezdésében foglaltak szerint” szövegrész,
 3. 38. § (8) bekezdése,
 4. 39. § (2) bekezdés d) pontja,
 5. 41. § (1)–(3) bekezdése,
 6. 48. § (10) bekezdése,
 7. 58. § (1) bekezdés b) pontjában a „(kivéve: biodízel)” szövegrész,
 8. 59.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a  „ , valamint a  biodízelnek ásványolaj-adóraktárban gázolajba történő 

bekeverését” szövegrész,
 9. 72. § (1) bekezdés f ) pontjában a „legfeljebb 1 liter űrtartalmú egységben való” szövegrész,
10. 106. § (5) bekezdés c) pontjában az „(áttárolás, értékesítés, terítőjárat)” szövegrész,
11. 109. § (2) bekezdésében a „belföldi polgári” szövegrész,
12. 132. §-át magában foglaló „Termékmeghatározás” alcíme.
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10. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

90. §  Az általános forgalmi adóról szóló 2007.  évi CXXVII.  törvény (a  továbbiakban: Áfa tv.) 6.  § (4)  bekezdés b)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(szintén gazdasági tevékenység és adóalanyiságot eredményez az is, ha)
„b) egyébként nem adóalanyi minőségben eljáró személy, szervezet beépített ingatlant (ingatlanrészt), és ehhez 
tartozó földrészletet sorozat jelleggel értékesít, feltéve, hogy
ba) annak első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg, vagy
bb) első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de az arra jogosító hatósági engedély jogerőre emelkedése 
vagy használatbavétel tudomásulvételi eljárás esetén a  használatbavétel hallgatással történő tudomásul vétele és 
az értékesítés között még nem telt el 2 év
[a ba) és bb) alpont a továbbiakban együtt: beépítés alatt álló vagy beépített új ingatlan];”

91. §  Az Áfa tv. 58. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint az 58. § a következő (1a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(1) Ha a  felek az  általuk kötött szerződés alapján a  teljesített termékértékesítésről, a  nyújtott szolgáltatásról 
időszakonként számolnak el, vagy a  termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra 
állapítják meg, a teljesítés időpontja az érintett időszak utolsó napja.
(1a) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha a felek a Ptk. szerinti közszolgáltatási szerződés alapján teljesített 
termékértékesítésről, nyújtott szolgáltatásról, telekommunikációs szolgáltatásról határozott időre történő 
elszámolásban állapodnak meg, vagy a  termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott 
időszakra állapítják meg, a  teljesítés időpontja az  ellenérték megtérítésének esedékessége. A  teljesítés időpontja 
az  ellenérték megtérítésének esedékessége azon termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás vonatkozásában is, 
amelyet a  telekommunikációs szolgáltatás nyújtója a  telekommunikációs szolgáltatás nyújtására szolgáló hálózat 
felhasználásával teljesít a telekommunikációs szolgáltatás igénybevevője részére, feltéve, hogy e termékértékesítés, 
szolgáltatásnyújtás felek közötti elszámolására a telekommunikációs szolgáltatás elszámolási időszakának részeként 
kerül sor.”

92. §  Az Áfa tv. 77. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„77.  § (1) Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása, termék Közösségen belüli beszerzése esetén az  adó alapja 
utólag csökken a  szerződés módosulása, valamint megszűnése – ideértve a  szerződés érvénytelenségének és 
létre nem jöttének eseteit is – miatt egészben vagy részben visszatérített, visszatérítendő előleg vagy ellenérték 
összegével.
(2) Az adó alapja utólag csökken abban az esetben is, ha
a) a  termék 10.  § a)  pontja szerinti értékesítése, a  bérbeadás vagy a  vagyoni értékű jog időleges használatának 
átengedése meghiúsul, és a  felek az  ügylet kötése előtti helyzetet állítják helyre, vagy ha ez  nem lehetséges, 
az ügyletet a meghiúsulás bekövetkezéséig terjedő időre hatályosként elismerik;
b) betétdíjas termék visszaváltásakor a betétdíjat visszatérítik;
c) az  58.  § szerinti termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetében visszatérítik azt az  összeget, amellyel 
az  elszámolási időszak egésze tekintetében megfizetett vagy megfizetendő összeg meghaladja az  erre 
az elszámolási időszakra vonatkozó ellenértéket.
(3) Az adó alapja utólag csökkenthető, ha a  teljesítést követően adnak a szerződés módosulása vagy megszűnése 
nélkül a 71. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti árengedményt.
(4) Ha a  termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítését követően az  adóalany az  üzletpolitikájában részletesen 
rögzített feltételek szerint vásárlásösztönzési célból pénzt térít vissza olyan adóalany vagy nem adóalany 
részére, aki (amely) azt a  terméket, szolgáltatást, amelynek beszerzése, igénybevétele pénzvisszatérítésre 
jogosít, nem közvetlenül tőle szerezte be, vette igénybe, a  pénzt visszatérítő adóalany utólag csökkentheti azon 
termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása adóalapját, amelyre vonatkozóan a pénzt visszatéríti (adóalap csökkentésre 
jogosító ügylet) feltéve, hogy
a) az a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, amelyet közvetlenül a pénzvisszatérítésre jogosult részére teljesítettek 
(pénzvisszatérítésre jogosító ügylet), belföldön teljesített adóköteles ügylet, és
b) a  visszatérítendő összeg kisebb, mint a  pénzvisszatérítésre jogosító ügylet mennyiségi adatának és az  adott 
vásárlásösztönzési program keretében, bármely adóalap csökkentésre jogosító ügylet vonatkozásában 
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az  értékesített termék, nyújtott szolgáltatás legalacsonyabb, adóval növelt egységárának szorzataként adódó 
összeg.
(5) A  (4)  bekezdés alkalmazásában a  visszatérített összeget úgy kell tekinteni, mint amely az  adó összegét is 
tartalmazza.”

93. §  Az Áfa tv. 78. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„78. § (1) A 77. § (1)–(3) bekezdése alkalmazásának feltétele, hogy a kötelezett az ügylet teljesítését tanúsító számla
a) érvénytelenítéséről gondoskodjon azokban az  esetekben, amikor az  előleg vagy az  ellenérték teljes összegét 
visszatérítik;
b) adattartalmának módosításáról gondoskodjon az a) pont alá nem tartozó esetekben.
(2) Abban az  esetben, ha az  ügylet teljesítését számla azért nem tanúsítja, mert e  törvény szerint számla 
kibocsátásáról nem kellett a kötelezettnek gondoskodnia, a 77. § (1) és (2) bekezdése szerinti esetben az adó alapja 
utólagos csökkenésének nem akadálya az (1) bekezdés nem teljesülése.
(3) A 77. § (4) bekezdés alkalmazásának feltétele, hogy a pénzt visszatérítő adóalany az alábbiakkal rendelkezzen:
a) a  pénzvisszatérítésre jogosult nevére szóló, a  pénzvisszatérítésre jogosító ügylet teljesítését tanúsító számla 
másolati példánya, amely egyértelműen igazolja, hogy az  adott ügylet belföldön teljesített adóköteles ügylet, 
valamint
b) a  pénz átutalásáról vagy a  készpénz kifizetéséről szóló bizonylat, amely egyértelműen igazolja, hogy a  pénzt 
visszatérítő adóalany a pénzvisszatérítés jogosultja részére az üzletpolitikájában rögzített összeget megtérítette.
(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti bizonylatnak a következő adatokat kell tartalmaznia:
a) a pénzvisszatérítésre jogosult neve, lakcíme és – adóalany esetén – adószáma,
b) a pénzvisszatérítésre jogosult nyilatkozata alapján az adólevonási jogára vonatkozó tájékoztatás az adott ügylet 
vonatkozásában.”

94. §  Az Áfa tv. 98. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Amennyiben a  termék értékesítése során az  adó alóli mentesség kizárólag a  (2)  bekezdés a)  pontjában 
meghatározott feltétel teljesítése hiányában nem alkalmazható, azonban a  termék az  értékesítés teljesítését 
követő 360 napon belül elhagyja a  Közösség területét, és ezt a  tényt a  terméket a  Közösség területéről kiléptető 
hatóság igazolja, az adóalany jogosult az ezen termékértékesítését terhelő fizetendő adóval megegyező összegben 
csökkenteni a  fizetendő adóját. A  fizetendő adó csökkentésének feltétele az  ügylet teljesítését tanúsító számla 
megfelelő módosítása.”

95. §  Az Áfa tv. 124. § (1) bekezdés d) pontja a következők szerint módosul:
(A 120. és 121. §-tól függetlenül nem vonható le:)
„d) a személygépkocsit (ide nem értve a halottszállító személygépkocsit) terhelő előzetesen felszámított adó;”

96. §  Az Áfa tv. 135. §-a a következő (4)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Abban az  esetben, ha a  tárgyi eszközt a  17.  § szerinti apport, jogutódlás vagy üzletág-átruházás keretében 
naptári év közben szerzi meg az  apportot fogadó, a  jogutód vagy az  üzletágat megszerző adóalany oly módon, 
hogy a  terméket változatlanul tárgyi eszközként használja, a  (2)  bekezdés alkalmazásában úgy kell tekinteni, 
hogy a  tárgyi eszközt a  szerzés évében mind az  apportáló, a  jogelőd vagy az  üzletágat átruházó adóalany, mind 
az apportot fogadó, a  jogutód vagy az üzletágat megszerző adóalany a naptári év teljes időtartamában használta 
azzal, hogy a számítást időarányosan kell elvégezni.
(5) Abban az  esetben, ha az  adóalany olyan vagyoni értékű jogot hasznosít vállalkozásán belül, amely 
rendeltetésszerű használatot feltételezve legalább 1 évet meghaladó időtartamban szolgálja a  gazdasági 
tevékenység folytatását,
a) az  ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog esetén az  ingatlan tárgyi eszközre vonatkozó szabályokat kell 
megfelelően alkalmazni, azzal, hogy az  (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott időt a  vagyoni értékű jog 
szerzésének hónapjától kezdődően kell számítani;
b) az  a)  pont alá nem tartozó vagyoni értékű jog esetében az  ingó tárgyi eszközre vonatkozó szabályokat kell 
megfelelően alkalmazni, azzal, hogy az  (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott időt a  vagyoni értékű jog 
szerzésének hónapjától kezdődően kell számítani.”
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97. § (1) Az Áfa tv. IX. Fejezete az „Adó megállapítása” fejezetcímet követően a következő alfejezet címmel egészül ki:
„1. alfejezet
Önadózás”

 (2) Az Áfa tv. a 153. §-t követően a következő alcímekkel egészül ki:
„A levonási jog gyakorlásának módja
153/A. § (1) A belföldön nyilvántartásba vett adóalany az adómegállapítási időszakban megállapított fizetendő adó 
együttes összegét csökkentheti az  ugyanezen vagy az  Art. szerinti elévülési időn belüli korábbi adómegállapítási 
időszakban (időszakokban) keletkezett levonható előzetesen felszámított adó összegével.
(2) Ha az (1) bekezdés szerint megállapított különbözet előjele negatív, a különbözetet a belföldön nyilvántartásba 
vett adóalany
a) az  (1)  bekezdés szerinti elévülési időre figyelemmel a  soron következő adómegállapítási időszakban veheti 
figyelembe úgy, mint az  akkori adómegállapítási időszakban az  (1)  bekezdés szerint megállapított fizetendő adó 
együttes összegét csökkentő tételt, vagy
b) a 186. §-ban meghatározott feltételek szerint és módon az állami adóhatóságtól visszaigényelheti.
Az adóalap és a fizetendő adó utólagos csökkenésének elszámolása
153/B. § (1) Abban az esetben, ha az adóalany által korábban megállapított és bevallott adóalap vagy az adóalany 
által korábban fizetendő adóként megállapított és bevallott adó csökken, az  adóalany a  különbözetet – ha 
az  a  fizetendő adót érinti, a  153/A.  § (1)  bekezdése szerint megállapított fizetendő adót csökkentő tételként – 
legkorábban abban az adómegállapítási időszakban jogosult figyelembe venni, amelyben
a) az eredeti számlát érvénytelenítő számla vagy az azt módosító számla a jogosult személyes rendelkezésére áll;
b) a jogosultnak az ellenértéket, az előleget vagy a betétdíjat visszatérítik az a) pont alá nem tartozó esetekben;
c) a jogosultnak a pénzt visszatérítik a 77. § (4) bekezdése szerinti esetben;
d) a  termék Közösség területéről történő kiléptetésének hatóság általi igazolása az  adóalany, az  eredeti számlát 
módosító számla a jogosult személyes rendelkezésére áll a 98. § (5) bekezdés szerinti esetben.
(2) E § nem alkalmazható az 55. § (2) bekezdése szerinti számla érvénytelenítésre.
A levonható adó utólagos módosulásának elszámolása
153/C.  § (1) Abban az  esetben, ha a  levonható előzetesen felszámított adó összegét meghatározó tényezőkben 
utólag, az  adólevonási jog keletkezését követően változás következik be, és ennek eredményeként az  eredetileg 
levonható előzetesen felszámított adó összege csökken, az  adóalany a  különbözetet abban az  adómegállapítási 
időszakban köteles a  153/A.  § (1)  bekezdése szerint megállapított fizetendő adó összegét növelő tételként 
figyelembe venni, amelyben
a) a  különbözet alapjául szolgáló, a  127.  § (1)  bekezdésében említett okiratot módosító vagy azt érvénytelenítő 
okirat az  adóalany személyes rendelkezésére áll, de nem később, mint a  módosító vagy érvénytelenítő okirat 
kibocsátásának hónapját követő hónap 15. napja, feltéve, hogy az  eredetileg levonható előzetesen felszámított 
adó összege közvetlenül olyan, a  127.  § (1)  bekezdésében említett okiraton alapul, amelyet más fél (hatóság) 
bocsátott ki;
b) részére a pénzt visszatérítik a 77. § (4) bekezdése szerinti esetben;
c) a változás bekövetkezik az a) és b) pontok alá nem tartozó esetekben.
(2) Ha a  levonható adó összegét meghatározó tényezőkben bekövetkező utólagos változás eredményeként 
az  eredetileg levonható előzetesen felszámított adó összege nő, az  adóalany – az  adólevonási jog gyakorlása 
egyéb feltételeinek sérelme nélkül – a  különbözetet legkorábban abban az  adómegállapítási időszakban jogosult 
a  153/A.  § (1)  bekezdése szerint megállapított levonható előzetesen felszámított adó összegét növelő tételként 
figyelembe venni, amelyben a különbözet alapjául szolgáló, a 127. § (1) bekezdésében említett okiratot módosító 
okirat a személyes rendelkezésére áll.
(3) A  120.  § b)  pontja, c)  pont cb)  alpontja vagy e)  pontja alapján keletkezett, eredetileg levonható, előzetesen 
felszámított adó összegét érintő különbözetet – az (1)–(2) bekezdésekben foglaltaktól eltérően – az adóalany abban 
az  adómegállapítási időszakban kötelezett figyelembe venni, amelyben a  fizetendő adó összegét növelő vagy 
csökkentő tételt el kell számolni.
(4) Az  eredetileg levonható előzetesen felszámított adó összegét meghatározó tényezők utólagos változásának 
minősül a pénz visszatérítése az adóalany részére a 77. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint, feltéve, hogy 
ezen adóalany részben vagy egészben adólevonásra jogosult, azon termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele 
vonatkozásában, amelyre tekintettel a pénzvisszatérítést kapja.
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153/D.  § Nem minősül az  eredetileg levonható előzetesen felszámított adó összegét meghatározó tényezők 
utólagos változásának:
a) az adó áthárítására jogalapot teremtő ügylet fejében járó ellenérték teljes vagy részleges meg nem térítése;
b) a 11. § (3) bekezdésében és a 14. § (3) bekezdésében meghatározott esetek;
c) a megsemmisülés és más olyan vagyoni kár, amelyet az adóalany tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok 
idézett elő, és ez utóbbi ok fennállását az adóalany bizonyítja;
d) a c) pontban nem említett egyéb vagyoni kár, ha az adóalany bizonyítja, hogy a kár elhárítása, illetve csökkentése 
érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.”

 (3) Az Áfa tv. a 154. §-t megelőzően a következő alfejezet címmel egészül ki:
„2. alfejezet
Az adó megállapításának egyéb esetei”

98. §  Az Áfa tv. 173. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„173. § (1) A nyugta kötelező adattartalma a következő:
a) a nyugta kibocsátásának kelte;
b) a nyugta sorszáma, amely a nyugtát kétséget kizáróan azonosítja;
c) a nyugta kibocsátójának adószáma, valamint neve és címe;
d) a termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának adót is tartalmazó ellenértéke.
(2) Abban az  esetben, ha a  nyugta egyúttal az  abban megjelölt szolgáltatás igénybevételére is jogosít, akkor 
az (1) bekezdés a) pontjában foglalt adattartalom helyett elegendő azon feltüntetni azt az időpontot vagy időszakot, 
amikor a nyugtában megjelölt szolgáltatás igénybe vehető.”

99. §  Az Áfa tv. „Nyugta adattartalma” alcíme a következő 173/A. §-sal egészül ki:
„173/A.  § A  nyugta kibocsátásának időpontjától a  nyugta megőrzésére vonatkozó időszak végéig biztosítani kell 
a nyugta eredetének hitelességét, adattartalma sértetlenségét és olvashatóságát.”

100. §  Az Áfa tv. 174. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„174. § A számla és a nyugta lehet elektronikus vagy papíralapú.”

101. §  Az Áfa tv. 225. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  viszonteladó a  határnap lejártáig az  állami adóhatóságnak másként nem nyilatkozik, választása 
a határnapot követően az (1) bekezdésben említett megfelelő időtartammal meghosszabbodik.”

102. §  Az Áfa tv. 259. §-a a következő 7/A. ponttal egészül ki:
(e törvény alkalmazásában)
„7/A. halottszállító személygépkocsi: az olyan személygépkocsi, amelyet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 
szóló rendelet szerinti halottszállító kocsiként tüntetnek fel a járműnyilvántartásban.”

103. §  Az Áfa tv. 268. § g) pontja a következő gj) alponttal egészül ki:
[ez a törvény – az Art.-vel együtt – a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a tanács 2006/112/ek irányelve (2006. november 28.) a  közös hozzáadottértékadó-rendszerről, valamint annak 
a következő irányelvekkel történt módosításai:]
„gj) a  Tanács 2013/43/EU irányelve (2013. július 22.) a  közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK 
irányelvnek a  fordított adózás bizonyos, csalásra alkalmas termékek és szolgáltatások értékesítésére vonatkozó 
fakultatív és ideiglenes alkalmazása tekintetében történő módosításáról;”

104. §  Az Áfa tv. a következő 284. §-sal egészül ki:
„284.  § E  törvénynek az  egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010.  évi CXXII.  törvény módosításáról szóló 2013.  évi CC.  törvénnyel megállapított 58.  § 
(1)  bekezdését az  olyan 2014. június 30-át követően kezdődő elszámolási időszak esetén kell először alkalmazni, 
amely tekintetében a fizetés esedékessége 2014. június 30-át követő időpont.”
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105. §  Az Áfa tv. a következő 286. §-sal egészül ki:
„286.  § (1) E  törvénynek az  egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a  Nemzeti Adó- 
és Vámhivatalról szóló 2010.  évi CXXII.  törvény módosításáról szóló 2013.  évi CC.  törvénnyel megállapított 135.  § 
(5) bekezdését abban az esetben kell először alkalmazni, amikor a vagyoni értékű jog adóalany általi szerzése 2014. 
január 1. napján vagy azt követően történt meg.
(2) Az adóalany dönthet úgy is, hogy a 2014. január 1. napját megelőzően szerzett vagyoni értékű jogra is az egyes 
adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.  évi 
CXXII.  törvény módosításáról szóló 2013.  évi CC.  törvénnyel megállapított 135.  § (5)  bekezdését alkalmazza. 
Az  adóalany köteles ezen döntését adónyilvántartásában megfelelően rögzíteni. Ilyen esetben az  önellenőrzés 
pótlékmentesen végezhető el.”

106. §  Az Áfa tv. a következő 287. §-sal egészül ki:
„287.  § A  3. számú melléklet I. részének az  egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint 
a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.  évi CXXII.  törvény módosításáról szóló 2013.  évi CC.  törvénnyel 
megállapított 19–24.  pontjait azokban az  esetekben kell alkalmazni először, amelyekben a  84.  § szerint 
megállapított időpont 2014. január 1-jére vagy azt követő napra esik.”

107. §  Az Áfa tv. 3. számú mellékletének I. része az 5. melléklet szerint módosul.

108. §  Az Áfa tv.
a) 58. § (3) bekezdésében az „az (1) bekezdéstől” szövegrész helyébe az „az (1) és (1a) bekezdéstől” szöveg;
b) 99. § (9) bekezdésében az „a 131. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „a 153/A. § (1) bekezdése” szöveg;
c) 135. § (3) bekezdésében az „a 132. § (2) és (4) bekezdését” szövegrész helyébe az „a 153/C. § (1)–(2) bekezdését” 

szöveg;
d) 136.  § (1)  bekezdésének felvezető szövegében a  „tárgyi eszközt” szövegrész helyébe a  „tárgyi eszközt 

vagy a  135.  § szerinti vagyoni értékű jogot” szöveg, az  (1)  bekezdés a) és b)  pontjában a „tárgyi eszköz” 
szövegrészek helyébe a „tárgyi eszköz vagy a 135. § szerinti vagyoni értékű jog” szöveg;

e) 136. § (2) bekezdésében az „a 132. § (2) és (4) bekezdését” szövegrész helyébe az „a 153/C. § (1)–(2) bekezdését” 
szöveg;

f ) 142.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az „átalakítása vagy egyéb megváltoztatása építési hatósági engedély-
köteles” szövegrész helyébe az „átalakítása, egyéb megváltoztatása építési hatósági engedély-köteles vagy 
építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött” szöveg;

g) 146. § (2) bekezdésében a „35. pontjában” szövegrész helyébe a „34. pontjában” szöveg;
h) 158/A.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a  „termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás teljesítési helye 

szerinti tagállamban,” szövegrész helyébe a  „termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítési helye 
szerinti tagállamban, vagy az  ezen tagállamban lévő állandó telephelye a  137/A.  § szerint nem érintett 
a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás teljesülésében,” szöveg;

i) 176. § (2) bekezdés b) pontjában az „az a)–f ) pontban” szövegrész helyébe az „az a)–g) és n) pontban” szöveg;
j) 186. § (1) bekezdésében a „131. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „153/A. § (1) bekezdése” szöveg;
k) 193. § (2) bekezdésében az „a 132. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „a 153/C. § (1) bekezdése” szöveg;
l) 194. §-ában az „a 132. § (4) bekezdése” szövegrész helyébe az „a 153/C. § (2) bekezdése” szöveg;
m) 212/C.  § (4)  bekezdés b)  pontjában az  „a 131.  § (1)  bekezdése” szövegrész helyébe az  „a 153/A.  § 

(1) bekezdése” szöveg;
n) 226.  § (1)  bekezdésében a  „225.  § (2)  bekezdésének b)  pontjában” szövegrész helyébe a  „225.  § 

(2) bekezdésében” szöveg;
o) 247.  § (3)  bekezdésében az „a 119., 124–128., 132. és 133.  §-okat” szövegrész helyébe az „a 119., 124–128., 

153/C. és 153/D. §-okat” szöveg
lép.

109. §  Hatályát veszti az Áfa tv. VII. fejezetének „Adólevonási jog gyakorlásának módja” alcíme.
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11. A fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények 
módosításáról szóló 2012. évi XLIX. törvény módosítása

110. § (1) A  fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról 
szóló 2012. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Ford. tv.) 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 4. § és a 7. § 2019. január 1-jén lép hatályba.”

 (2) A Ford. tv. 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ez a törvény 2019. január 2-án hatályát veszti.”

 (3) Hatályát veszti a Ford. tv. 8. § (1) bekezdésében az „ , és 2014. július 2-án hatályát veszti” szövegrész.

III. Fejezet 
HelyI Adózást érIntő módosítások

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

111. § (1) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 19. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(mentes az adó alól:)
„b) a belterületen fekvő, az  ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott, 1 hektárt meg 
nem haladó nagyságú földterület, feltéve, ha az adóévben annak teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés 
alatt áll és e tényt a telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az adóévben igazolja,”

 (2) A Htv. 19. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(mentes az adó alól:)
„d) az  adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított 
védő-biztonsági terület (övezet), feltéve, ha az  adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített   nettó árbevétele 
legalább 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik.”

112. §  A Htv. 20. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az adókötelezettség
a) a  belterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a  földterületnek az  ingatlan-nyilvántartásban 
művelés alól kivett területre történő átvezetését vagy tényleges mezőgazdasági művelésének a  megszüntetését 
követő év első napján,
b) a  külterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a  földterületnek az  ingatlan-nyilvántartásban 
művelés alól kivett területre történő átvezetését követő év első napján,
c) erdőnek minősülő telek esetében
ca) a  földterületnek az  ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését követő év első 
napján, feltéve, ha az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nem tartják nyilván vagy
cb) az  ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott földterületnek az  Országos 
Erdőállomány Adattárból történő törlését
követő év első napján
d) a  tanyaként nyilvántartott földterület esetében a  tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlését 
követő év első napján,
e) az építmény megsemmisülése, lebontása esetén a megsemmisülést, lebontást követő félév első napján
keletkezik.
(2) Az adókötelezettség
a) az  ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott belterületi telek esetében a  telek 
művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése és tényleges mezőgazdasági művelése megkezdése évének 
utolsó napján,
b) az a) pontban foglaltaktól eltérően a
ba) tényleges mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek esetében a  telek művelési ágának ingatlan-
nyilvántartási átvezetése évének,
bb) belterületen fekvő termőföld esetében annak tényleges mezőgazdasági művelése megkezdése évének
utolsó napján,
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c) külterületi telek esetében annak termőföldként vagy tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási feljegyzése évének 
utolsó napján,
d) az  a)–c)  pontban foglaltaktól eltérően teleknek minősülő földterület esetében a  földterületnek az  ingatlan-
nyilvántartásban erdő művelési ágra történő átvezetése vagy az  Országos Erdőállomány Adattárba történő 
bejegyzése évének utolsó napján,
e) a telek építménnyel való beépítése félévének utolsó napján
szűnik meg.”

113. § (1) A Htv. 39/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó (a  továbbiakban e  § 
alkalmazásában: kisadózó vállalkozás) (9)  bekezdés szerint bejelentett döntése esetén, az  adó adóévi alapja 
– a  39.  § (1)  bekezdésében, vagy a  39/A.  §-ban foglalt előírásoktól eltérően – székhelye és telephelye szerinti 
önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint. Ha a kisadózó vállalkozás e minősége szerinti adókötelezettsége valamely 
településen az  adóév egészében nem áll fenn, vagy a  kisadózó vállalkozások tételes adójában az  adófizetési 
kötelezettsége szünetel, akkor az  adó önkormányzatonkénti alapja a  2,5 millió forintnak az  adókötelezettség 
időtartama naptári napjai alapján arányosított része.”

 (2) A Htv. 39/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást alkalmazó kisadózó vállalkozás adóbevallást nyújt be,
a) a megszűnés hónapjának vagy a szünetelés kezdő hónapjának utolsó napját követő 15 napon belül, ha kisadózó 
vállalkozásként adóalanyisága bármely ok miatt megszűnt (szünetel),
b) az adóévet követő év január 15-ig, ha
ba) a  (3)  bekezdés szerint az  adóévre fizetendő adó a  (4)  bekezdés alapján az  adóévre ténylegesen megfizetett 
adóösszegnél azért kevesebb, mert a  kisadózó vállalkozások tételes adójában az  adófizetési kötelezettség 
szünetelésének volt helye,
bb) az  önkormányzat rendelete alapján az  adóévben adóalap-mentességre, adókedvezményre, a  39/D.  § alapján 
az adóalap vagy a 40/A. § alapján az adó csökkentésére jogosult és az adót csökkenteni kívánja.”

 (3) A Htv. 39/B. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  (3)  bekezdés szerinti adóalap-megállapítás választását a  vállalkozó – az  önkormányzati adóhatóság által 
rendszeresített – bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatványon, a  kisadózó vállalkozások tételes adójának 
hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 15 napon belül vagy január 15-ig jelenti be az  önkormányzati 
adóhatóság számára. A  vállalkozó e  döntése a  teljes adóévre vonatkozik, s utoljára abban az  adóévben érvényes, 
amelyben bejelenti, hogy az  adó alapját nem a  (3)  bekezdésben foglaltak szerint kívánja megállapítani. 
A bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.”

114. §  A Htv. 41. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(nem kell adóelőleget bejelenteni, bevallani:)
„b) az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozónak az első adóelőleg-fizetési időszakra,”

115. §  A Htv. a 42/B. §-t követően a következő 42/C. §-sal és azt megelőző alcímmel egészül ki:
„Az adóbevallás-benyújtás, bejelentkezés, változás-bejelentés szabályai
42/C.  § (1) Az  önkormányzati rendeleti mentességre, kedvezményre nem jogosult, vagy azt igénybe venni 
nem szándékozó adóalany, bevallás-benyújtásra kötelezett az  építményadóról, a  telekadóról, a  magánszemély 
kommunális adójáról, a  helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét az  önkormányzati adóhatóságok 
által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló pénzügyminiszteri rendelet 
(a továbbiakban: PM rendelet) szerinti, az adónemre vonatkozó bevallási nyomtatványon is teljesítheti.
(2) Az  adózó a  bejelentkezési, változás-bejelentési kötelezettségét a  helyi iparűzési adóban, az  idegenforgalmi 
adóban a PM rendelet szerinti, a bejelentkezésről, változás-bejelentésről szóló nyomtatványon is teljesítheti.
(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti esetben az adózó a nyomtatványon feltünteti
a) annak az  önkormányzatnak az  elnevezését, amelynek adóhatóságához bevallási, bejelentkezési, változás-
bejelentési kötelezettségét teljesíti, továbbá
b) a  helyi iparűzési adóról szóló bevallási nyomtatványon azt az  adóévet, amelyre a  bevallás vonatkozik és 
az önkormányzat rendeletében meghatározott, az adott adóévre vonatkozó adómértéket.
(4) Az  (1)–(2)  bekezdésben említett nyomtatványt elektronikus úton csak akkor lehet benyújtani, ha azt 
az önkormányzat rendelete lehetővé teszi.”
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116. § (1) A Htv. 52. § 5–6. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(e törvény alkalmazásában:)
„5. épület: az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti olyan építmény vagy annak azon 
része, amely a  környező külső tértől szerkezeti elemekkel részben vagy egészben mesterségesen kialakított, 
elválasztott teret alkot és ezzel az állandó vagy időszakos tartózkodás, illetve használat feltételeit biztosítja, ideértve 
az  olyan önálló létesítményt is, amely részben vagy teljes belmagasságával a  környező csatlakozó terepszint alatt 
van;
6. épületrész: az épület önálló rendeltetésű, a szabadból vagy az épület közös közlekedőjéből nyíló önálló bejárattal 
ellátott helyisége vagy helyiség-csoportja, amely a  8., a  20., a  45. és 47.  pontokban foglaltak szerint azzal felel 
meg lakásnak, üdülőnek, kereskedelmi egységnek, egyéb nem lakás céljára szolgáló épületnek, hogy az  ingatlan-
nyilvántartásban önálló ingatlanként nem szerepel;”

 (2) A Htv. 52. §-a a következő 11. ponttal egészül ki:
(e törvény alkalmazásában:)
„11. tanya: az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként vagy majorként szerepel;”

 (3) A Htv. 52. §-a a következő 14. ponttal egészül ki:
(e törvény alkalmazásában:)
„14. erdő: az  ingatlan-nyilvántartásban erdő művelési ágban nyilvántartott földterület, továbbá az  a  földterület, 
amelyet az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként tartanak nyilván;”

 (4) A Htv. 52. § 16–17. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(e törvény alkalmazásában:)
„16. telek: az építménnyel be nem épített földterület, ide nem értve
a) a belterületen fekvő termőföldet, feltéve, ha az tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll,
b) a külterületen fekvő termőföldet,
c) a tanyát,
d) a közút területét,
e) a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet,
f ) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény temető fogalma alá tartozó földterületet,
g) a halászatról és horgászatról szóló törvény szerinti víztározó területét,
h) az erdőt,
i) az ingatlan-nyilvántartásban mocsárként nyilvántartott földterületet;
17. termőföld: az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület, 
halastó művelési ágban nyilvántartott földrészlet;”

 (5) A Htv. 52. §-a a következő 19. ponttal egészül ki:
(e törvény alkalmazásában:)
„19. termék-előállító üzem: az  az állandó jellegű üzleti létesítmény (épület, műtárgy), amelyet az  elhelyezésére 
szolgáló telek utáni adó alanya saját termék előállítására vagy saját termék előállításával összefüggő célra (ideértve 
különösen a saját előállítású termék tárolását, szállítását, kiszolgálását, a termeléshez kapcsolódó irányító, kiszolgáló 
tevékenységeket) használ;”

 (6) A Htv. 52. § 31. pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában:)
(31. telephely:)
(b) azon távközlési tevékenységet végző vállalkozó esetén, amelynek)
„ba) az  adóévben a  számviteli törvény szerinti nettó árbevétele legalább 75%-ban vezeték nélküli távközlési 
tevékenységből [TEÁOR’08 61.2] származik (vezeték nélküli távközlési tevékenységet végző vállalkozó)
baa) az a) pont szerinti telephely és
bab) azon önkormányzat illetékességi területe, ahol az  adóév első napján utólag fizetett díjú vezeték nélküli 
távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetőjének (vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizető) 
számlázási címe található,”

117. §  A Htv.
1. 13. § h) pontjában az „épület” szövegrészek, 52. § 20. pontjában az „épület” szövegrész helyébe az „építmény” 

szöveg,
2. 13. § h) pontjában, 52. § 12. pontjában az „épületet” szövegrész helyébe az „építményt” szöveg,
3. 31. § e) pontjában az „épületben” szövegrész helyébe az „építményben” szöveg,
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4. 19. § a) pontjában az „épület, épületrész” szövegrész helyébe az „építmény” szöveg,
5. 37. § (3) bekezdésében a „40. § (4) bekezdésében” szövegrész helyébe a „40/A. § (1) bekezdés a) pontjában és 

40/A. § (2) bekezdésben” szöveg,
6. 39/B. (5)  bekezdésében a  „kisadózó vállalkozást” szövegrész helyébe a  „(3)  bekezdés szerinti adóalap-

megállapítást választó kisadózó vállalkozást” szöveg,
7. 52. § 7. pontjában az „épület/épületrész” szövegrész helyébe az „építmény” szöveg,
8. 52. § 9. pontjában az „épülethez” szövegrész helyébe az „építményhez” szöveg
lép.

118. §  Hatályát veszti a Htv. 49. §-a.

119. §  A Htv. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

Iv. Fejezet 
Illetékek

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

120. §  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 16. §-a a következő (2e) bekezdéssel egészül ki:
„(2e) Az  állami adóhatóság a  lakóház felépítésére nyitva álló határidőn belül felépült lakóház tulajdonosa, 
a  lakóházon fennálló vagyoni értékű jog jogosítottja felfüggesztett illetékét abban az  esetben is törli, ha 
a  jogerős használatbavételi engedély vagy a  használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány 
a  tulajdonjogot és – vagyoni értékű jog szerzése esetén – a vagyoni értékű jogot egyidejűleg megszerzők egyike 
nevére szól.”

121. § (1) Az Itv. 17. § (1) bekezdés p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(mentes az ajándékozási illeték alól:)
„p) az  ajándékozó egyenes ági rokona (ideértve az  örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is), illetve 
házastársa által megszerzett ajándék;”

 (2) Az Itv. 17. § (1) bekezdése a következő t), u) és v) ponttal egészül ki:
(mentes az ajándékozási illeték alól:)
„t) az osztalékra vonatkozó követelés elengedése;
u) a  csődegyezség keretében, valamint a  felszámolási eljárásban a  követelés elengedése, feltéve, ha a  követelés 
jogosultja nem a csődeljárás, felszámolási eljárás alá vont gazdálkodó szervezet tagja,
v) a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzés.”

122. §  Az Itv. 17. §-a a következő (2e) bekezdéssel egészül ki:
„(2e) Az  állami adóhatóság a  lakóház felépítésére nyitva álló határidőn belül felépült lakóház tulajdonosa, 
a  lakóházon fennálló vagyoni értékű jog jogosítottja felfüggesztett illetékét abban az  esetben is törli, ha 
a  jogerős használatbavételi engedély vagy a  használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány 
a  tulajdonjogot és – vagyoni értékű jog szerzése esetén – a vagyoni értékű jogot egyidejűleg megszerzők egyike 
nevére szól.”

123. §  Az Itv. 17. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  (1)  bekezdés n)  pontja szerinti mentesség akkor vehető igénybe, ha a  vagyonszerzőnek – nyilatkozata 
szerint – nem olyan külföldi államban van székhelye vagy üzletvezetése helye alapján illetősége
a) amelyben a  vagyonszerző által az  adóévre fizetendő társasági adónak megfelelő adó és az  adóalap [csoportos 
adóalanyiság esetén a  csoportszinten fizetett (fizetendő) adóvisszatérítéssel csökkentett adó és az  adóalap] 
százalékban kifejezett hányadosa nem éri el a 10 százalékot vagy
b) amelynek jogszabályai szerint – nulla vagy negatív eredmény és adóalap esetén – a társasági adónak megfelelő 
adó mértéke, több adómérték esetén a legkisebb adómérték nem éri el a 10 százalékot vagy
c) amelynek jogszabályai szerint a  vagyoni betét, részesedés értékesítéséből származó jövedelmet nem terheli 
a társasági adónak megfelelő, legalább 10 százalékos mértéket elérő adó.”
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124. § (1) Az Itv. 26. § (1) bekezdés z) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:)
„z) a vagyonszerzés, ha
za) egyenes ági rokonok (ideértve az  örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) egymás közötti 
vagyonátruházásából,
zb) házastársak egymás közötti vagyonátruházásából,
zc) a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből
származik.”

 (2) Az Itv. 26. §-a a következő (2e) bekezdéssel egészül ki:
„(2e) Az  állami adóhatóság a  lakóház felépítésére nyitva álló határidőn belül felépült lakóház tulajdonosa, 
a  lakóházon fennálló vagyoni értékű jog jogosítottja felfüggesztett illetékét abban az  esetben is törli, ha 
a  jogerős használatbavételi engedély vagy a  használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány 
a  tulajdonjogot és – vagyoni értékű jog szerzése esetén – a vagyoni értékű jogot egyidejűleg megszerzők egyike 
nevére szól.”

 (3) Az Itv. 26. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(15) A magánszemély vagyonszerző első lakástulajdonának (tulajdoni hányadának) megszerzése esetén az állami 
adóhatóság a  vagyonszerző kérelmére – a  kérelemben megjelölt időtartamra, de legfeljebb az  esedékességtől 
számított 12 hónapra – havonként egyenlő részletekben teljesítendő pótlékmentes részletfizetést engedélyez. Ha 
a vagyonszerző az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ez esetben 
az állami adóhatóság a tartozás fennmaradó részére az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlékot számít fel.”

 (4) Az Itv. 26. §-a a következő (20) bekezdéssel egészül ki:
„(20) Az  (1)  bekezdés g), h), q) és t)  pontja szerinti mentesség a  17.  § (4)  bekezdésében említett feltételek 
fennállásakor vehető igénybe.”

125. §  Az Itv. 33.  § (2)  bekezdésének 35–42.  pontjai helyébe a  következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a  bekezdés 
a következő 43–47. pontokkal 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:)
„35. a fogyasztóvédelmi hatóság első fokú fogyasztóvédelmi eljárása;
36. az európai területi együttműködési csoportosulásban történő részvétel jóváhagyására irányuló eljárás;
37. a  külön törvényben meghatározott szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, közoktatási, felsőoktatási, 
kulturális közfeladatot ellátó intézmény fenntartója által a  központi költségvetésből igénybevett normatív állami 
hozzájárulások és támogatások megállapítására irányuló eljárás;
38. az egészségügyben működő szakmai kamarai tagsági viszony első létesítésére irányuló eljárás;
39. a  hadkötelezettséggel és a  honvédelmi kötelezettségekkel kapcsolatos államigazgatási eljárás, valamint 
az azokkal kapcsolatos hatósági igazolás céljára kiállított közokirat;
40. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai megállapítására irányuló eljárás;
41. a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban a lakcím érvénytelenné nyilvánítására irányuló eljárás;
42. a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett értesítési cím 
törlése, ha a törlést a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti címjogosult 
kezdeményezi;
43. az építésügyi hatóság által a használatbavétel tudomásulvételről kiállított hatósági bizonyítvány;
44. a  hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának 
biztosításáról szóló törvény alapján a települési önkormányzat jegyzője vagy a  fővárosi és megyei kormányhivatal 
járási (fővárosi kerületi) hivatala (a  továbbiakban: járási hivatal) által a  szociális rászorultság fennállásáról kiállított 
igazolás, valamint a kincstár által a családi pótlékra való jogosultságra vonatkozóan kiállított igazolás;
45. a mezőgazdasági termelő székhelye vagy lakóhelye és a művelése alatt álló termőföld, tanya vagy használatában 
lévő telephely között, termény szállítása esetén, az útdíj köteles elemi útszakaszra vonatkozó, díjmentes viszonylati 
jegy váltására jogosító hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás;
46. 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;
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47. a  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti, a  mező- és erdőgazdasági hasznosítású 
föld tulajdonjoga megszerzésének, valamint a földhasználati szerződésnek a mezőgazdasági igazgatási szerv általi 
hatósági jóváhagyására irányuló eljárás, továbbá a földhasználati nyilvántartási eljárás.”

126. §  Az Itv. 57. § (1) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki:
(Illetékmentes a polgári ügyekben:)
„a) az  eljárást megindító beadvány idézés kibocsátása – nemperes eljárás esetén érdemi vizsgálat, cégbírósági 
eljárás esetén hiánypótlási eljárás lefolytatása – nélküli elutasításáról rendelkező döntés elleni fellebbezés;”

127. §  Az Itv. 62. § (1) bekezdésének – az egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi XCIII.  törvény 
2. §-a által beiktatott – s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg:)
„t) a szabálysértéssel okozott kár megfizetésére kötelező végrehajtási eljárásban.”

128. §  Az Itv. 81. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint az Itv. 81. §-a a következő (3) bekezdéssel 
egészül ki:
„(2) Az (1) bekezdésben, a 80. § (1) bekezdésében, valamint az 58. §-ban említett esetben, ha az illeték megfizetése 
illetékbélyeggel történt, vagy az illetéket a 74. § (2) bekezdésében foglaltak szerint pénzzel fizették meg, a bíróság 
a határozatát az adózó lakóhelye (székhelye) szerint illetékes állami adóhatóságnak küldi meg.
(3) Ha a bíróság az illetéket az 58. § (1) bekezdés f ) pontja alapján mérsékelte, a megfizetett illeték 80. § (1) bekezdés 
i)  pontja szerinti visszatérítésének kizárólag akkor van helye, ha a  keresetlevelet szabályszerűen, a  Pp. alapján 
a  jogi hatály fennmaradására előírt határidőn belül ismételten nem nyújtották be. E  tényről a  bíróság – annak 
bekövetkezésétől számított 30 napon belül – értesíti az  illetékes állami adóhatóságot, vagy ennek elmulasztása 
esetén az adózó kérelmére igazolást állít ki.”

129. §  Az Itv. 92. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ingatlanügyi hatóság az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés végett benyújtott szerződés (okirat) iktatószámmal 
ellátott és hitelesített másolatát az  illetékkiszabáshoz szükséges és rendelkezésre álló egyéb iratokkal együtt 
az  ingatlan-nyilvántartási eljárás befejezését követően haladéktalanul, kísérőjegyzékkel továbbítja az  állami 
adóhatósághoz. Az ingatlanügyi hatóság az  ingatlan pénzügyi lízingjére vonatkozó, a futamidő végén tulajdonjog 
átszállást eredményező szerződéseket a  tulajdonjog fenntartással történő eladás tényének feljegyzését követően 
küldi meg az állami adóhatóság részére. A kísérőjegyzék átadása történhet számítógépes adathordozón is.”

130. §  Az Itv. 99/F. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha az  (1)  bekezdésben foglaltak alkalmazásával megállapított illeték összege nagyobb, mint amelyet 
az  illetékkötelezettség keletkezésekor hatályos szabályok alapján a  vagyonszerzőnek fizetnie kellett volna, 
az állami adóhatóságnak az  illetékfizetési kötelezettséget az  (1) bekezdésben foglaltak figyelmen kívül hagyásával 
kell megállapítania. Ha a  vagyonszerző az  így megállapított illetéknél több illetéket fizetett, az  állami adóhatóság 
a különbözetet visszatéríti részére.”

131. §  Az Itv. a következő 99/I. §-sal egészül ki:
„99/I. § (1) A 16. § (2e), a 17. § (2e), a 26. § (2e) bekezdéseinek az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más 
törvények, valamint a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.  évi CXXII.  törvény módosításáról szóló 2013.  évi 
CC.  törvénnyel megállapított rendelkezéseit azokban a  vagyonszerzési ügyekben is alkalmazni kell, melyekben 
az  állami adóhatóság 2014. január 1-jéig még nem rendelkezett jogerősen a  felfüggesztett illeték késedelmi 
pótlékkal növelt összegben történő megfizetéséről.
(2) Ha a 16. § (2e) bekezdése, a 17. § (2e) bekezdése, a 26. § (2e) bekezdése alapján a felfüggesztett illeték törlésének 
van helye, a lakóház felépítésére nyitva álló határidő azonban 2014. január 1-jéig még nem telt el és a vagyonszerző 
az  illetéket már megfizette, akkor annak visszatérítését 2014. január 1-jétől kezdődően kérheti az  állami 
adóhatóságtól.”
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132. § (1) Az Itv. 102. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában)
„l) lakóház építésére alkalmas telektulajdon: az építésügyi szabályoknak és a településrendezési tervnek megfelelően 
kialakított, lakóépület elhelyezésére szolgáló, beépítetlen földrészlet vagy olyan földrészlet, amelyen az  f )  pont 
szerinti szerkezetkész állapotot el nem érő, lakóház céljára létesülő építmény áll;”

 (2) Az Itv. 102. § (1) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában)
„o) belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság: olyan gazdálkodó szervezet (megszerzett gazdálkodó szervezet), 
melynek a  mérlegében kimutatott eszközök (ide nem értve a  pénzeszközöket és a  pénzköveteléseket) mérleg 
szerinti értékének összegéből a  belföldön fekvő ingatlan(ok), mérleg szerinti értéke több mint 75 százalék, vagy 
olyan gazdálkodó szervezetben (ingatlantulajdonnal rendelkező gazdálkodó szervezetben) rendelkezik legalább 
75  százalékos – közvetett, vagy közvetlen – részesedéssel, melynek a  mérlegében kimutatott eszközök (ide nem 
értve a pénzeszközöket és a pénzköveteléseket) mérleg szerinti értékének összegéből a belföldön fekvő ingatlan(ok) 
mérleg szerinti értéke több mint 75 százalék azzal, hogy
oa) mérleg alatt a vagyonszerzést megelőzően rendelkezésre álló utolsó beszámolóban elfogadott mérleget, ennek 
hiányában a nyitó mérleget kell érteni,
ob) a közvetett részesedés arányát úgy kell meghatározni, hogy a megszerzett gazdálkodó szervezet tulajdonában 
álló gazdálkodó szervezetben (köztes vállalkozásban) fennálló tulajdoni hányadot meg kell szorozni a  köztes 
vállalkozásnak az ingatlantulajdonnal rendelkező gazdálkodó szervezetben fennálló tulajdoni hányadával,
oc) több köztes vállalkozás esetén a köztes vállalkozásonként megállapított közvetett részesedések arányait össze 
kell adni,
od) ha a megszerzett gazdálkodó szervezet és az ingatlantulajdonnal rendelkező gazdálkodó szervezet között több 
gazdálkodó szervezetből álló tulajdonosi láncolat (köztes tulajdonosi láncolat) áll, az  e  szervezeteket összekötő 
tulajdoni részesedések szorzatát – több köztes tulajdonosi láncolat esetén a láncolatonként megállapított szorzatok 
összegét – kell a közvetett részesedés arányának tekinteni,
oe) a részesedés arányának meghatározásakor a közvetlen és közvetett részesedéseket együttesen kell figyelembe 
venni;”

133. §  Az Itv.
 1. 2. § (2) bekezdésében a „vették nyilvántartásba” szövegrész helyébe a „vették, veszik nyilvántartásba” szöveg,
 2. 16.  § (2d)  bekezdésében, 17.  § (2d)  bekezdésében, 26.  § (2d)  bekezdésében a  „halála esetén a  lakóház 

felépítésére” szövegrész helyébe a „halála esetén a lakóház felépítését” szöveg, a „köteles” szövegrész helyébe 
az „is teljesítheti” szöveg,

 3. 17.  § (3)  bekezdésében a „támogatás elnyerését igazoló okiratot az  ingatlanügyi hatósághoz benyújtásra 
kerülő” szövegrész helyébe a  „támogatás elnyerését igazoló okiratot a  vagyonszerzőnek legkésőbb 
a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig az állami adóhatóságnál kell benyújtania vagy az  ingatlanügyi 
hatósághoz benyújtandó” szöveg,

 4. 18.  § (1)  bekezdésében az  „Ezt a  szabályt kell alkalmazni az  öröklési szerződés alapján történő 
vagyonszerzésre is azzal, hogy” szövegrész helyébe az  „Ezt a  szabályt kell alkalmazni az  ingatlanok, 
illetve a  gépjárművek (pótkocsik) pénzügyi lízingjére vonatkozó, a  futamidő végén tulajdonjog átszállást 
eredményező szerződések esetén, továbbá az  öröklési szerződés alapján történő vagyonszerzésre is azzal, 
hogy az öröklési szerződés tekintetében” szöveg,

 5. 21. § (1) bekezdésében a „lakásépítési kedvezményben” szövegrész helyébe a „vissza nem térítendő, lakáscélú 
állami támogatásban” szöveg, a „(2)–(5) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2)–(4) bekezdésben” szöveg,

 6. 21. § (5) bekezdésében a „(2) bekezdésben” szövegrészek helyébe a „(2) és (4) bekezdésben” szöveg,
 7. 23/A.  § (3)  bekezdésében az  „illetékkiszabásra történő bejelentésre” szövegrész helyébe 

az „illetékkötelezettség keletkezésére” szöveg,
 8. 26.  § (1)  bekezdés p)  pontjában a „birtokbaadástól” szövegrész helyébe a „birtokbaadástól, de legkésőbb 

az illetékkötelezettség keletkezését követő 12. hónap utolsó napjától” szöveg,
 9. 39.  § (2)  bekezdésében a „Pp.” szövegrész helyébe a „polgári perrendtartásról szóló 1952.  évi III.  törvény 

(a továbbiakban: Pp.)” szöveg,
10. 44. § (1) bekezdésében a „csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról” szövegrész helyébe 

a „csődeljárásról és a felszámolási eljárásról” szöveg,
11. 65. § (1) bekezdésében az „50 000 Ft” szövegrész helyébe „100 000 Ft” szöveg,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 199. szám 83291

12. 72. § (5) bekezdésében az „üdülőhasználati jog értéke: e  jog” szövegrész helyébe az „üdülőhasználati jog és 
a szállás időben megosztott használati jogának értéke: e jogok” szöveg,

13. 73.  § (5)  bekezdésében a „(4)  bekezdésben szabályozott esetben” szövegrész helyébe a „(4)–(4a)  bekezdésekben 
szabályozott esetekben” szöveg,

14. 73. § (7) bekezdésében a „(2)–(4) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2)–(4a) bekezdésben” szöveg,
15. 79. § (1) bekezdésében a „21. § (5) bekezdésében” szövegrész helyébe a „21. § (2) és (4) bekezdésében” szöveg,
16. 82.  § (1)  bekezdésében „a fizetendő illetéken felül” szövegrész helyébe „az illetékfizetési kötelezettségtől 

függetlenül” szöveg,
17. 87.  § (3)  bekezdésében a „21.  § (5)  bekezdésében” szövegrészek helyébe a „21.  § (2) és (4)  bekezdésében” 

szöveg,
18. 102. § (1) bekezdésének d) pontjában az „– ideértve a szövetkezeti háztulajdonra vonatkozó rendelkezések 

szerinti használati jogokat –” szövegrész helyébe az „– ideértve az üdülőhasználati jogot és a szállás időben 
megosztott használati jogát is –” szöveg,

19. 102. § (1)  bekezdés m)  pontjában a „nyilván” szövegrész helyébe a „nyilván, továbbá az  olyan művelés alól 
kivett területként nyilvántartott földrészlet, amelyre az  ingatlan-nyilvántartásban Országos Erdőállomány 
Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg van feljegyezve” szöveg

lép.

134. §  Hatályát veszti az Itv.
1. 11. § (2) bekezdésében az „és t)” és a „(3)–(4) bekezdése” szövegrész,
2. 18. § (2) bekezdés h) pontjában a „ , ha a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság olyan gazdálkodó 

szervezet, amelynek a  cégjegyzékben feltüntetett (ennek hiányában a  létesítő okiratában megjelölt) 
főtevékenysége épületépítési projekt szervezése, lakó- és nem lakó épület építése, saját tulajdonú, bérelt 
ingatlan bérbeadása, üzemeltetése vagy saját tulajdonú ingatlan adásvétele” szövegrész,

3. 21. § (5) bekezdésében a „cserénél,”, a „cseréjét,” és a „csere- vagy” szövegrészek,
4. 25. § (2)–(3) bekezdése,
5. 77. § a) pontjában az „ideértve az illetékelőleget is,” szövegrész.

v. Fejezet 
vámIGAzGAtás

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

135. §  A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003.  évi CXXVI.  törvény (a  továbbiakban: Vtv.) 7/N.  § (6)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  kapcsolódó vizsgálat szükségességéről az  ellenőrzött személyt a  vámhatóság értesíti. Ezen irat postára 
adásának, a postai kézbesítés mellőzése esetén az értesítés átadásának napjától a kapcsolódó vizsgálat lezárásáig 
eltelt idő az  utólagos ellenőrzés határidejébe nem számít bele. A  vámhatóság ezen időtartam alatt az  ellenőrzést 
a  kapcsolódó vizsgálattal nem érintett kérdésekben folytathatja. A  kapcsolódó vizsgálat befejező időpontjáról 
a  vámhatóság az  ellenőrzött személyt értesíti. A  kapcsolódó vizsgálattal egy tekintet alá esik az  is, ha a  tényállás 
tisztázásához más személynél folyamatban lévő ellenőrzés eredményének ismerete szükséges. Ebben az  esetben 
a  kapcsolódó vizsgálat kezdő napjának a  határidő szüneteléséről szóló értesítés postára adásának napját kell 
tekinteni.”

136. §  A Vtv. II. Fejezet „A vámkódex 229. Cikkéhez” címe a következő alcímmel egészül ki:
„Fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezése
54/A.  § (1) Fizetési halasztás és részletfizetés (a  továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) az  adós kérelmére 
a vámhatóságnál nyilvántartott vámokra és nem közösségi adókra és díjakra, valamint az EK végrehajtási rendelet 
519. cikke szerinti kiegyenlítő kamatra engedélyezhető. A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha 
a fizetési nehézség
a) a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle 
elvárható, továbbá
b) átmeneti jellegű, tehát a kötelezettség későbbi megfizetése valószínűsíthető.
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(2) A kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának 
okait és körülményeit.
(3) Magánszemély esetében a  fizetési könnyítés akkor is engedélyezhető, ha a  kérelmező igazolja, hogy a  vámok, 
nem közösségi adók és díjak, valamint az  EK végrehajtási rendelet 519.  cikke szerinti kiegyenlítő kamat azonnali 
vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul 
súlyos megterhelést jelent.
(4) Fizetési könnyítés iránti kérelem benyújtása, illetve a kérelem teljesítése esetén az azzal érintett a vámok és nem 
közösségi adók és díjak összegére vámbiztosítékot kell nyújtani, továbbá a fizetendő összegeken felül hitelkamatot 
kell felszámítani.
(5) Ha a  fizetési könnyítés megadásának feltételeit vagy az  esedékes részletek befizetését az  ügyfél nem teljesíti, 
a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik.”

137. § (1) A Vtv. 55. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A vámkódex 229. cikkével összhangban a vámhatóság akkor tekinthet el az engedélyezett fizetési könnyítéssel 
összefüggésben vámbiztosíték megkövetelésétől vagy hitelkamat felszámításától, ha a  kérelmező az  e  törvény 
végrehajtási rendeletében meghatározott feltételeket teljesíti.”

 (2) A Vtv. 55. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az engedélyezett fizetési könnyítéshez kapcsolódóan a vámhatóság különösen indokolt esetben dönthet úgy 
is, hogy a kérelmezőt a vámbiztosíték megkövetelése alól, és a hitelkamat felszámításától egyaránt mentesíti.”

138. §  A Vtv. 56. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„56. § (1) Ha az esedékes vámösszeget és/vagy a nem közösségi adók és díjak összegét, illetve a 61/A. §-a szerint 
megállapított vámigazgatási bírságot vagy a  61/B.  § szerinti korrekciós pótlékot az  előírt időtartamon belül 
nem fizették meg, illetve bármely tagállam vámhatósága a  tartozás végrehajtása érdekében megkeresést küld, 
a vámhatóság haladéktalanul intézkedik az alábbiak szerint:
a) amennyiben a tartozást a vámigazgatási eljáráshoz nyújtott biztosíték teljes egészében fedezi, a vámhatóság azt 
érvényesíti, vagy
b) amennyiben a  tartozást a  vámigazgatási eljáráshoz nyújtott biztosíték teljes összegében nem fedezi, 
a  rendelkezésre álló biztosítékot elszámolja, és a  fennmaradó összeg vonatkozásában, továbbá, ha biztosítékot 
nyújtani nem kellett, a végrehajtási eljárás megindítása iránt haladéktalanul intézkedik.
(2) A  végrehajtási eljárás lefolytatására az  állami adóhatóság jogosult, azonban az  állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott tartozás erejéig ingófoglalást a    vámhatóság első fokon eljáró szervei is foganatosíthatnak. 
A  végrehajtási eljárásra az  adózás rendjéről szóló törvénynek az  adótartozás végrehajtására vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni, ide nem értve a  behajthatatlan adótartozás nyilvántartására és az  elévülésre 
vonatkozó rendelkezéseit.
(3) A vámhatóság az adós számára visszatéríthető vámot, és nem közösségi adót és díjat az adós vámtartozása és 
nem közösségi adó és díj, illetve a  61/A.  §-a szerint megállapított vámigazgatási bírság vagy a  61/B.  §-a szerinti 
korrekciós pótléktartozása, vagy az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása összegéig visszatarthatja.
(4) Az  egy határozattal megállapított vámtartozás és a  nem közösségi adó és díj, továbbá a  61/A.  § szerint 
megállapított vámigazgatási bírság, valamint a  61/B.  § alapján megállapított korrekciós pótlék tartozás részbeni 
teljesülése esetén a  vámhatóság a  befizetett összeget először a  vámtartozásra köteles elszámolni. A  vámhatóság 
az  így végzett elszámoláson felül fennmaradó összegnek legalább olyan arányú részét köteles a  nem közösségi 
adó- és díj, továbbá a 61/A. § szerint megállapított vámigazgatási bírság, valamint a 61/B. § alapján megállapított 
korrekciós pótlék tartozásra elszámolni, amilyen a  megállapított nem közösségi adó- és díj, illetve vámigazgatási 
bírság és korrekciós pótlék tartozás aránya a határozatban előírt fizetendő összegen belül. Az elszámolásról az adóst 
értesíteni kell.”

139. §  A Vtv. „A vámkódex 232. Cikkéhez” alcíme a következő 56/A. §-sal egészül ki:
„56/A.  § (1) A  nem közösségi adó és díj, a  61/A.  § szerint megállapított vámigazgatási bírság, valamint a  61/B.  § 
alapján megállapított korrekciós pótlék végrehajtásához való jog a  fizetési kötelezettséget megállapító határozat 
közlésének napjától számított 5 év elteltével évül el.
(2) A túlfizetés, illetve a tartozatlanul megfizetett vám és nem közösségi adó és díj, a 61/A. § szerint megállapított 
vámigazgatási bírság, valamint a  61/B.  § alapján megállapított korrekciós pótlék visszaigényléséhez való jog 
az ügyfélnek a visszajáró összegről szóló hitelt érdemlő tájékoztatásától számított 5 év elteltével évül el.
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(3) Ha a  vámhatóság határozatát a  felettes szerv vagy bíróság felülvizsgálja, a  nem közösségi adó és díj, 
a  61/A.  § szerint megállapított vámigazgatási bírság, valamint a  61/B.  § alapján megállapított korrekciós pótlék 
végrehajtásához való jog a jogerős határozat kihirdetésének vagy közzétételének napjától számított 5 év elteltével 
évül el.
(4) Amennyiben a  vámhatóság a  nem közösségi adó és díj megfizetésére részletfizetést engedélyez, 
a végrehajtáshoz való jog az utolsó részlet megfizetésének napjától számított 5 év elteltével évül el.
(5) Ha a  vám- és a  nem közösségi adó és díj, a  61/A.  § alapján kiszabott vámigazgatási bírság, valamint a  61/B.  § 
alapján megállapított korrekciós pótlék tartozás végrehajtásához való jog elévült, az e tartozást terhelő kamatot is 
elévültnek kell tekintetni.
(6) Nyugszik az elévülés a Vámkódex 243. cikke szerinti jogorvoslati eljárás, a Vámkódex 236., 238. vagy 239. cikke 
szerinti vámvisszafizetés, -elengedés iránt benyújtott kérelemre indult eljárás, valamint a  jogszabályban biztosított 
fizetési kedvezmény időtartama alatt.
(7) Jelzálogjog bejegyzése esetében – a  bejegyzett jelzálogjog értékéig – a  nem közösségi adó- és díj, valamint 
a  61/A.  § szerint megállapított vámigazgatási bírság, és a  61/B.  § alapján megállapított korrekciós pótlék tartozás 
a  jelzálogjog alapjául szolgáló zálogtárgy értékesítésének napjától számított 5 év elteltével évül el. A  jelzálogjog 
érvényesítését követően a befolyt összegekből a tartozás összegét az 56. § (4) bekezdésében foglaltak szerint kell 
elszámolni.
(8) Az  elévült, valamint az  eredménytelen végrehajtási eljárás miatt behajthatatlan nem közösségi adót és díjat, 
a 61/A. § szerint megállapított vámigazgatási bírságot, valamint a 61/B. § alapján megállapított korrekciós pótlékot, 
továbbá a (7) bekezdés szerinti vámot és nem közösségi adót és díjat, a 61/A. § szerint megállapított vámigazgatási 
bírságot, valamint a 61/B. § alapján megállapított korrekciós pótlékot törölni kell.
(9) A behajthatatlanság címén törölt nem közösségi adó és díj, a 61/A. § szerint megállapított vámigazgatási bírság, 
valamint a 61/B. § alapján megállapított korrekciós pótlék tartozást újból elő kell írni, ha a végrehajtáshoz való jog 
elévülési idején belül a tartozás behajthatóvá válik.”

140. §  A Vtv. „A Vámkódex 243. Cikkéhez Jogorvoslat” alcíme a következő 60/A. §-sal egészül ki:
„60/A.  § (1) Jogorvoslati kérelem elbírálása tárgyában a  felettes szerv által hozott döntés alapján a  1150/2000/EK 
Euratom rendelet 6.  cikk (3)  bekezdés b)  pontjában említett elkülönített számlákról (a  továbbiakban: elkülönített 
számlák) – a  Vámkódex 220.  cikk (2)  bekezdés b)  pontjában, valamint az  EK végrehajtási rendelet 871.  cikkében 
foglaltak sérelme nélkül – kizárólag akkor törölhetők a könyvelésbe vett vámösszegek, ha
a) a vámszerv döntését a felettes szerv új eljárás lefolytatására való kötelezés nélkül semmisíti meg, vagy
b) a  vámszerv döntését a  felettes szerv új eljárás lefolytatására való kötelezéssel semmisíti meg és az  új eljárás 
várhatóan nem eredményez fizetési kötelezettséget.
(2) Felülvizsgálati kérelem elbírálása tárgyában bíróság által hozott döntés alapján az  elkülönített számlákról 
–  a  Vámkódex 220.  cikk (2)  bekezdés b)  pontjában, valamint a  EK végrehajtási rendelet 871.  cikkében foglaltak 
sérelme nélkül – kizárólag akkor törölhetők a könyvelésbe vett vámösszegek, ha
a) a vámhatóság döntését a bíróság új eljárás lefolytatására való kötelezés nélkül semmisíti meg és a vámhatóság 
a bíróság ítéletét nem vitatja, vagy
b) a vámhatóság döntését a bíróság új eljárás lefolytatására való kötelezés nélkül semmisíti meg és a vámhatóság 
valamennyi rendes és rendkívüli jogorvoslati lehetőségét kimerítette, vagy
c) a  vámhatóság döntését a  bíróság új eljárás lefolytatására való kötelezéssel semmisíti meg és az  új eljárás 
várhatóan nem eredményez fizetési kötelezettséget.
(3) Amennyiben a  vámszerv döntését a  felettes szerv vagy bíróság új eljárás lefolytatására való kötelezéssel 
semmisíti meg, de az  új eljárás az  eredetinél alacsonyabb vámösszeg könyvelésbe vételét eredményezi, 
a  különbözetként jelentkező vámösszeg az  elkülönített számlákról kizárólag az  új eljárás keretében meghozott 
döntéssel egyidejűleg törölhető.”

141. §  A Vtv. II. Fejezete a következő alcímmel és 60/B. §-sal egészül ki:
„A vámkódex 244. Cikkéhez
60/B.  § A  60/A.  § (1)–(3)  bekezdéseiben foglaltakat alkalmazni kell a  Vámkódex 244.  cikke alapján nyújtott 
vámbiztosíték felszabadítása tekintetében is.”
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142. § (1) A Vtv. 61/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a  mulasztás vagy tevékenység következtében vámhiány keletkezik, vámigazgatási bírságként 
– a (8) bekezdésben foglaltak kivételével – a vámhiány ötven százalékát kell kiszabni.”

 (2) A Vtv. 61/A. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Amennyiben a  (6)  bekezdés szerint kiszámított bírság összege nem éri el az  EK végrehajtási rendelet 
868. cikkében meghatározott értékhatárt, a fizetendő vámigazgatási bírság összege 3000 forint.”

 (3) A Vtv. 61/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  vámigazgatási bírságot nem lehet kiszabni, ha természetes személy esetében a  kötelezettségszegés 
következtében büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, továbbá a  61/B.  § (7)–(8)  bekezdésének alkalmazása 
esetén.”

 (4) A Vtv. 61/A. §-a a következő (11a) bekezdéssel egészül ki:
„(11a) A vámigazgatási bírság késedelmes megfizetése esetén az 57. § szerinti kamatot kell felszámítani.”

143. §  A Vtv. III. Fejezete a következő alcímmel és 61/B. §-sal egészül ki:
„KORREKCIÓS PÓTLÉK
61/B.  § (1) Ha a  nyilatkozattevő a  vámkódex 78.  cikk (1)  bekezdése alapján, még a  vámhatóságnak a  vámkódex 
78.  cikk (2)  bekezdése szerinti utólagos ellenőrzéséről szóló értesítés kézhezvétele, illetve az  előzetes értesítés 
mellőzése esetén az ellenőrzés megkezdése előtt kérelmezi a vámáru-nyilatkozat módosítását, korrekciós pótlékot 
fizet, feltéve hogy az  utólagos könyvelésbe vétel, illetve a  nem közösségi adók és díjak utólagos kiszabása nem 
a  vámtartozás megállapításához szükséges adatok eltitkolásával, meghamisításával vagy egyéb rosszhiszemű 
magatartással függ össze.
(2) A  korrekciós pótlékot az  utólagosan könyvelésbe vett vámösszeg, illetve kiszabott nem közösségi adó és díj 
összege után a  vámhatóság állapítja meg, és a  vámáru-nyilatkozat módosításáról hozott határozatában közli 
az adóssal.
(3) A korrekciós pótlék beszedése tekintetében a közölt vámösszegek beszedésére vonatkozó rendelkezéseket kell 
alkalmazni.
(4) A  korrekciós pótlék mértéke az  utólagosan könyvelésbe vett vámösszeg, illetve kiszabott nem közösségi adó 
és díj összege után a  vámtartozás keletkezésének alapjául szolgáló vámáru-nyilatkozat elfogadását követő naptól 
a vámáru-nyilatkozat módosítására irányuló kérelem benyújtásának napjáig – amennyiben azt a vámáru-nyilatkozat 
elfogadásától számított 90 napon belül nyújtják be – a  felszámítás napján érvényes jegybanki alapkamat 365-öd 
része naponta, de legalább háromezer forint, legfeljebb egymillió forint.
(5) A  (4)  bekezdésben foglaltaktól eltérően, amennyiben a  vámáru-nyilatkozat módosítását a  vámáru-nyilatkozat 
elfogadásától számított 90 napon túl kezdeményezik, a  korrekciós pótlék mértékének megállapítása során 
a  felszámítás napján érvényes jegybanki alapkamathoz hozzá kell adni 0,25 százalékpontot minden egyes 
megkezdett 30 napos időszak vonatkozásában. Az  így megemelt kamatlábat a  felszámítás teljes időszakára 
alkalmazni kell. Az e bekezdés alapján megállapított korrekciós pótlék összege legalább négyezer forint, legfeljebb 
kettőmillió forint.
(6) A  korrekciós pótlék mérséklése, elengedése során a  61/A.  § (10)  bekezdés b)  pontjában foglaltakat kell 
alkalmazni.
(7) Ha a módosítás az adós terhére nem keletkeztet fizetési kötelezettséget, akkor a vámhatóság nem állapíthat meg 
korrekciós pótlékot.
(8) Az adós a korrekciós pótlék megfizetésével mentesül a vámigazgatási bírság alól.
(9) Amennyiben a  vámhatóság az  adós terhére a  (2)  bekezdés szerinti korrekciós pótlékot állapítja meg, 
a  vámáru-nyilatkozat módosításának eredményeként keletkezett vám- és nem közösségi adó- és díjfizetési 
kötelezettség nem minősül az 1. § (3) bekezdésének 14. pontja szerinti vámhiánynak.
(10) A korrekciós pótlék késedelmes megfizetése esetén az 57. § szerinti kamatot kell felszámítani.”

144. §  A Vtv. 78/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„78/A.  § (1) E  törvénynek az  adó- és járuléktörvények, a  számviteli törvény és a  könyvvizsgálói kamarai törvény, 
valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvénnyel megállapított 48. § (4) bekezdését, 59. § (2) és (4)–(5) bekezdését és 
33/A. § (6) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, ha az az ügyfél számára kedvezőbb.
(2) E  törvénynek az  egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010.  évi CXXII.  törvény módosításáról szóló 2013.  évi CC.  törvénnyel megállapított 7/N.  § 
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(6) bekezdését, 54/A. §-át, 55. § (2)–(2a) bekezdéseit, 56. §-át, 56/A. §-át, 60/A. §-át, 60/B. §-át, 61/A. § (6)–(6a), (8) és 
(11a) bekezdéseit, 61/B. §-át a hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

145. § (1) A Vtv. 82. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza:)
„n) a fizetési halasztás, részletfizetés iránti kérelmek intézése rendjének módját és technikai feltételeit,”

 (2) A Vtv. 82. § (1) bekezdése a következő r) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza:)
„r) a korrekciós pótlékra vonatkozó részletes eljárási szabályokat.”

 (3) A Vtv. 82. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza:
a) az  1979.  évi 12.  törvényerejű rendelettel kihirdetett, az  oktatási, tudományos és kulturális jellegű tárgyak 
behozataláról szóló, Lake Success-ben, 1950. november 22-én kelt megállapodás alapján vámmentes vámkezelésre 
jogosultak körét az oktatásért, a kultúráért és a kormányzati tudománypolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben,
b) a  szövettipizáló reagensek vámmentes vámkezelésére jogosult laboratóriumokat az  oktatásért, a  kultúráért és 
a kormányzati tudománypolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben,
c) az  alapfeladatoktól eltérő külön feladatokat és ellenőrzési kötelezettségeket, az  agrárpolitikáért felelős 
miniszterrel egyetértésben,
d) a katonai csapat- és árumozgásra vonatkozó vámeljárás különös szabályait a honvédelemért felelős miniszterrel 
egyetértésben,
e) a nemzetközi posta- és gyorspostaforgalomra vonatkozó részletes vámeljárási szabályokat a postaügyért felelős 
miniszterrel egyetértésben.”

146. §  A Vtv.
 1. 1.  § (4)  bekezdésében a „14a.  cikk a) és c)  pontjában” szövegrész helyébe a „14a.  cikk (1)  bekezdésében” 

szöveg,
 2. 7/J. § (3) bekezdésben a „60” szövegrész helyébe a „90” szöveg,
 3. 8. § (3) bekezdésében a „tájékoztatóban” szövegrész helyébe a „tájékoztatásban” szöveg,
 4. 16.  § (6)  bekezdés s)  pontjában az  „a kereskedelmért felelős minisztert,” szövegrész helyébe 

az „a kereskedelemért felelős minisztert, és az európai integrációs ügyekért felelős minisztert,” szöveg,
 5. 16.  § (6)  bekezdés t)  pontjában az  „a kereskedelmért felelős minisztert,” szövegrész helyébe 

az „a  kereskedelemért felelős minisztert, valamint ezen intézkedésekkel kapcsolatos adatokról, az  Európai 
Unió felé fennálló kötelezettség teljesítése céljából az európai integrációs ügyekért felelős minisztert,” szöveg,

 6. 31. §-ban a „Vámárunyilatkozat” szövegrész helyébe a „Vámokmány” szöveg,
 7. 33.  § (2)  bekezdésében az  „egyszerűsített vámeljárásra” szövegrész helyébe az  „egyszerűsített eljárásra” 

szöveg,
 8. 33/A. § (6) bekezdésében a „tájékoztatóban” szövegrész helyébe a „tájékoztatásban” szöveg,
 9. 48.  § (2)  bekezdés felvezető szövegében a „Mentes az  általános forgalmi adó biztosítása alól” szövegrész 

helyébe az  „A vámhatóság kérelemre engedélyezi az  áfa biztosítása alóli mentességet” szöveg és 
az „eljárásban az az adóalany” szövegrész helyébe az „eljárásban annak az adóalanynak” szöveg,

10. 48. § (2) bekezdés b) pontjában az „általános forgalmi adó” szövegrész helyébe az „áfa” szöveg,
11. 48.  § (3)  bekezdésében az  „Az általános forgalmi adó” szövegrész helyébe az  „A vámhatóság kérelemre 

engedélyezi, hogy az áfa” szöveg,
12. 48.  § (7)  bekezdés b)  pontjában a „keletkezett kötelezettségeinek” szövegrész helyébe a „keletkezett és fel 

nem függesztett kötelezettségeinek” szöveg,
13. 48. § (9) bekezdésében az „általános forgalmi adó” szövegrész helyébe az „áfa és az energiaadó” szöveg,
14. 51. § (3) bekezdésében a „díjakról szóló,” szövegrész helyébe a „díjakról, valamint a korrekciós pótlékról szóló,” 

szöveg,
15. 55. § (1) bekezdésében a „kedvezmény” szövegrész helyébe a „könnyítés” szöveg,
16. 59. § (4) bekezdésében az „Amennyiben a vámhatóság (1) bekezdés szerinti határozata” szövegrész helyébe 

a „Ha jogorvoslati eljárás eredményeképp megállapításra kerül, hogy a vámhatóság határozata” szöveg,
17. 59.  § (5)  bekezdésében az „a vámigazgatási bírságot megállapító” szövegrész helyébe az „a vámigazgatási 

bírságot, illetve korrekciós pótlékot megállapító” szöveg, a „vámigazgatási bírság megállapítást” szövegrész 
helyébe a  „vámigazgatási bírság, illetve korrekciós pótlék megállapítást” szöveg, a  „vámigazgatási bírság 



83296 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 199. szám 

kiszabását” szövegrész helyébe a  „vámigazgatási bírság, illetve korrekciós pótlék megállapítását” szöveg, 
az „a  már megfizetett bírság visszafizetése” szövegrész helyébe az „a már megfizetett vámigazgatási bírság, 
illetve korrekciós pótlék visszafizetése” szöveg,

18. 61/A. § (5) bekezdés a) pontjában a „(6) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(6)–(6a) bekezdésekben” szöveg,
19. 66. § (2) bekezdésben a „41. §-ának” szövegrész helyébe a „41. Cikkének” szöveg,
20. 73. § (3) bekezdésében az „57. §-ának a) pontjában” szövegrész helyébe az „57. §-ban” szöveg,
21. 82.  § (1)  bekezdés k)  pontjában az  „egyszerűsített vámeljárásokra” szövegrész helyébe az  „egyszerűsített 

eljárásokra” szöveg
lép.

147. §  Hatályát veszti a Vtv.
1. 7/L. §-a,
2. 59. § (1) bekezdése,
3. 61/A. § (9) bekezdése.

vI. Fejezet 
AdóIGAzGAtást érIntő módosítások

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

148. §  Az adózás rendjéről szóló 2003.  évi XCII.  törvény (a  továbbiakban: Art.) 5.  § (2)  bekezdés a)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Adóügyekben nem kell alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény)
„a) az eljárás megindítására, az újrafelvételi eljárásra, a hatósági szolgáltatásra, a végrehajtási eljárásra és az ügyfél 
kérelmére történő ellenőrzés lefolytatására vonatkozó szabályait,”

149. §  Az Art. 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti adóvisszatérítési-jog érvényesítésére irányuló eljárásban 
az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint belföldön nem letelepedett adóalanyt külföldi magánszemély, jogi 
személy vagy egyéb szervezet is képviselheti az adóhatóság előtt.”

150. §  Az Art. 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  adózó (1)  bekezdésben meghatározott kötelezettségeit felszámolás esetén – a  csődeljárásról és 
a  felszámolási eljárásról szóló 1991.  évi XLIX.  törvény 31.  § (1)  bekezdésben foglalt feladatok kivételével  – 
a  felszámolás kezdő időpontjától a  felszámoló, végelszámolás esetén – a  cégnyilvánosságról, a  bírósági 
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 98. § (3) bekezdésében foglalt feladatok kivételével – 
a  végelszámolás kezdő időpontjától a  végelszámoló, kényszertörlési eljárás esetén a  kényszertörlési eljárás 
kezdő időpontjától a  vezető tisztségviselő, vezető tisztségviselő hiányában – ha a  kényszertörlési eljárást 
végelszámolás előzte meg – a  volt végelszámoló teljesíti, továbbá gyakorolja az  adózót megillető jogokat. 
A  felszámoló, a  végelszámoló, kényszertörlési eljárás esetén a  vezető tisztségviselő vagy – ha a  kényszertörlési 
eljárást végelszámolás előzte meg – a  volt végelszámoló által elkövetett jogsértés miatt a  mulasztási bírságot 
felszámolás esetén a  felszámolóval, végelszámolás esetén a  végelszámolóval, kényszertörlési eljárás esetén 
a  vezető tisztségviselővel, vagy a  volt végelszámolóval szemben kell megállapítani, azzal, hogy akkor mentesül 
a mulasztási bírság alól, ha bizonyítja, hogy a jogsértés az ő érdekkörén kívül eső okra vezethető vissza. Amennyiben 
a jogsértés arra vezethető vissza, hogy a volt vezető tisztségviselő, vagy – ha a felszámolást, kényszertörlési eljárást 
végelszámolás előzte meg – a  volt végelszámoló jogszabályban meghatározott kötelezettségeit elmulasztotta, 
a mulasztási bírságot a volt vezető tisztségviselővel vagy a volt végelszámolóval szemben kell megállapítani.”

151. §  Az Art. 20. §-a a következő (7a) és (7b) bekezdésekkel egészül ki:
„(7a) Az  állami adóhatóság, ha hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy a  magánszemély külföldön 
tartózkodik és nem minősül a  Tbj. alapján belföldinek, vagy a  magánszemély elhalálozott, a  magánszemély Tbj. 
39.  § (2)  bekezdése alapján keletkezett egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségének megszűnését 
nyilvántartásba veszi és a  magánszemély (6)  bekezdés szerint előírt havi járulékfizetési kötelezettségét 
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a  kötelezettség megszűnése napjával, a  magánszemély elhalálozása esetén a  magánszemély halálának napjával 
törli.
(7b) Amennyiben az  adóhatóság a  (7a)  bekezdésben felsoroltakról nem az  egészségbiztosítási szervtől értesül, 
10 napon belül elektronikus úton adatot szolgáltat az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős szerv részére.”

152. §  Az Art. 20/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20/B. § (1) Az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti adómentes termékimportot megalapozó közösségi 
adómentes termékértékesítést közvetett vámjogi képviselő igénybevételével teljesítő importáló mentesül 
a bejelentkezési kötelezettség teljesítése alól, ha belföldön más adóköteles tevékenységet nem folytat.
(2) Az  általános forgalmi adóról szóló törvény szerint belföldön nem letelepedett, illetve belföldön letelepedésre 
nem kötelezett adóalany mentesül a  bejelentkezési kötelezettség teljesítése alól abban az  esetben, ha belföldön 
kizárólag az  általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti adóraktározási eljárás hatálya alatt álló terméket 
értékesít, feltéve, hogy a termék az értékesítés közvetlen következményeként nem kerül ki ezen eljárás hatálya alól, 
vagy a terméket a vámhatóság a Közösség területén kívülre kilépteti.”

153. §  Az Art. 24. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  adózó – kivéve a  4. számú melléklet szerinti, adóazonosító számmal nem rendelkező külföldi illetőségű 
magánszemélyt – költségvetési támogatást csak akkor igényelhet, a  túlfizetés kiutalását csak akkor kérheti, ha 
rendelkezik adóazonosító számmal, illetve – ha e  törvény, illetve törvény vagy törvény felhatalmazása alapján 
jogszabály eltérően nem rendelkezik – adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést csak a  bejelentkezési, bejelentési 
kötelezettség teljesítését követően és olyan időszakra érvényesíthet, amely időszakra vonatkozóan adóazonosító 
számmal rendelkezett.”

154. §  Az Art. 24/A. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) Az  (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben az adóhatóság az adószámot a  felfüggesztést elrendelő határozat 
jogerőre emelkedését követő 180 nap elteltét követően törli, ha az adózó a felfüggesztést elrendelő határozatban 
foglalt bevallási vagy adófizetési (adóelőleg-fizetési) kötelezettségének nem tesz eleget. Ha az  adózó az  adószám 
törléséről hozott határozat jogerőre emelkedéséig teljesíti bevallási, adófizetési (adóelőleg-fizetési) kötelezettségét, 
az  állami adóhatóság a  felfüggesztés megszüntetését határozattal elrendeli, az  adószám törléséről hozott 
határozatot pedig visszavonja, amely határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. Az  adószám törlését elrendelő 
határozat elleni fellebbezésre a  (2)  bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal az  eltéréssel, hogy 
a fellebbezést a határozat közlésétől számított 8 napon belül lehet előterjeszteni.”

155. §  Az Art. a következő 34/A. §-sal egészül ki:
„34/A.  § Ha törvény az  adózó számára választási lehetőséget biztosít, az  adózó kezdeményezheti – az  adó 
megállapításához való jog elévülési idején belül – a választása módosítását, az adóhatósághoz benyújtott kijavítás 
iránti kérelem útján, amennyiben a  módosítás az  adó, adóalap, költségvetési támogatás összegét – a  beadott 
bevallását figyelembe véve – nem érinti.”

156. §  Az Art. 35. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha az  adózó az  esedékes adót nem fizette meg és azt tőle nem lehet behajtani, az  adó megfizetésére határozattal 
kötelezhető)
„a) az állam kivételével az adózó örököse az örökrésze erejéig, több örökös esetében örökrészük arányában,”

157. § (1) Az Art. 43. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Amennyiben a  (2)  bekezdés szerinti átvezetés az  adózó megszűnése miatt nem lehetséges, a  büntetőeljárás 
során hozott jogerős határozatban megállapított összeget az  elkövető kötelezettségeként kell előírni és annak 
rendezése érdekében az elkülönített számlára megfizetett összeget az elkövető adószámlájára kell átvezetni.”

 (2) Az Art. 43. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha az  adott adónem tekintetében az  adózónak vagy a  35.  § (2)  bekezdése szerint az  adó megfizetésére 
kötelezett személynek adófizetési kötelezettségét meghaladó összeg áll az  adófolyószámlán a  rendelkezésére 
(a továbbiakban: túlfizetés), az adóhatóság a túlfizetés összegét kérelemre az adózó, az adó megfizetésére kötelezett 
személy által megjelölt adószámlára számolja el. Csoportos adóalanynál fennálló túlfizetés összegét a  csoportos 
adóalany képviselőjének kérelmére az  adóhatóság a  csoportos adóalany vagy a  csoportos adóalanyiságban 
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részt vevő bármelyik tag csoportos adóalany képviselője által megjelölt adószámlájára számolja el. A  túlfizetés 
visszaigényléséhez való jog elévülését követően az  adóhatóság a  túlfizetés összegét hivatalból vagy kérelemre 
az általa nyilvántartott, az adózót, az adó megfizetésére kötelezett személyt terhelő más adótartozásra számolja el, 
vagy adótartozás hiányában azt hivatalból törli. Az ugyanazon adóhatóságnál nyilvántartott, de téves adószámlára 
fizetett adót teljesítettnek kell tekinteni. A  csőd-, felszámolási, végelszámolási, valamint kényszertörlési eljárás 
kezdő napját, illetve amennyiben az  adózót a  csődeljárás elrendelését megelőzően ideiglenes fizetési haladék 
illeti meg, az  ideiglenes fizetési haladék kezdő időpontját megelőző napon fennálló túlfizetés, valamint a  jogutód 
nélkül megszűnt adózó adószámláján fennálló túlfizetés összegét az  adóhatóság hivatalból számolja el az  általa 
nyilvántartott, az adózót terhelő adótartozásra.”

 (3) Az Art. 43. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozással vagy köztartozással rendelkező adózó esetében az elektronikus 
fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszer elszámolási számlájára átutalással teljesített, felosztási 
rendelkezéssel nem rendezett befizetéseket az  adóhatóság először a  magánszemély jövedelemadó előlegére, 
a levont jövedelemadóra, vagy a kifizető által a magánszemélytől levont járulékokra az esedékesség sorrendjében, 
azonos esedékesség esetén a  tartozások arányában számolja el. Az  ezt követően fennmaradó összeget először 
az  egyéb adótartozásokra kell elszámolni azok esedékességének sorrendjében, azonos esedékesség esetén 
a  tartozások arányában. Az  adóhatóság az  átvezetésekről az  adózót azok elvégzésével egyidejűleg értesíti. Az  ezt 
követően fennmaradó összeget a  köztartozás jogosultjainak kell átutalni a  köztartozás erejéig, a  tartozások 
arányában. Az ezt követően fennmaradó összegre a túlfizetésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
Az adók módjára behajtandó köztartozásra történő átvezetésről az adóhatóság az adózót végzéssel értesíti.”

 (4) Az Art. 43. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5b) A  csoportos adóalanynál fennálló túlfizetés tag adószámlájára való elszámolásának feltétele a  csoportos 
adóalanyiságban részt vevő tagok erre irányuló előzetes írásbeli megállapodása, amelyet a  csoportos adóalany 
képviselője köteles bemutatni az adóhatóságnak.”

158. §  Az Art. 49. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Önellenőrzéssel az adóalapot, az adót, a költségvetési támogatást a kötelezettség eredeti időpontjában hatályos 
szabályok szerint, a helyesbítendő adóra előírt bevallási időszakra, az adómegállapításhoz való jog elévülési idején 
belül lehet helyesbíteni. Az önellenőrzés az adóalap, a feltárt adó, költségvetési támogatás és – ha törvény előírja – 
az önellenőrzési pótlék megállapítása, a helyesbített adóalap, a helyesbített adó, költségvetési támogatás, valamint 
a pótlék bevallása és egyidejű megfizetése, és az adó, költségvetési támogatás igénylése.”

159. §  Az Art. 51. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdéstől eltérően amennyiben az adózó bevallását önellenőrzéssel az adóbevallás benyújtására előírt 
határidőt megelőzően helyesbíti, a helyesbített adó, a költségvetési támogatás az általános szabályok szerint válik 
esedékessé.”

160. § (1) Az Art. 52. § (4) bekezdése a következő w) ponttal egészül ki:
(A 31. §-ban és a 3. számú mellékletben meghatározott tartalommal az adóhatósághoz bevallást teljesít, illetőleg adatot 
szolgáltat:)
„w) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a települési önkormányzat.”

 (2) Az Art. 52. §-a a következő (13b) bekezdéssel egészül ki:
„(13b) Az  idegenrendészeti, menekültügyi, állampolgársági ügyekben eljáró hatóság az  állami adó- és 
vámhatóság megkeresésére – az  adózók ellenőrzésre történő kiválasztásához, ellenőrzéséhez, végrehajtási eljárás 
lefolytatásához – adatot szolgáltat a nyilvántartásában szereplő, az  idegenrendészeti hatóság előtti engedélyezési 
eljárások során az  engedélyek kiadásához szükséges feltételeket igazoló okiratokban szereplő, az  adózó 
elérhetőségére, személyének azonosítására, valamint jövedelmi és vagyoni helyzetére vonatkozó adatokról.”

161. §  Az Art. 54. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  hagyatéki tárgyalásra idézett örökös kérelmére, az  örökös tájékoztatása érdekében az  elhunyt adózó 
hagyatéki ügyében eljáró közjegyző a  hagyatéki ügyben való eljárásának igazolása esetén tájékoztatást 
kérhet az  adóhatóságtól az  elhunyt adózó adóhatóságnál nyilvántartott adótartozásának vagy túlfizetésének 
mértékéről. Az adóhatóság a tájékoztatást a tájékoztatás kiadmányozásának napján fennálló állapotnak megfelelő 
adattartalommal adja meg.”
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162. §  Az Art. 85/A. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  jövedelemigazolás a  kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelően adóévenként tartalmazza az  adózó 
által bevallott, illetve a  munkáltatói, utólagos adómegállapítás, valamint a  soron kívüli adómegállapítás útján 
megállapított, összevontan és elkülönülten adózó jövedelmet, valamint a  jövedelem után keletkező személyi 
jövedelemadó, a  különadóalap után a  különadó, illetve az  egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) 
szerint adózott bevétel összegét és az  ekho-fizetési kötelezettséget. Arra az  adóévre vonatkozóan, amelyben 
az  adózó adónyilatkozatot nyújtott be, a  jövedelemigazolás a  családi kedvezménnyel nem csökkentett összevont 
adóalap és valamennyi bevallási kötelezettséggel járó külön adózó jövedelem együttes összegét, valamint 
az adózó személyi jövedelemadó-kötelezettségét tartalmazza. Ha az adózó az egyszerűsített vállalkozói adó alanya, 
a  jövedelemigazolás adóévenként tartalmazza az eva-alanyiság körében megszerzett összes bevételt és az ezután 
megállapított adót (evát), egyebekben az eva-alapot nem képező jövedelemről (bevételről) az egyébként irányadó 
szabályok szerint állítja ki az adóhatóság a jövedelemigazolást. Az adózó adóalapja és adója utólagos, illetve soron 
kívüli adómegállapítás keretében történt megállapításának kivételével jövedelemigazolás nem adható ki, ha 
az adózó személyi jövedelemadóról vagy egyszerűsített vállalkozói adóról nem nyújtott be bevallást, nyilatkozatban 
nem kérte a munkáltatói adómegállapítást.”

163. §  Az Art. 92. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Felszámolás esetén a tevékenységet lezáró adóbevallások, a felszámolást lezáró adóbevallások, a tevékenységet 
lezáró adóbevallások és a  felszámolást lezáró bevallások közötti időszakról benyújtott bevallás(ok) utólagos 
ellenőrzését, valamint a  tevékenységet lezáró adóbevallások időszakait megelőző időszak utólagos ellenőrzését 
a  felszámolást lezáró adóbevallások kézhezvételétől, a  felszámolást lezáró adóbevallások eltérő időpontban 
történő benyújtása esetén az egyes adókötelezettségekről szóló bevallás kézhezvételétől számított 60 napon belül, 
egyszerűsített felszámolás esetén 45 napon belül kell befejezni.”

164. §  Az Art. 93. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  ellenőrzés az  erről szóló megbízólevél kézbesítésével, egy példányának átadásával vagy az  általános 
megbízólevél bemutatásával kezdődik. Új eljárás lefolytatása esetén megbízólevél kiállítására ismételten nem kerül 
sor. A megbízólevél elektronikusan is kézbesíthető.”

165. §  Az Art. 95. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  ellenőrzést az  adóhatóság az  adó, a  költségvetési támogatás alapjának összegének megállapításához 
szükséges iratok, bizonylatok, könyvek, nyilvántartások – ideértve az  elektronikusan tárolt adatokat is –, az  adózó 
által a  könyvei, nyilvántartásai vezetéséhez, valamint a  bizonylatok feldolgozásához alkalmazott szoftverek, 
informatikai rendszerek, számítások és egyéb tények, adatok, körülmények megvizsgálásával folytatja le.”

166. §  Az Art. 98. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  (1)  bekezdés j)  pontja szerinti mintavételhez szükséges feltételek biztosítása az  adózó kötelezettsége. 
Az  adózó a  mintavétel során jogosult, az  adóhatóság felhívására pedig köteles a  mintavétel során jelen lenni 
vagy képviseletét biztosítani. A  mintavételt – a  vonatkozó előírások betartásával és az  adóhatóság felügyelete 
mellett – saját kérelmére vagy az  adóhatóság felhívására az  adózó maga is elvégezheti. Az  adóhatóság 
a  mintavételről jegyzőkönyvet vesz fel. A  mintavétellel kapcsolatban az  adózónál felmerült költség az  eljárás 
eredményétől függetlenül, minden esetben az  adózót, a  mintavétel egyéb költsége, a  laboratóriumi vagy egyéb 
vizsgálatok költsége – ha a  mintavétel eredményeként az  adóhatóság jogsértést állapít meg – az  adózót, egyéb 
esetben az  adóhatóságot terheli. Amennyiben az  adózó a  mintavételről felvett jegyzőkönyvben nem kéri, 
hogy a  laboratóriumi vagy egyéb vizsgálatok során meg nem semmisült mintát részére visszaadják, akkor azt 
az adóhatóság megsemmisítheti, vagy kötelezheti az adózót, hogy saját költségére a megmaradt mintát szállítsa el.”

167. §  Az Art. 99. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az  adózó (1)  bekezdésben említett kötelezettségeit felszámolás esetén a  felszámolás kezdő időpontjától 
a  felszámoló, végelszámolás esetén a  végelszámolás kezdő időpontjától a  végelszámoló, kényszertörlési eljárás 
esetén a  kényszertörlési eljárás kezdő időpontjától a  cégnyilvántartásba cégjegyzésre jogosultként bejegyzett 
személy, ha a  kényszertörlési eljárást végelszámolás előzte meg, a  volt végelszámoló teljesíti, továbbá gyakorolja 
az adózót megillető jogokat.”
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168. §  Az Art. 119. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés alapján az adóhatóság]
„h) az  adózó által a  könyvei, nyilvántartásai vezetéséhez, valamint a  bizonylatok feldolgozásához alkalmazott 
szoftvereket, informatikai rendszereket, számításokat”
(vizsgálja.)

169. § (1) Az Art. 124. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Adóügyekben az  elektronikus úton kézbesített adóhatósági irat az  átvétel napján kézbesítettnek minősül, ha 
a  központi elektronikus szolgáltató rendszer az  irat kézhezvételét igazolja vissza. Az  elektronikus úton kézbesített 
adóhatósági irat vonatkozásában a  kézbesítési vélelem az  iratnak az  elektronikus kézbesítési tárhelyen történő 
ismételt elhelyezésétől számított ötödik napot követő munkanapon áll be.”

 (2) Az Art. 124. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A meghatalmazott részére szóló adóhatósági irat címzésében fel kell tüntetni az adózó nevét (megnevezését), 
a meghatalmazott nevét (megnevezését) és meghatalmazotti minőségét.”

170. §  Az Art. 131. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az adózó halála esetén az adóhatóság az örököst a személyéről történő tudomásszerzést követően örökrésze 
arányában külön határozatban kötelezi az  adózót terhelő tartozás megfizetésére, illetve rendelkezik az  adózót 
megillető költségvetési támogatás, adó-visszaigénylés, adó-visszatérítés örökös részére örökrésze arányában 
történő kiutalásáról. A  tartozást, illetve a  költségvetési támogatást, adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést a  külön 
határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kell megfizetni, illetve kiutalni. Az  örökös részére 
kiutalandó összeget az örököst terhelő tartozás összegéig az adóhatóság visszatarthatja. A tartozás megfizetésének 
elmaradása esetén végrehajtás csak a  hagyaték tárgyaira, illetve azok hasznaira terjedhet ki azzal, hogy ha 
a  hagyaték tárgyai vagy annak hasznai már nincsenek az  örökös birtokában, a  végrehajtás az  örökrésze erejéig 
az  örökös egyéb vagyontárgyaira is folytatható. Több örökös esetén az  örökösöket örökrészük arányában kell 
a  tartozás megfizetésére kötelezni. Ha az  adózó halála esetén más örökös hiányában a  hagyaték az  államra száll, 
az  adóhatóság külön határozat meghozatala nélkül, hivatalból törli az  örökhagyó adószámlájáról az  államot mint 
örököst terhelő tartozást, illetve az  államot mint örököst megillető költségvetési támogatást, adó-visszaigénylést, 
adó-visszatérítést.”

171. § (1) Az Art. 132. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  adópolitikáért felelős miniszter az  adózó kérelmére – az  általa közölt, jövőbeni ügyletre, vagy 
jövőbeni ügyletnek nem minősülő ügyletre vonatkozó részletes tényállás alapján – a  kérelemben megjelölt 
adókötelezettségre vagy annak hiányára vonatkozó konkrét kérdés(ek) vonatkozásában megállapítja az  adózó 
adókötelezettségét vagy annak hiányát. Az  adó feltételes megállapítására irányuló kérelemként nem terjeszthető 
elő szokásos piaci ár megállapítására irányuló kérelem. Jövőbeni és jövőbeni ügyletnek nem minősülő ügyletre 
vonatkozó kérelem egy kérelemként nem terjeszthető elő.”

 (2) Az Art. 132. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  határozathozatalra nyitva álló határidő a  kérelem benyújtásától számított 75 nap, amely egy alkalommal 
60  nappal meghosszabbítható. Az  adózó a  kérelmében kezdeményezheti a  feltételes adómegállapítás sürgősségi 
eljárásban történő elbírálását, amelynek során a  határozathozatalra nyitva álló határidő 45 nap, amely 30 nappal 
meghosszabbítható. Amennyiben az  adózó a  kérdés(eke)t módosítja, további kérdést tesz fel vagy a  tényállást 
módosítja, az  ügyintézési határidőt a  módosítás vagy kiegészítés adópolitikáért felelős miniszterhez történő 
beérkezésétől kell számítani. A  feltételes adómegállapítás iránti kérelem az  elsőfokú határozat meghozataláig 
visszavonható.”

 (3) Az Art. 132. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A kérelem díjköteles, a díj mértéke:
a) 5 millió forint, a kérelem sürgősségi eljárásban történő elbírálása esetén 8 millió forint,
b) tartós feltételes adómegállapítás iránti kérelem esetén 8 millió forint, a  tartós feltételes adómegállapítás iránti 
kérelem sürgősségi eljárásban történő elbírálása esetén 11 millió forint.”

 (4) Az Art. 132. §-a a következő (7b) bekezdéssel egészül ki:
„(7b) Az  adózó a  kérelem benyújtását megelőzően személyes konzultációt kezdeményezhet, amely során 
az  adózó és az  adópolitikáért felelős miniszter előzetesen egyeztethet az  eljárás feltételeiről, a  határidejéről, 
a  megfizetendő díj mértékéről, a  jogorvoslati lehetőségekről, a  feltételes adómegállapítás hatályáról, vagy 
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bármely más eljárási kérdésről. A  konzultáció során az  adózó bemutathatja a  tervezett kérelem tárgyát képező 
ügyletet, az  alapul szolgáló tényállást, az  adókötelezettségre, vagy annak hiányára vonatkozó tervezett konkrét  
kérdés(ek)et. Az előzetes egyeztetés eredménye az adózót vagy az adópolitikáért felelős minisztert az adó feltételes 
megállapítására irányuló eljárásban nem köti. A  konzultációról jegyzőkönyv készül. A  konzultáció díjköteles, a  díj 
mértéke konzultációnként 100 ezer forint.”

 (5) Az Art. 132. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az adó feltételes megállapítására irányuló eljárás során hozott határozattal, vagy a 136. § (3) bekezdése alapján 
önálló fellebbezéssel megtámadható végzéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, bírósági felülvizsgálata 
kérhető.”

172. §  Az Art. a következő 136/B. §-sal egészül ki:
„136/B.  § (1) Az  adó megfizetésére kötelezett a  helytállási kötelezettségét megállapító – a  35.  § (2)  bekezdés 
f )  pontja alapján meghozott – első fokú adóhatósági határozat elleni fellebbezésben vitathatja a  helytállási 
kötelezettségét megalapozó, a  felszámolással megszűnt adózóra a  felszámolási eljárás időtartama alatt 
hozott, utólagos adómegállapítás tárgyában kiadott határozatot, amennyiben azt bíróság nem vizsgálta felül. 
Ez  a  jogosultság akkor is megilleti az  adó megfizetésére kötelezettet, ha a  felszámolással megszűnt adózóval 
szemben az adómegállapításhoz való jog már elévült.
(2) Az adóhatóság – a 35. § (2) bekezdés f ) pontja alapján meghozott első fokú határozat közlésével egyidejűleg – 
az  adó megfizetésére kötelezettnek megküldi a  felszámolással megszűnt adózóra a  felszámolási eljárás 
időtartama alatt hozott, utólagos adómegállapítás tárgyában kiadott első- és – amennyiben másodfokú határozat 
meghozatalára sor került – a másodfokú határozatot, valamint az utólagos adóellenőrzés megállapításairól felvett 
jegyzőkönyvet.
(3) Amennyiben az adó megfizetésére kötelezett a helytállási kötelezettségét megalapozó utólagos adómegállapítás 
tárgyában hozott határozatot az  (1)  bekezdés szerinti fellebbezésben vitatja, a  fellebbezést elbíráló másodfokú 
adóhatóság elsőként az  utólagos adómegállapítás jogszerűsége kérdésében dönt. Amennyiben a  felettes szerv 
megállapítja, hogy az  utólagos adómegállapítás részben vagy egészben jogszabálysértő, a  fellebbezést benyújtó 
adó megfizetésére kötelezettel szemben a  jogszabálysértő adómegállapítás tekintetében az  adóvégrehajtáshoz 
való jogot korlátozza vagy megszünteti. Az utólagos adómegállapítás jogszerűsége, a végrehajtási jog korlátozása 
és az adó megfizetésére kötelezés tárgyában a másodfokú adóhatóság egy határozatban dönt.”

173. §  Az Art. 145. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adóigazgatási eljárásban végrehajtható okirat:)
„e) a bírósági eljárási illetéket megállapító bírósági határozat, valamint a bírósági eljárási illeték tárgyában küldött 
bírósági megkeresés és értesítés,”

174. §  Az Art. 146. §-a a következő (1a)–(1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdéstől eltérően a  vámhatóság elsőfokon eljáró szervei az  állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott tartozás erejéig ingófoglalást foganatosíthatnak.
(1b) Az  (1a)  bekezdés szerinti eljárás során a  vámhatóság eljáró alkalmazottjára a  végrehajtóra vonatkozó 
rendelkezések az irányadók.”

175. §  Az Art. a következő alcímmel és 148/A. §-sal egészül ki:
„Az eljárás időpontja
148/A. § (1) Helyszíni eljárás keretében végrehajtási cselekmények munkanapon, reggel 6 óra és este 10 óra között 
foganatosíthatók.
(2) A  végrehajtó a  végrehajtást foganatosító adóhatóság vezetőjének írásbeli engedélye alapján 
–  az  (1)  bekezdésben rögzített időbeli korlátozásra tekintet nélkül – bármikor foganatosíthat végrehajtási 
cselekményt. A Vht. 95. §-a szerinti eset kivételével a végrehajtó a szállítás alatt álló ingóságot erre irányuló külön 
engedély nélkül is bármikor lefoglalhatja.”

176. §  Az Art. 150 §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A  végrehajtható okirat alapján foganatosított ingó-, illetve követelés foglalás hatályát az  adóhatóság 
kiterjesztheti a  foglalást követően végrehajthatóvá vált tartozásokra, költségekre is (kiterjesztés), amely tényről 
az adóhatóság az adózót értesíti.”
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177. §  Az Art. 156. §-a a következő (8)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az árverező személyesen vagy megbízottja, illetve képviselője útján árverezhet.
(9) Az  árverésen sem személyesen, sem megbízottja vagy képviselője útján nem árverezhet, az  árverező 
képviseletében sem járhat el, és a dolgot árvereztetéssel közvetve sem szerezheti meg – a (10) bekezdésben foglalt 
kivételekkel –
a) az adóhatóság alkalmazottja az őt foglalkoztató szerv illetékességi területén belüli árveréseken,
b) az  adóhatóság adott végrehajtási ügyben eljáró alkalmazottainak a  Polgári Törvénykönyv szerinti közeli 
hozzátartozója és élettársa az alkalmazottat foglalkoztató szerv illetékességi területén belüli árveréseken,
c) az adós.
(10) Nem minősül kizártnak az  árverezésből a  (9)  bekezdés a)  pontja szerinti személy, ha a  dolog megszerzésére 
végrehajtást kérői vagy tulajdonostársi jogállása miatt van jogosultsága, vagy ha külön törvény biztosít számára 
elővásárlási jogot.
(11) A  végrehajtó által foganatosított végrehajtás adósának vagyonába tartozó dolgot, egyéb vagyoni elemet 
az  adóhatóság alkalmazottja az  illetékességi területén belül – a  (10)  bekezdésben foglalt eset kivételével – sem 
személyesen, sem megbízottja vagy képviselője útján, közvetve sem szerezheti meg.”

178. §  Az Art. a következő 156/H. §-sal egészül ki:
„156/H. § (1) A nem elektronikus ingatlanárverést a következő helyeken lehet megtartani:
a) az adóhatóság épületében,
b) az ingatlan fekvésének helyén,
c) az adóvégrehajtó által kijelölt más helyen.
(2) A nem elektronikus ingatlanárverést az adóvégrehajtó árverési hirdetménnyel tűzi ki, és ebben feltünteti:
a) az eljáró adóhatóság megnevezését, hivatali helyiségének címét, telefonszámát, letéti számlájának számát,
b) a felek nevét, a főkövetelések jogcímét és összegét,
c) az  ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatait (helyrajzi szám, művelési ág, a  fekvés helye, tulajdonos, a Vht. 137.  § 
(1) bekezdése szerinti terhek),
d) az ingatlan tartozékait, jellemző sajátosságait,
e) az ingatlan lakott vagy beköltözhető állapotban történő értékesítését,
f ) az ingatlan becsértékét,
g) az árverési előleg összegét,
h) azt, hogy az  árverésen a  kikiáltási ár összege milyen mértékben csökkenthető, és hogy a  lakóingatlanra van-e 
a lakóingatlan fekvése szerinti települési önkormányzatnak az árverésen gyakorolható elővásárlási joga,
i) az árverés helyét és időpontját,
j) e  törvénynek az  árverezőket közvetlenül érintő rendelkezéseit (árverési feltételek, vételár megfizetése, második 
árverés tartása).
(3) Ingatlanra az  árverezhet, aki előlegként az  ingatlan becsértékének 10%-át legkésőbb az  árverési ajánlatának 
megtétele előtt az  adóhatóságnál letétbe helyezte. Az  előleg letétbe helyezése átutalással is történhet, az  előleg 
összegét olyan időpontban kell átutalni, hogy az  az árverés időpontját megelőzően megérkezzen az  adóhatóság 
letéti számlájára. A  letétbe helyező az  utóbbi esetben akkor árverezhet, ha az  átutalásról szóló terhelési értesítőt 
legkésőbb az árverési ajánlatának megtétele előtt az adóvégrehajtónak bemutatja, annak másolatát pedig részére 
átadja.
(4) Akinek az  ingatlanszerzése engedélyhez kötött, az  árverezése előtt igazolni köteles, hogy a  szükséges 
engedéllyel rendelkezik.
(5) Az  ingó- és elektronikus árverésen történő részvételre vonatkozó személyi korlátozások a  hagyományos 
ingatlanárverés esetén is irányadók.
(6) Az  árverés megkezdésekor az  adóvégrehajtó közli az  árverezőkkel a  becsértéket és a  kikiáltási árat, ismerteti 
az árverési feltételeket és felhívja az árverezőket ajánlatuk megtételére. A kikiáltási ár a becsérték összege.
(7) Ha a  felajánlott vételár nem éri el a  kikiáltási árat, azt fokozatosan lejjebb kell szállítani legfeljebb a  becsérték 
feléig.
(8) A  Vht. szerinti lakóingatlan esetén, ha az  adósnak ez  az egyetlen lakóingatlana, egyben lakóhelyéül szolgál, 
és a  végrehajtási eljárás megindítását megelőző 6 hónapban is ténylegesen itt lakott, a  kikiáltási ár legfeljebb 
a becsérték 70 százalékának megfelelő összegre szállítható le.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 199. szám 83303

(9) Az árverést addig kell folytatni, amíg ajánlatot tesznek. Ha nincs további ajánlat, az adóvégrehajtó a felajánlott 
legmagasabb vételár háromszori kikiáltása után kijelenti, hogy az  ingatlant a  legtöbbet ajánló árverező, 
az elővásárlási jog gyakorlása esetén pedig az elővásárlásra jogosult települési önkormányzat megvette.
(10) Az árverési vevő letétbe helyezett előlegét be kell számítani a vételárba.
(11) Az árverési vevőn kívüli többi árverezőnek az előleget az árverés befejezése után azonnal vissza kell adni, vagy 
visszautalásáról intézkedni kell.
(12) Az  árverésről az  adóvégrehajtó árverési jegyzőkönyvet készít, és ebben – a  Vht. 35.  §-ában említetteken 
kívül – feltünteti:
a) az  elárverezett ingatlannak az  ingatlan-nyilvántartási adatait, lakott vagy beköltözhető állapotban történt 
értékesítését, a becsértéket, azt, hogy a becsérték leszállítása milyen szabályok szerint történt, valamint az árverési 
vételárat,
b) az árverési vevő nevét, személyazonosító adatait, lakóhelyét vagy székhelyét.
(13) Az árverési jegyzőkönyvet az árverési vevő is aláírja.
(14) Az első árverés sikertelenségének megállapításától számított 3 hónapon belül – az adóvégrehajtó által kitűzött 
időpontban – második árverést kell tartani.
(15) A második árverésen a korábbi árverési vevő nem árverezhet.
(16) A vételi ajánlatok összegére, a kikiáltási árra és annak leszállítására az első árverésre vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni.
(17) Ha a  második árverésen az  ingatlant alacsonyabb áron adták el, mint amennyit az  első árverésen nyertes 
vevő felajánlott, a  különbözetet (vételár-különbözet) a  korábbi árverési vevő köteles a  végrehajtást foganatosító 
adóhatóság határozata alapján megtéríteni. A  jogerős határozat az  adóigazgatási eljárásban végrehajtható okirat. 
A megtérítendő összegbe az elvesztett előleget be kell számítani.
(18) Az elvesztett előleg és a korábbi árverési vevő által megtérített vételár-különbözet a végrehajtás során befolyt 
összeget növeli.
(19) A  második sikertelen hagyományos ingatlanárverést követő hat hónap elteltével az  adóvégrehajtó, ha azt 
a  körülmények indokolják, az  árverést ismételten kitűzheti. Ha az  ismételten kitűzött újabb hagyományos árverés 
is sikertelenül zárul, az  árverés kitűzése az  adó végrehajtásához való jog elévülési idejének lejártáig, legfeljebb 
hat hónaponként megismételhető. A második sikertelen árverést követően tartott újabb árverésekre is a második 
árverés szabályait kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a kikiáltási árat lakóingatlan esetén is a becsérték feléig 
lehet leszállítani.
(20) A hagyományos ingatlanárverések megtartása nem érinti az elektronikus ingatlanárverések e törvény szabályai 
szerint történő megtartását, illetve az e törvény szerinti egyéb értékesítési módok alkalmazását.”

179. §  Az Art. 159. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  végrehajtás során az  adóhatóság által hozott végzések, illetve az  adóvégrehajtó (ideértve az  adóhatóság 
megbízásából eljáró bírósági végrehajtót is) törvénysértő intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen 
az adós, a behajtást kérő, illetve az, akinek a végrehajtás jogát vagy jogos érdekét sérti – a sérelmezett intézkedés 
vagy annak elmaradásának tudomására jutásától számított 8 napon belül – a  végrehajtást foganatosító elsőfokú 
adóhatóságnál végrehajtási kifogást terjeszthet elő. A sérelmezett intézkedés vagy annak elmaradásától számított 
6 hónap elteltével végrehajtási kifogás nem nyújtható be, a határidő jogvesztő, annak elmulasztása esetén igazolási 
kérelem előterjesztésének helye nincs. Az elkésett vagy nem a jogosulttól származó végrehajtási kifogást az elsőfokú 
adóhatóság érdemi vizsgálat nélkül utasítja el.”

180. §  Az Art. 160. § (4) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A végrehajtási eljárás szünetel, ha)
„g) az  adótartozás érvényesítése érdekében az  adóhatóság polgári peres eljárást kezdeményezett, a  peres eljárás 
jogerős befejeződéséig.”

181. §  Az Art. 164. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) Az  adó megállapításához való jog elévülése az  (1a)–(1b)  pontok szerinti büntetőeljárás esetében 
a büntetőeljárás kezdő időpontjától annak jogerős befejezéséig nyugszik.”



83304 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 199. szám 

182. § (1) Az Art. 172. §-a a következő (8b) bekezdéssel egészül ki:
„(8b) Az  adóhatóság mulasztási bírság kiszabása mellett az  üzlethelyiség nélkül végzett tevékenység esetén 
üzletlezárást helyettesítő bírságot állapíthat meg, ha az  adózó a  pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos, 
jogszabályban meghatározott kötelezettségét megszegte. Az  e  bekezdés szerinti jogsértés ismételt elkövetése 
esetén az üzletlezárást helyettesítő bírságot minden alkalommal meg kell állapítani. A kiszabható bírság felső határa 
magánszemély adózó esetében 200 ezer forint, más adózó esetén 500 ezer forint.”

 (2) Az Art. 172. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) Ha az adózó esedékességig az adóévi várható adó összegét – figyelemmel az adóév során megfizetett előleg 
összegére is – nem fizette meg legalább 90%-os mértékben, a  befizetett előleg és az  adó 90%-ának különbözete 
után 20%-ig terjedő mulasztási bírságot fizet. A  mulasztási bírság alapjának számítása során figyelmen kívül 
kell hagyni az  adóelőleg-kiegészítés esedékességének napján és a  mérlegfordulónapon alkalmazott árfolyam 
különbsége alapján számított nyereségjellegű árfolyam különbözetet, ha az adóalapot képez.”

183. §  Az Art. 174. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  adóhatóság mulasztási bírság kiszabása mellett az  adóköteles tevékenység célját szolgáló helyiséget 
12 nyitvatartási napra lezárhatja, ha az adózó
a) be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztat vagy foglalkoztatott,
b) igazolatlan eredetű árut forgalmaz,
c) az adóköteles tevékenység célját szolgáló ugyanazon helyiségében (műhely, üzlet, telep stb.) az első ellenőrzéstől 
számított egy éven belül második alkalommal mulasztotta el számla- vagy nyugtakibocsátási kötelezettségét,
d) a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségét megszegte.”

184. § (1) Az Art. 175. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Felhatalmazást kap az  adópolitikáért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg a  kezelőszemélyzet 
nélküli automataberendezéssel kapcsolatos nyilvántartás-vezetési kötelezettség teljesítésének – az  adó 
megfizetését, a költségvetési támogatás igénybevételét, valamint az alapul szolgáló bizonylatoknak az ellenőrzését 
biztosító – részletes szabályait és műszaki követelményeit.”

 (2) Az Art. 175. §-a a következő (30) bekezdéssel egészül ki:
„(30) Felhatalmazást kap az  adópolitikáért felelős miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg az  üzemeltető 
részére nyújtott, az  általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, a  nyugtaadási kötelezettség gépi kiállítással 
történő megvalósítása esetén kötelező, közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatást biztosító 
valamennyi szolgáltatás hatósági árát és a hatósági árszabályozás részletes szabályait.”

185. §  Az Art. a 176/F. §-t követően a következő új alcímmel és 176/G–176/H. §-okkal egészül ki:
„Az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított 
adatszolgáltatást biztosító szolgáltatás hatósági árszabályozása
176/G.  § (1) Ezen alcím alkalmazásában hatósági ár az  üzemeltető részére nyújtott, az  általános forgalmi adóról 
szóló törvény szerinti, a nyugtaadási kötelezettség gépi kiállítással történő megvalósítása esetén kötelező, közvetlen 
adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatást biztosító valamennyi szolgáltatás ára.
(2) Ezen alcím és a 175. § (30) bekezdése alkalmazásában üzemeltető
a) a külön jogszabály szerint pénztárgép használatra kötelezett, vagy
b) a külön jogszabály szerint pénztárgép használatra nem kötelezett, de pénztárgépet saját döntése alapján 
használó.
176/H. § (1) A hatósági árat a legmagasabb árnak kell tekinteni.
(2) A hatósági ár megállapítása történhet tételesen vagy a hatósági ár kiszámítására vonatkozó előírásokkal.
(3) A hatósági árat alkalmazási feltételeivel együtt az adópolitikáért felelős miniszter állapítja meg.
(4) A hatósági ár megállapítása hivatalból történik.
(5) A hatósági ár megállapításakor rendelkezni kell arról, hogy a hatósági ár mikor lép hatályba, e  rendelkezésnek 
visszamenőleges hatálya nem lehet.
(6) A hatósági árat, valamint annak alkalmazási feltételeit a miniszter rendeletben hirdeti ki. A legmagasabb árat úgy 
kell megállapítani, hogy a  hatékonyan működő vállalkozó ráfordításaira és a  működéséhez szükséges nyereségre 
fedezetet biztosítson, tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra is.
(7) A  legmagasabb hatósági árnál magasabb árat a  szerződésben érvényesen kikötni nem lehet. Ha a  felek az  ár 
mértékében másképp nem állapodtak meg, és a  szolgáltatásra hatósági ár van érvényben, az  utóbbi az  irányadó. 
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A  hatósági ár az  irányadó akkor is, ha a  felek a  hatósági árat megállapító jogszabály megsértésével más árban 
állapodtak meg.
(8) Ha a felek az (1) bekezdés szerinti szolgáltatás ára tekintetében másképp nem állapodtak meg, a  legmagasabb 
hatósági árnak a  szerződés megkötését követően bekövetkező változása esetén a  megváltozott hatósági ár 
az érvényes szerződés részévé válik.
(9) A  hatósági árnak a  szerződés megkötése és teljesítése között bekövetkezett megszűnése esetén a  szerződést 
– ha törvény eltérően nem rendelkezik – a kikötött áron kell teljesíteni.
(10) A hatósági árra vonatkozó rendelkezések betartását a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság ellenőrzi. A hatósági 
árakra vonatkozó rendelkezések megsértése esetén a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság határozattal
a) megtiltja a  jogszabályt sértő ár további alkalmazását, és egyidejűleg kötelezi a  vállalkozót a  jogszerű ár 
alkalmazására, valamint
b) kötelezi a  vállalkozót a  hatósági árra vonatkozó rendelkezések megsértésével elért többlet árbevételnek 
a  sérelmet szenvedett részére történő visszatérítésére, ha pedig ennek személye nem állapítható meg, az  állam 
javára történő befizetésére,
c) bírságot szab ki a hatósági árakra vonatkozó rendelkezéseket megsértő vállalkozóval szemben.
(11) A (10) bekezdés c) pontja szerinti bírság mértéke legalább a jogsértő magatartással elért anyagi előny, és nem 
haladhatja meg a jogsértő magatartással elért anyagi előny kétszeresét.
(12) A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (10)  bekezdésben szabályozott eljárására a  közigazgatási hatósági 
eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”

186. §  Az Art. 178. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény és – ha törvény másként nem rendelkezik – az adóról szóló jogszabályok alkalmazásában)
„3. adókülönbözet: a  bevallott (bejelentett), bevallani (bejelenteni) elmulasztott vagy a  bevallás (bejelentés) 
alapján kivetett, kiszabott és az  adóhatóság által utólag megállapított adó, költségvetési támogatás különbözete, 
vagy a  büntetőeljárás során jogerősen megállapított – és a  bíróság jogerős határozata alapján az  adóhatóság 
által határozattal megfizetni rendelt – adóbevétel csökkenés, vagyoni hátrány, és a  jogosulatlanul igénybe vett 
költségvetési támogatás,”

187. §  Az Art. a 181/A. §-t követően a következő 181/B. §-sal egészül ki:
„181/B.  § (1) E  törvény 176/G–176/H. §-a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.
(2) A törvény 176/G–176/H. §-ainak 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.”

188. §  Az Art. a következő 200. §-sal egészül ki:
„200. § (1) Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról 
szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CC. törvénnyel megállapított:
a) 24/A. § (12) bekezdését először a hatálybalépést követően induló elsőfokú eljárásokban,
b) 35. § (2) bekezdés a) pontját a folyamatban lévő eljárásokra is,
c) 43. § (2a) bekezdését a folyamatban lévő eljárásokra is,
d) 43. § (5) bekezdését a hatálybalépéskor el nem évült túlfizetés és költségvetési támogatás kiutalása iránti igény 
tekintetében is,
e) 92. § (6) bekezdését a hatálybalépését követően induló felszámolási eljárásokban,
f ) 95. § (1) bekezdését a folyamatban lévő ellenőrzésekre is,
g) 119. § (2) bekezdés h) pontját a folyamatban lévő ellenőrzésekre is,
h) 131. § (3) bekezdését a folyamatban lévő eljárásokra is,
i) 132. § (1), (4), (6), (7b), (9) és (13) bekezdését a hatálybalépést követően benyújtott kérelmekre,
j) 146. § (1a) és (1b) bekezdését a folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban is,
k) 148/A. § (1) és (2) bekezdését a folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban is,
l) 159. § (1) bekezdését a hatálybalépéskor már benyújtott végrehajtási kifogások vonatkozásában is,
m) 164.  § (6)  bekezdését a  hatálybalépésekor el nem évült túlfizetés és költségvetési támogatás kiutalása iránti 
igény tekintetében is,
n) 4. számú melléklet 7. pontját a folyamatban lévő eljárásokra is
alkalmazni kell.
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(2) Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 
2010.  évi CXXII.  törvény módosításáról szóló 2013.  évi CC.  törvénnyel megállapított 3. számú melléket R)  pontja 
szerinti adatszolgáltatást a  2013. január 1-jei állapotra vonatkozóan, továbbá e  rendelkezés hatályba lépésének 
időpontjáig bekövetkezett változásokra vonatkozóan első alkalommal e  rendelkezés hatálybalépésétől számított 
30 napon belül kell teljesíteni.”

189. §  Az Art.
 1. 5.  § (3)  bekezdésében az  „az elektronikus kapcsolattartásra” szövegrész helyébe az  „az elektronikus 

kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre” szöveg, az  „elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó” 
szövegrész helyébe az „elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre vonatkozó” szöveg;

 2. 16.  § (7)  bekezdésében az  „az Áht. és a  végrehajtására kiadott rendeletekben” szövegrész helyébe 
az „a központosított illetményszámfejtés szabályairól szóló kormányrendeletben” szöveg;

 3. 20.  § (6)  bekezdésében a „nyilvántartja.” szövegrész helyébe a „nyilvántartja és az  e  törvényben, vagy más 
törvényben meghatározott esetben a járulékfizetési kötelezettséget törli.” szöveg;

 4. 24/C. § (2) bekezdésében a „részvényese, (e szakasz alkalmazásában: tag)” szövegrész helyébe a „részvényese, 
egyszemélyes gazdasági társaság esetében a tag vagy részvényes (e § alkalmazásában a továbbiakban: tag)” 
szöveg;

 5. 24/D. § (1) bekezdésében a „részvényese, (e szakasz alkalmazásában: tag)” szövegrész helyébe a „részvényese, 
egyszemélyes gazdasági társaság esetében a  tag vagy részvényes (e § alkalmazásában a  továbbiakban: 
tag)” szöveg és 24/E.  § (1)  bekezdésében a „részvényesként, (e szakasz alkalmazásában: tag)” szövegrész 
helyébe a  „részvényesként, egyszemélyes gazdasági társaság esetében tagként vagy részvényesként 
(e § alkalmazásában a továbbiakban: tag)” szöveg;

 6. 27/A. § (2) bekezdés b) pontjában a „magánszemély összevont” szövegrész helyébe a „magánszemély családi 
kedvezménnyel nem csökkentett összevont” szöveg;

 7. 31. § (5) bekezdésében a „február 25-éig” szövegrész helyébe a „május 31-éig” szöveg;
 8. 37.  § (4)  bekezdés b)  pontjában az  „az ellenőrzés befejezését” szövegrész helyébe az  „az ellenőrzés 

megkezdését vagy befejezését” szöveg;
 9. 44. § (3) bekezdésében a „megfelelő alkalmazásával teljesíti.” szövegrész helyébe a „megfelelő alkalmazásával 

teljesíti. A társasági adóról szóló törvény alapján az üzletvezetés helyére tekintettel belföldi illetőségű adózó 
a  (3)  bekezdésben foglaltak alkalmazásakor a  belföldi illetőség megszerzése előtt szerzett immateriális 
javakat, tárgyi eszközöket – választása szerint – a  belföldi illetőség megszerzése napján érvényes piaci 
értéken veszi nyilvántartásba, feltéve, hogy az  eszközökre a  belföldi illetőség megszerzése előtt társasági 
adóról szóló törvény szerinti értékcsökkenési leírást nem állapítottak meg.” szöveg;

10. 49. § (1) bekezdésében az „illetéket – és a költségvetési” szövegrész helyébe az „illetéket, valamint a bírósági 
eljárási illeték utólagos elszámolásának engedélyével rendelkező adózó bevallását – és a  költségvetési” 
szöveg;

11. 52.  § (3)  bekezdésében az „az ingatlan-nyilvántartás, a  gépjármű nyilvántartás,” szövegrész helyébe az „az 
ingatlan-nyilvántartás, a közúti közlekedési nyilvántartás,” szöveg;

12. 52.  § (7)  bekezdés a)  pont aa)  alpontjában az  „érdekében,” szövegrész helyébe az  „érdekében, 
idegenrendészeti feladatai ellátásához,” szöveg;

13. 96. § (3) bekezdésében a „60 napon túl csak az adóhatóság vezetőjének engedélyével és az adózó egyidejű 
értesítésével” szövegrész helyébe az „az ellenőrzés befejezéséig” szöveg;

14. 119. § (2) bekezdés g) pontjában a „tevékenységeket” szövegrész helyébe a „tevékenységeket,” szöveg;
15. 141.  § (1)  bekezdésében a „NAV elnöke” szövegrész helyébe a „kormányhivatalt vezető kormánymegbízott 

vagy a NAV elnöke” szöveg;
16. 146.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a „lakóhelye szerint” szövegrész helyébe a „lakóhelye, egyéni vállalkozó 

esetében a székhelye szerint” szöveg;
17. 152.  § (3)  bekezdésében az „összeget a  befizetéstől számított” szövegrész helyébe az „összeget az  adózó 

pénzforgalmi számlájának hitelintézet általi megterhelésétől számított” szöveg;
18. 156.  § (5)  bekezdésében a  „bekezdését, a  132/B–F.  §-át” szövegrész helyébe a  „bekezdését, a  123.  §-át, 

a 132/B–F. §-át”, valamint a „bekezdését nem” szövegrész helyébe a „bekezdését, valamint a 226/A. §-át nem” 
szöveg;

19. 156. § (6) bekezdés a) pontjában a „Vht. 143. §” szövegrész helyébe a „Vht. 123. §-a, 143. §” szöveg, valamint 
a „(3)–(8) bekezdései;” szövegrész helyébe a „(3)–(8) bekezdése, valamint a 226/A. §-a” szöveg;
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20. 156/A.  § (7)  bekezdésében az „összege 5000 forint” szövegrész helyébe az „összege 1000 forint, 100 ezer 
forintnál nagyobb kikiáltási ár esetén legalább 5000 forint” szöveg;

21. 156/A. § (13) bekezdésében az „elektronikus árverést követő hat hónap” szövegrész helyébe az „elektronikus 
árverést követően ingóság esetében 30 nap elteltével, ingatlan esetében hat hónap” szöveg;

22. 160.  § (1)  bekezdésében az  „adóhatóság felfüggesztheti” szövegrész helyébe az  „adóhatóság hivatalból 
felfüggesztheti” szöveg;

23. 160. § (4) bekezdés f ) pontjában a „rendelkezik.” szövegrész helyébe a „rendelkezik,” szöveg;
24. 165. § (1) bekezdésében a „21. § (5) bekezdése” szövegrész helyébe a „21. § (2) és (4) bekezdése” szöveg;
25. 175.  § (9)  bekezdésében a  „könnyítési tárgyú” szövegrész helyébe a  „könnyítési, valamint adómérséklési 

tárgyú” szöveg;
26. 175/D. § (1) bekezdésében a „közleményben” szövegrész helyébe a „tájékoztatóban” szöveg;
27. 4. számú melléklet 7.  pontjában az „angol nyelvű példányának magyar nyelvű szakfordításáról” szövegrész 

helyett az „angol nyelvű példánya, magyar nyelvű szakfordítása, vagy ezek egyikéről” szöveg
lép.

190. §  Hatályát veszti az Art.
 1. 51. § (3) bekezdése,
 2. 132. § (13) bekezdése,
 3. 141/A. §-a,
 4. 156.  § (2)  bekezdésében a „ , illetőleg ezzel egyidejűleg a  Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara hivatalos 

lapjában” szövegrész,
 5. 156/A. § (1) bekezdésében a „146. § (1) bekezdését,” szövegrész,
 6. 156/A.  § (12)  bekezdésében az „A fizetést elmulasztó elektronikus árverező mentesül a  vételár-különbözet 

megfizetése alól, ha a  részére postai úton küldött értesítést e  törvény rendelkezései alapján kellett 
kézbesítettnek tekinteni, és a kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelmének az adóhatóság helyt ad. 
Ez esetben a fizetésre kötelező határozatot az adóhatóság visszavonja.” szövegrész,

 7. 164. § (6) bekezdésében a „ , a költségvetési támogatás kiutalásához” szövegrész,
 8. 172. § (20g) bekezdésében az „a 176/F. § szerinti ellenőrzés során” szövegrész,
 9. 175/D. § (5) bekezdése,
10. 178. § 38. és 39. pontja,
11. 3. számú melléklet G. pontjának 6. alpontja.

191. §  Az Art. 3. sz. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

vII. Fejezet 
A társAdAlombIztosítás pénzüGyI AlApjAIt meGIllető eGyes beFIzetéseket érIntő 
módosítások

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

192. §  A társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 4. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
(e törvény alkalmazásában:)
„g) Fogvatartott: az őrizetbe vett, házi őrizetbe rendelt, előzetesen letartóztatott, elzárásra utalt, szabadságvesztés, 
vagy elzárás büntetést töltő személy, a kényszergyógykezelés, ideiglenes kényszergyógykezelés alatt álló személy.”

193. § (1) A Tbj. 8. § a) pontja a következő ac) alponttal egészül ki:
[szünetel a biztosítás
a) a fizetés nélküli szabadság ideje alatt, kivéve, ha:]
„ac) azt önkéntes tartalékos katonai szolgálat teljesítése céljából veszik igénybe.”
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 (2) A Tbj. 8. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(szünetel a biztosítás:)
„e) az  ügyvédi tevékenység szünetelésének ideje alatt, a  közjegyző, a  szabadalmi ügyvivő kamarai tagságának 
szüneteltetése alatt,”

 (3) A Tbj. 8. §-a a következő g), h) és i) pontokkal egészül ki:
(szünetel a biztosítás:)
„g) az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenységet végző állatorvos tevékenységének szünetelése alatt,
h) a tanulószerződés szüneteltetésének időtartama alatt,
i)   az a)–h)  pontban nem említett olyan esetben, amikor külön jogszabály szerint a  biztosítás alapjául szolgáló 
jogviszony szünetel.”

194. §  A Tbj. 11. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(A biztosítás nem terjed ki:)
„d) a hallgatói munkaszerződés alapján képzési program keretében vagy a képzés részeként megszervezett szakmai 
gyakorlat vagy gyakorlati képzés keretében foglalkoztatott hallgatóra.”

195. §  A Tbj. a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § (1) A 11. § b) pontjában foglaltaktól eltérően, két évnél hosszabb munkavégzés esetén csak akkor mentesül 
a munkavállaló a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség alól, ha
a) a kiküldetés, kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés kezdetekor előre nem látható olyan körülmény következik be, 
ami alapján a magyarországi munkavégzése ténylegesen vagy várhatóan két évnél hosszabb időtartamúvá válik, és
b) az  a)  pontban említett körülmény a  magyarországi munkavégzése kezdetét követő legalább egy év után 
következik be, amelyet a munkavállaló 8 napon belül bejelent az állami adóhatóságnak.
(2) Az  (1)  bekezdésben foglalt rendelkezés nem érinti az  e  jogviszony alapján létrejött – külön törvényben 
meghatározott – szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget.”

196. §  A Tbj. 15. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosult, aki)
„c) őrizetbe vett, előzetesen letartóztatott, elzárásra utalt, szabadságvesztés büntetést töltő személy,”

197. §  A Tbj. a 24. §-t követően a következő alcímmel és a 24/A–24/C. §-sal egészül ki:
„Családi járulékkedvezmény
24/A. § (1) Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és – a családi kedvezményt 
megosztással érvényesítő – biztosított házastársa, élettársa családi járulékkedvezményre jogosult.
(2) A családi járulékkedvezmény csökkenti a biztosított által fizetendő természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási 
járulék és nyugdíjjárulék együttes összegét.
(3) A családi járulékkedvezmény összege a biztosítottat megillető, az Szja tv. szerinti családi kedvezmény összegéből
a) a biztosított által vagy
b) az Szja tv. szerinti családi kedvezmény közös igénybevételére jogosult biztosítottak által közösen és/vagy
c) a biztosított és a családi kedvezményt megosztással érvényesítő biztosított házastársa, élettársa által együttesen
ténylegesen érvényesített családi kedvezménnyel csökkentett összeg 16 százaléka, de legfeljebb a (2) bekezdésben 
meghatározott járulékok együttes összege.
(4) A  családi járulékkedvezményt a  (3)  bekezdés b) és c)  pontjában meghatározott személyek döntésük szerint 
együtt is, de csak egyszeresen érvényesíthetik. A  családi járulékkedvezmény együttes igénybevételének 
feltétele az  érintett magánszemélyek – adóbevallásban, munkáltatói adómegállapításban közösen tett, egymás 
adóazonosító jelét is feltüntető – nyilatkozata, amely tartalmazza a kedvezmény összegének felosztására vonatkozó 
döntésüket.
(5) A  családi járulékkedvezmény (3)  bekezdés szerinti összegét a  biztosított az  éves bevallásában, munkáltatói 
adómegállapításában feltünteti.
(6) A családi járulékkedvezmény nem csökkenti azt a  járulékkötelezettséget, amelyet az Szja tv. szerint adómentes 
vagy bevételnek nem minősülő járulékalap után kell megfizetni (ide nem értve a munkavállalói érdekképviseletet 
ellátó szervezet részére az adóévben levont, befizetett tagdíj összegét). Egyéni és társas vállalkozó esetén a családi 
járulékkedvezményt a kivétet, az átalányban megállapított jövedelmet vagy a személyes közreműködői díjat terhelő 
járulékok erejéig lehet érvényesíteni.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 199. szám 83309

24/B.  §  A családi járulékkedvezmény érvényesítése nem érinti a  biztosított társadalombiztosítási ellátásokra való 
jogosultságát és az ellátások összegét.
24/C.  §  Ha a  biztosított a  családi járulékkedvezményt havonta vagy negyedévente érvényesítette, és az  éves 
bevallásában az összevont adóalapja után személyi jövedelemadó-kötelezettséget állapít meg, a biztosított a családi 
járulékkedvezmény összegét nem állapítja meg újra, nem fizeti vissza. E rendelkezés nem befolyásolja jogosulatlan 
igénybevétel esetére az 51/B. § (3) bekezdésében előírt fizetési kötelezettséget.”

198. §  A Tbj. 37/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„37/A.  § Nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni arra az  időtartamra, amely alatt a  kiegészítő 
tevékenységet folytató vállalkozó
a) keresőképtelen, gyermekgondozási segélyben részesül,
b) fogvatartott,
c) állat-egészségügyi szolgáltató tevékenysége szünetel,
d) ügyvédi tevékenysége, közjegyzői vagy szabadalmi ügyvivői kamarai tagsága szünetel,
e) egyéni vállalkozói tevékenysége szünetel,
f ) foglalkoztatása a munkaviszonyában vagy egyidejűleg fennálló több munkaviszonyában együttesen eléri a heti 
36 órát.”

199. §  A Tbj. az 50. §-t követően a következő alcímmel és 51., 51/A. és 51/B. §-sal egészül ki:
„A családi járulékkedvezmény érvényesítése
51. § (1) A foglalkoztató köteles a családi járulékkedvezmény havi összegének megállapítására, ha az Szja tv. szerint 
adóelőleget megállapító munkáltatónak minősül.
(2) A családi járulékkedvezmény havi összege az Szja tv. szerinti családi kedvezmény adóelőleg-nyilatkozat szerinti 
havi összege és a tárgyhavi személyi jövedelemadó adóelőleg-alap különbözetének – ha az pozitív – 16 százaléka, 
de legfeljebb a biztosítottat a tárgyhónapban terhelő
a)  természetbeni egészségbiztosítási járulék és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, és
b)  nyugdíjjárulék
összege.
(3) A foglalkoztató a családi járulékkedvezmény havi összegét úgy érvényesíti, hogy az annak megfelelő összeget
a) természetbeni egészségbiztosítási járulékként, vagy
b) ha a  természetbeni egészségbiztosítási járulék nem nyújt teljes fedezetet a  járulékkedvezményre pénzbeli 
egészségbiztosítási járulékként, vagy
c) ha a  természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék sem nyújt teljes fedezetet a  járulékkedvezményre 
nyugdíjjárulékként
nem vonja le, és nem fizeti meg az állami adóhatóságnak. A családi járulékkedvezmény havi összegét a foglalkoztató 
az Art. 31. § (2) bekezdés szerinti bevallásában vallja be.
(4) A  biztosított az  adóelőleg-nyilatkozatban rendelkezhet arról, hogy nem kéri a  családi járulékkedvezmény havi 
összegének érvényesítését.
(5) Családi járulékkedvezmény havi összegét nem érvényesítheti az, aki nem minősül az  Szja tv. szerint családi 
kedvezményre jogosultnak.
51/A.  § (1) A  biztosított egyéni vállalkozó és mezőgazdasági őstermelő a  családi járulékkedvezmény havi, illetve 
negyedéves összegét saját maga állapítja meg.
(2) A  biztosított egyéni vállalkozó által érvényesíthető családi járulékkedvezmény havi összege a  családi 
kedvezmény havi összege (közös igénybevétel esetén a biztosított egyéni vállalkozóra jutó összege) és a vállalkozói 
kivét vagy az  átalányban megállapított jövedelem havi összege után megállapított személyi jövedelemadó 
adóelőleg-alap különbözetének – ha az pozitív – 16 százaléka, de legfeljebb a biztosítottat a tárgyhónapban terhelő
a)  természetbeni egészségbiztosítási járulék és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, és
b)  nyugdíjjárulék
összege.
(3) A  biztosított őstermelő által érvényesíthető családi járulékkedvezmény negyedéves összege a  családi 
kedvezmény negyedévre eső összege (közös igénybevétel esetén a  biztosított mezőgazdasági őstermelőre jutó 
összege) és a  mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelem vagy az  átalányban megállapított jövedelem 
negyedéves összege után megállapított személyi jövedelemadó adóelőleg-alap különbözetének – ha az  pozitív – 
16 százaléka, de legfeljebb a biztosítottat a tárgyhónapban terhelő
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a)  természetbeni egészségbiztosítási járulék és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, és
b)  nyugdíjjárulék
összege.
(4) A  biztosított egyéni vállalkozó a  havi, a  mezőgazdasági őstermelő a  negyedéves családi járulékkedvezményét 
úgy érvényesíti, hogy az annak megfelelő összeget
a) természetbeni egészségbiztosítási járulékként, vagy
b) ha a  természetbeni egészségbiztosítási járulék nem nyújt teljes fedezetet a  járulékkedvezményre pénzbeli 
egészségbiztosítási járulékként, vagy
c) ha a  természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék sem nyújt teljes fedezetet a  járulékkedvezményre 
nyugdíjjárulékként
nem fizeti meg az  állami adóhatóságnak. A  biztosított egyéni vállalkozó és mezőgazdasági őstermelő a  családi 
járulékkedvezmény havi, illetve negyedéves összegét a járulékokról szóló bevallásában vallja be.
(5) Családi járulékkedvezmény havi vagy negyedéves összegét nem érvényesítheti az, aki nem minősül az Szja tv. 
szerint családi kedvezményre jogosultnak.
51/B. § (1) A biztosított az év közben érvényesített családi járulékkedvezményről köteles az éves bevallásában vagy 
– ha munkáltatói adómegállapítás választásra jogosult és azt a munkáltató vállalja – a munkáltatói adómegállapítás 
során elszámolni. Az  elszámolásban fel kell tüntetni a  családi járulékkedvezmény 24/A.  § (3)  bekezdés szerint 
megállapított alapját, összegét, továbbá azt az  összeget, amelyet a  tárgyévre a  családi járulékkedvezmény 
havi összegeként a  foglalkoztató, a  biztosított egyéni vállalkozó, vagy negyedéves összegeként a  biztosított 
mezőgazdasági őstermelő érvényesített.
(2) Ha a  családi járulékkedvezmény 24/A.  § szerint megállapított összege több, mint amit a  tárgyévre családi 
járulékkedvezmény havi összegeként a  foglalkoztató vagy az  egyéni vállalkozó, negyedéves összegeként 
a  mezőgazdasági őstermelő érvényesített, a  különbözet az  adóbevallásban igényelhető, illetve munkáltatói 
adómegállapítás esetén az  említett különbözet tekintetében a  személyi jövedelemadó különbözetére vonatkozó 
szabályok [Szja tv. 14. § (2) bekezdés] szerint kell eljárni.
(3) Ha a biztosított a családi járulékkedvezmény havi vagy negyedéves összegét úgy érvényesítette, hogy a családi 
járulékkedvezményre nem volt jogosult, az  igénybe vett családi járulékkedvezményt az  adóbevallás benyújtására 
előírt határidőig vissza kell fizetnie. A biztosított a befizetési kötelezettség 12 százalékának megfelelő különbözeti 
bírság fizetésére köteles. Nem kell e  rendelkezést alkalmazni, ha a  befizetési kötelezettség a  10 ezer forintot nem 
haladja meg.”

200. § (1) A Tbj. 65. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1)  Az adó- és járuléktörvények, a  számviteli törvény és a  könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az  európai 
közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról 
szóló 2010.  évi CXXIII.  törvény 153.  §-ával megállapított 11.  § b)  pontban foglaltak alkalmazandók 2013. január 
1-je előtt megkezdett kiküldetés, kirendelés és munkaerő-kölcsönzés esetén is, azzal az eltéréssel, hogy a két éves 
időtartamot 2013. január 1-jétől kell számítani és a  biztosítási kötelezettség legkorábban 2015. január 1-jével jön 
létre.”

 (2) A Tbj. 65. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 
2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CC. törvénnyel beiktatott 24/A–24/C., 51., 51/A. és 51/B. §-okat 
az  olyan jövedelmekre kell elsőként alkalmazni, amelyeket a  2014. január hónapra vonatkozóan benyújtott 
bevallásban kell bevallani.”

201. §  A Tbj.
a) 4.  § k)  pont 1.  alpontjában az  „a tanulószerződésben meghatározott díj,” szövegrész helyébe az  „a 

tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díj,” szöveg,
b) 19.  § (4)  bekezdésében a „6660 forint (napi összege 222 forint)” szövegrész helyébe a „6810 forint (napi 

összege 227 forint)”szöveg,
c) 47.  § (3)  bekezdésében az „és azok alapjáról” szövegrész helyébe az „és azok alapjáról, valamint az  egyes 

járulékokból érvényesített családi járulékkedvezményről” szöveg,
d) 50.  § (6)  bekezdésében a  „valamint nyugdíjjárulékról” szövegrész helyébe a  „nyugdíjjárulékról, valamint 

az egyes járulékokból érvényesített családi járulékkedvezményről” szöveg,
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e) 53/A. § (1) bekezdésben a „82,35” szövegrész helyébe a „81,89” szöveg, a „17,65” szövegrész helyébe a „18,11” 
szöveg

lép.

202. §  Hatályát veszti a Tbj.
a) 44. § (4) bekezdésében az „és a PSZÁF” szövegrész,
b) 55. §-a.

17. Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény módosítása

203. §  Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998.  évi LXVI.  törvény (a  továbbiakban: Eho.) 3.  § (5)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(5) Mentes a  százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alól az  olyan jövedelem vagy jövedelemnek nem 
minősülő összeg, amely
a) a Tbj. szerint járulék alapját képezi,
b)  szociális hozzájárulási adó alapját képezi, vagy
c)  az Szja tv. alapján adómentes vagy nem kell a jövedelemszámítás során figyelembe venni.”

204. §  Az Eho. 3/A. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(mentes az egészségügyi hozzájárulás alól)
„d) az Szja tv. 65. § szerinti olyan biztosítás után megállapított kamatjövedelem, amelynél
da) a  biztosításra vonatkozó jogviszony fennállásának időszakában – 2014. január 1-je előtt kötött biztosítások 
esetében 2014. április 1-től a  jogviszony megszűnéséig, de legalább három évig – mindvégig a  biztosítási 
feltételekben vagy más hasonló, a  szerződő által megismerhető belső szabályzatban meghatározottak szerint 
befektetési egységhez kötött életbiztosítások esetében a  szerződő választása szerinti eszközalapnak, befektetési 
egységhez nem kötött életbiztosítások esetében a  díjtartaléknak legalább 80 százalékos arányban kell a  b)  pont 
szerinti értékpapírt tartalmaznia, és
db) a  biztosító, a  befektetési alapkezelő, a  kollektív befektetési értékpapírt kibocsátó szervezet az  uniós jogi 
aktusokban megállapított tőkepiaci felügyelet hatálya alatt áll.”

205. §  Az Eho. 11. §-a a következő (8b) bekezdéssel egészül ki:
„(8b) A  3/A.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott jövedelem utáni egészségügyi hozzájárulást 
a  magánszemély nem vallja be, ha a  jövedelem kifizetőtől származik. A  3/A.  § (1)  bekezdés b)  pontjában 
meghatározott jövedelem utáni egészségügyi hozzájárulást a  (2)  bekezdéstől eltérően a  magánszemély 
a (8) bekezdésben foglalt szabályok szerint állapítja meg, vallja be és fizeti meg.”

206. §  Az Eho.
a) 3/A.  § (1)  bekezdésében a  „magánszemély vagy – ha a  jövedelem utáni adófizetésre az  Szja tv. szerint 

a kifizető köteles – a kifizető” szövegrész helyébe a „magánszemély” szöveg,
b) 11. § (2) bekezdésében a „3. §-ban meghatározott jövedelem” szövegrész helyébe a „jövedelem” szöveg
lép.

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

207. § (1) Az  egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011.  évi CLVI.  törvény 
(a továbbiakban: Eat.) 455. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kifizetőt terhelő adó alapja:)
„c) a tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díj;”

 (2) Az Eat. 455. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kifizetőt terhelő adó alapja:)
„e) az  a)–b)  pont hatálya alá tartozó juttatás hiányában a  munkaszerződésben meghatározott alapbér vagy – ha 
a  munkát munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban végzik – a  szerződésben meghatározott díjazás; külföldi 
kiküldetés esetén e pont alkalmazásában alapbér: az adott munkakörben foglalkoztatott kiküldetését megelőző egy 
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évben a  munkavállaló teljesítményétől, ledolgozott munkaidejétől közvetlenül függő, a  munkavállaló alapbérén 
vagy az alkalmazott bérformán alapuló, a munkaszerződés alapján ténylegesen számfejtett és kifizetett munkabér 
(a statisztikai elszámolások szerinti törzsbér) havi átlagos összege, ennek hiányában a tárgyhavi alapbér.”

 (3) Az Eat. 455. §-a a következő (1b)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Az adóalap megállapításánál az (1) bekezdésben meghatározott jövedelmet akkor is számításba kell venni, ha 
annak kifizetésére az adófizetési kötelezettséggel járó jogviszony megszűnését követően kerül sor.
(1c) Az adókötelezettséget megalapozó jogviszony megszűnését követően, e jogviszony alapján jutatott (kifizetett) 
adólapot képező jövedelmet úgy kell figyelembe venni, mintha annak kifizetésére a jogviszony megszűnése napján 
került volna sor.”

 (4) Az Eat. 455. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(nem eredményez adófizetési kötelezettséget)
„d) a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 44.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerint a  hallgatói 
munkaszerződés alapján létrejött jogviszony,”

208. § (1) Az Eat. 456. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az egyéni vállalkozó egyszerűsített vállalkozói adóalanyisága év közben megszűnik, a  (2) bekezdés a) pont 
szerinti adóalapot törthónap esetén az  egyszerűsített vállalkozói adóalanyisága megszűnésének hónapjában napi 
arányosítással állapítja meg.”

 (2) Az Eat. 456. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  egyszerűsített vállalkozói adó alanyának minősülő egyéni vállalkozót saját maga után terhelő adó alapja 
az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának 4 százaléka, ha
a) az  adóalap megállapításának különös szabályai alkalmazása alól legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó 
munkaviszonyára, közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott 
tanulmányaira tekintettel mentesül, vagy
b) tagként a kifizetővel az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó jogviszonyban áll.”

209. §  Az Eat. 458. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  ügyvédi iroda, a  szabadalmi ügyvivői iroda, a  szabadalmi ügyvivői társaság, a  közjegyzői iroda a  tagjával 
fennálló jogviszonya alapján őt terhelő adó alapjának megállapításakor az  adóalap megállapításának különös 
szabályai hatálya alá tartozó esetben – az  (1)–(2)  bekezdésben meghatározottakon túlmenően – nem veszi 
számításba a  hónapnak azt a  napját, amelyen tagja ügyvédi tevékenysége, szabadalmi ügyvivői kamarai, illetve 
közjegyzői kamarai tagsága szünetel. Az  ügyvédi, szabadalmi ügyvivői, közjegyzői vagy állat-egészségügyi 
szolgáltató tevékenységet folytató egyéni vállalkozó az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításakor 
az  adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben – az  (1)–(2)  bekezdésben 
meghatározottakon túlmenően – nem veszi számításba a hónapnak azt a napját, amelyen ügyvédi tevékenysége, 
szabadalmi ügyvivői kamarai, közjegyzői kamarai tagsága, vagy állat-egészségügyi szolgáltató tevékenysége 
szünetel.”

210. §  Az Eat. 462/E.  § (3)  bekezdés b)  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép és ezzel egyidejűleg az  Eat. 462/E.  § 
(3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A részkedvezményre való jogosultság feltétele, hogy)
„b) a  kedvezménnyel érintett munkavállaló tényleges munkavégzési helye abban a  szabad vállalkozási zónában 
található, amelyben a kifizető működik, és
c) a  kedvezménnyel érintett munkavállaló bejelentett lakóhelye legalább hat hónapja a  b)  pont szerinti szabad 
vállalkozási zónában vagy e  szabad vállalkozási zóna közigazgatási határától – közúton vagy közforgalom elől el 
nem zárt magánúton számított – legfeljebb 20 km-re levő szabad vállalkozási zónában található, vagy ugyanabban 
a  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló törvény szerinti területfejlesztési-statisztikai kistérségben van, 
mint a b) pont szerinti szabad vállalkozási zóna.”

211. §  Az Eat. 462/F. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„462/F. § (1) Adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyban
a) doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudományos fokozattal, vagy tudományos címmel rendelkező kutató, 
fejlesztő, vagy
b) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint doktori képzésben részt vevő hallgató vagy doktorjelölt
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munkavállalót foglalkoztató – vállalkozásként működő kutatóhelynek minősülő – kifizető, az őt a munkaviszonyra 
tekintettel terhelő adóból adókedvezményt vehet igénybe.
(2) Az  adókedvezmény összegét a  kifizető havonta, az  adott hónapban fennálló adófizetési kötelezettséget 
eredményező munkaviszonyonként külön-külön kiszámított részkedvezmények összegeként állapítja meg. 
A részkedvezmény egyenlő
a) az  (1)  bekezdés a)  pont szerinti munkavállaló esetében a  foglalkoztatott természetes személyt (munkavállalót) 
az  adómegállapítási időszakra megillető, az  adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a  munkavállalót 
terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb 500 ezer forint 
27 százalékával,
b) az  (1)  bekezdés b)  pont szerinti munkavállaló esetében a  foglalkoztatott természetes személyt (munkavállalót) 
az  adómegállapítási időszakra megillető, az  adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a  munkavállalót 
terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb 200 ezer forint 
14,5 százalékával.
(3) Ha a  kifizető a  foglalkoztatottat az  adómegállapítási időszak egy részében nem, vagy nem kizárólag 
az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységnek megfelelő munkakörben foglalkoztatta, a munkaviszony alapján 
ezen adómegállapítási időszakra vonatkozóan részkedvezményt nem érvényesíthet.
(4) Azon hónapra vonatkozóan, amelyben a  munkavállaló munkaviszonya kezdődik vagy véget ér, 
a részkedvezmény az egész hónap tekintetében megilleti a kifizetőt.
(5) E § alkalmazásában
a) kutatóhely: a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: 
Innovációs tv.) 4. § 4. a) pontja szerinti kutatóhely,
b) kutató, fejlesztő: az Innovációs tv. 4. § 4. d) pontja szerinti kutató, fejlesztő.”

212. §  Az Eat. 464. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  Munka Törvénykönyve szerinti munkáltató személyében bekövetkező változás esetén a  462/C.  § szerinti 
kedvezményt az átvevő munkáltató tovább érvényesítheti a kedvezménnyel érintett időszak fennmaradó részére.”

213. §  Az Eat. a következő 464/D. §-sal egészül ki:
„464/D. § A tanulmányokat folytató tanuló, hallgató jogviszonyát
a) a köznevelési intézmény által kiállított tanulói jogviszony-igazolás,
b) a felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony-igazolás,
c) az  oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet szerint a  közreműködő intézmény által a  tárgyidőszakra 
kiadott, érvényesítő matricával ellátott, nappali típusú diákigazolvány,
d) a közreműködő intézmény által kiadott, a c) pont szerinti diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolás,
e) az oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet szerint a tanköteles kor felső határát az adott tanévben betöltő 
tanuló esetén az érvényesítő matrica nélküli diákigazolvány
tanúsítja, az  a)–d)  pont szerinti esetben az  igazolás vagy a  diákigazolvány érvényességi idején belül, az  e)  pont 
szerinti esetben a tanévet követő október 31-éig.”

214. § (1) Az Eat. 466. §-a a következő 3. ponttal egészül ki:
(e fejezet alkalmazásában:)
„3. Fogvatartott: az  őrizetbe vett, házi őrizetbe rendelt, előzetesen letartóztatott, elzárásra utalt, szabadságvesztés 
vagy elzárás büntetést töltő személy, a kényszergyógykezelés, ideiglenes kényszergyógykezelés alatt álló személy;”

 (2) Az Eat. 466. § 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e fejezet alkalmazásában:)
„7. munkaviszony:
a) a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaviszony,
b) a közalkalmazotti jogviszony,
c) a közszolgálati jogviszony, a kormányzati szolgálati viszony,
d) a bírósági jogviszony,
e) az igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony,
f ) az ügyészségi szolgálati jogviszony,
g) a hivatásos nevelőszülői jogviszony,
h) az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony,
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i) a közfoglalkoztatási jogviszony,
j) a  Magyar Honvédség, a  rendvédelmi szervek, az  Országgyűlési Őrség, a  polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjának e jogviszonya,
k) a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagjának e jogviszonya,
l) a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona e jogviszonya,
m) a  nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott hallgatói munkaszerződés alapján létrejött 
munkaviszony,
n) az a)–m) alpont szerinti jogviszonynak megfelelő, külföldi jog alapján fennálló jogviszony, amely alapján a munkát 
Magyarország vagy a  szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló közösségi rendelet hatálya alá tartozó 
másik tagállam területén végzik.”

 (3) Az Eat. 466. §-a a következő 9. ponttal egészül ki:
(e fejezet alkalmazásában:)
„9. tanulmányokat folytató tanuló, hallgató: az a személy, aki
a)   nappali rendszerű oktatás keretében a  nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti tanulói jogviszonnyal 
rendelkezik,
b)   nappali rendszerű oktatás keretében a  nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti nem szünetelő (aktív) 
hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, vagy
c)  az a) vagy b) pont szerinti jogviszonya megszűnését követően diákigazolványra jogosult, a diákigazolványra való 
jogosultsága lejártáig.”

215. §  Az Eat. a következő 467/C. §-sal egészül ki:
„467/C. § Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról 
szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CC. törvénnyel megállapított 464/D. § és 466. § 9. pontja 
visszamenőlegesen 2013. augusztus 29-étől alkalmazható.”

216. §  Az Eat. 462/C. § (3) bekezdésében a „9 hónapon belül legalább 6 hónapig” szövegrész helyébe a „275 napon belül 
legalább 183 napig” szöveg, a „9 hónap, valamint a 6 hónap” szövegrész helyébe a „275 nap és a 183 nap” szöveg lép.

217. §  Hatályát veszti az Eat.
a) 460. §-a és azt megelőző alcím,
b) 460/A. §-a,
c) 463. § (2), (2a) és (3) bekezdése.

19. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló  
2011. évi CLV. törvény módosítása

218. §  A szakképzési hozzájárulásról és a  képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011.  évi CLV.  törvény 4.  § 
(1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1b) A  szakképzési hozzájárulás alapját csökkenti az  azon foglalkoztatott természetes személyeknek 
(munkavállalóknak) a  szociális hozzájárulási adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a  munkavállalót 
terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabérének összege, de legfeljebb 
a  kedvezménnyel érintett munkavállalónként havonta 500 ezer forint, amely munkavállalók munkaviszonyára 
tekintettel a  tárgyhónapban a  szociális hozzájárulási adó alanya az  Eat. 462/F.  §-ában meghatározott, kutatók 
foglalkoztatása után járó 27 százalékos szociális hozzájárulási adókedvezményt érvényesít. Részmunkaidős 
foglalkoztatott esetén legfeljebb 500 ezer forint arányosan csökkentett része vehető figyelembe. E  bekezdés 
alkalmazásában részmunkaidős foglalkoztatásnak minősül az  a  foglalkoztatás, amelynek munkaszerződésben 
meghatározott időtartama nem éri el a betöltött munkakörre érvényes teljes munkaidőt.”
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vIII. Fejezet 
A számvItelt érIntő módosítások

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

219. §  A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 11. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(10) Üzleti év a  vállalkozó felszámolása, végelszámolása, illetve kényszertörlési eljárása esetén az  előző üzleti év 
mérlegfordulónapját követő naptól a felszámolás, a végelszámolás, illetve kényszertörlési eljárása kezdő időpontját 
megelőző napig – mint mérlegfordulónapig – terjedő időszak. Amennyiben a  felszámolás, a  végelszámolás 
úgy fejeződik be, hogy a  vállalkozó nem szűnik meg, az  eljárás befejezését követő üzleti év a  felszámolási, 
a  végelszámolási eljárás befejezésének napját követő naptól a  vállalkozó által – az  (1)–(3)  bekezdés szerinti 
feltételekkel – az üzleti év végeként megjelölt napig – mint mérlegfordulónapig – terjedő időszak.”

220. §  Az Szt. 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  (3)  bekezdésben foglaltakon túlmenően, bármely vállalkozó euróban vagy USA dollárban készítheti el éves 
beszámolóját, ha erre vonatkozó döntését a számviteli politikájában az üzleti év első napját megelőzően rögzítette 
és a létesítő okirata szerinti devizaként az eurót, illetve az USA dollárt jelölte meg. A vállalkozó – az (5) bekezdésben 
foglaltak alkalmazását kivéve – e  döntését legkorábban a  döntést követő ötödik üzleti évre vonatkozóan 
változtathatja meg, amennyiben a számviteli politikáját és a létesítő okiratát ennek megfelelően módosítja.”

221. §  Az Szt. 21. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha jogszabály a  vállalkozó saját tőkéjének évközi megállapításáról, vagy figyelembe vételéről rendelkezik, 
eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában saját tőke alatt a  jogszabály előírásainak megfelelő időpontra, mint 
mérlegfordulónapra elkészített (1)–(5) bekezdés szerinti közbenső mérlegben kimutatott saját tőkét kell érteni.”

222. §  Az Szt. 37. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az eredménytartalék csökkenéseként kell kimutatni:)
„g) a pénzmozgással, illetve az  eszközmozgással egyidejűleg a  jogszabály alapján eredménytartalékkal szemben 
átadott pénzeszközök, eszközök értékét, ide értve a  gazdasági társaság, szövetkezet tagsági jogviszony 
megszűnésének időpontjában fennálló vagyonának a  megszűnt tagsági jogviszonyra jutó része a  jegyzett tőke, 
a tőketartalék és az eredménytartalék arányos részét meghaladó összegét is.”

223. §  Az Szt. 39. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a jóváhagyott osztalék, részesedés, kamatozó részvények kamata kötelezettségként kimutatott összegének 
teljesítése nem pénzeszközzel történik, akkor a  juttatás teljesítéseként átadott eszközt az  értékesítés szabályai 
szerint kell elszámolni.”

224. §  Az Szt. 60. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A  valutakészlet, a  devizaszámlán lévő deviza, a  külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett pénzügyi 
eszköz, értékpapír (a továbbiakban együtt: külföldi pénzértékre szóló eszköz), illetve kötelezettség (1)–(2) bekezdés 
szerinti forintértékének meghatározásakor a  valutát, a  devizát – a  választott – hitelintézet által meghirdetett 
devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlagán, vagy a Magyar Nemzeti Bank, illetve az Európai Központi Bank 
által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.
(5) A  (4)  bekezdésben előírt devizaárfolyam használatától el kell térni, ha a  hitelintézet, a  Magyar Nemzeti Bank, 
illetve az Európai Központi Bank által nem jegyzett valutát, ilyen valutára szóló eszközöket és kötelezettségeket kell 
forintra átszámítani. Ez  esetben a  valuta szabadpiaci árfolyamán – ennek hiányában országos napilapban a  világ 
valutáinak árfolyamáról közzétett tájékoztató adatai alapján –, a választott hitelintézet vagy a Magyar Nemzeti Bank, 
illetve az  Európai Központi Bank által jegyzett devizára átszámított értéket kell a  hitelintézet által jegyzett deviza 
devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlagán vagy a Magyar Nemzeti Bank, illetve az Európai Központi Bank 
által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon forintra átszámítani.”
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225. §  Az Szt. 117. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  anyavállalatnak nem kell az  üzleti évről összevont (konszolidált) éves beszámolót készítenie, ha az  üzleti 
évet megelőző két – egymást követő – üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül 
bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket:
a) a mérlegfőösszeg 5400 millió forintot,
b) az éves nettó árbevétel 8000 millió forintot,
c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt.”

226. §  Az Szt. 152. §-a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) E  törvény alkalmazásában nem lehet akkreditált szervezet, amely tekintetében a  következő feltételek 
valamelyike megvalósul:
a) nem az  Európai Gazdasági Térség államában vagy a  Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 
tagállamban, vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás 
elkerüléséről szóló egyezménye van,
b) az (1) bekezdés szerinti továbbképzések szervezésével és lebonyolításával kapcsolatban megszerzett jövedelme 
az  Európai Gazdasági Térség államán kívüli adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna 
(a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági 
szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna, vagy
c) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa 
nem megismerhető.
(2b) E  törvény alkalmazásában nem lehet akkreditált szervezet az  a  gazdasági szereplő, amelyben közvetetten 
vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy 
jogi személyiség nélküli szervezet, amelynek tekintetében a (2a) bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak. 
Amennyiben a  több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság 
társulásként adózik, akkor az  ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell a  (2a)  bekezdés a)  pontja 
szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.”

227. §  Az Szt. 155. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  (3)  bekezdésben foglaltakat nem alkalmazhatja a  tárgyévi üzleti évet követő üzleti évben a  vállalkozó, ha 
a  tárgyévi üzleti év mérlegfordulónapján 10 millió forintot meghaladó, 60 napnál régebben lejárt – az  adózás 
rendjéről szóló törvény szerinti – köztartozása van.”

228. §  Az Szt. a következő XIII. fejezettel egészül ki:
„XIII. Fejezet 
Az orszáGos számvItelI bIzottsáG
A bizottság létrehozása
171. § (1) A  számvitel elméletének és alkalmazott módszertani megoldásának fejlesztésére, a  törvényben foglalt 
számviteli alapelvek gyakorlati érvényesülésének elősegítésére a  miniszter szakértőkből Országos Számviteli 
Bizottságot (a továbbiakban: bizottság) hoz létre.
(2) A bizottság elnökét és tagjait a miniszter nevezi ki, illetve menti fel.
(3) A miniszter a bizottság tagjainak legalább kétharmadát a szakmai szervezetek javaslata alapján nevezi ki.
A bizottság feladata
172. § A bizottság feladata:
a) rendszeresen javaslatokat tesz a  miniszter részére e  törvény esetleges módosításának kezdeményezésére, 
számviteli ajánlások felülvizsgálatára vagy újak megalkotására,
b) ellátja a 176. § szerinti nemzeti számviteli standardok előkészítésével, elfogadásával, értelmezésével kapcsolatos, 
a 178. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kormányrendeletben meghatározott feladatokat,
c) figyelemmel kíséri a számviteli rendszer gyakorlati megvalósulását, a felmerülő problémák megoldására javaslatot 
ad a miniszter részére,
d) rendszeresen javaslatot tesz a könyvvizsgálói feladatok végrehajtását is segítő számviteli ajánlások elkészítésére, 
felülvizsgálatára,
e) a külföldi számviteli szabályozást és gyakorlatot figyelemmel kíséri, azokról a magyar vállalkozókat tájékoztatja.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 199. szám 83317

A bizottság működése
173. § (1) A bizottság munkáját az elnök irányítja, akinek tevékenységét a titkárság segíti.
(2) A titkársági feladatok ellátásáról a miniszter gondoskodik.
(3) A  bizottság a  vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kialakítja és írásban rögzíti szervezeti és működési 
rendjét.
(4) A bizottság munkája – a szervezeti és működési rendben szabályozott kivételektől eltekintve – nyilvános.”

229. §  Az Szt. 177. §-a a következő (33)–(38) bekezdéssel egészül ki:
„(33) E  törvénynek az  egyes törvényeknek a  távolléti díj számításával és a  közpénzek szabályozásával összefüggő 
módosításáról szóló 2013.  évi CIII.  törvénnyel megállapított 47.  § (10)  bekezdését, 73.  § (4)  bekezdését, valamint 
78. § (8) bekezdését a 2013. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is lehet alkalmazni.
(34) E  törvénynek az  egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CC. törvénnyel megállapított 20. § (4) és 
(5) bekezdését, 37. § (2) bekezdés g) pontját, 39. § (2a) bekezdését, 60. § (4) és (5) bekezdését, 77. § (2) bekezdés 
b) pontját, 81. § (2) bekezdés b) pontját, valamint a 117. § (1) bekezdését először a 2014. évben induló üzleti évről 
készített beszámolóra kell alkalmazni.
(35) E  törvénynek az  egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010.  évi CXXII.  törvény módosításáról szóló 2013.  évi CC.  törvénnyel megállapított 37.  § 
(2)  bekezdés g)  pontját, 39.  § (2a)  bekezdését, 60.  § (4) és (5)  bekezdését, 77.  § (2)  bekezdés b)  pontját, valamint 
a 81. § (2) bekezdés b) pontját a 2013. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is lehet alkalmazni.
(36) Azoknak a szervezeteknek az esetében, amelyek korábban akkreditációval rendelkeztek, e törvénynek az egyes 
adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.  évi 
CXXII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CC. törvénnyel megállapított 152. § (2a) és (2b) bekezdés rendelkezéseit 
azok hatálybalépését követő év január 1-től kell alkalmazni.
(37) E  törvénynek az  egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010.  évi CXXII.  törvény módosításáról szóló 2013.  évi CC.  törvénnyel megállapított 171.  § 
(1) bekezdése alapján a miniszter 2014. április 1-ig gondoskodik az Országos Számviteli Bizottság létrehozásáról.
(38) A  33.  § (3)  bekezdése szerinti külföldi pénzértékre szóló tartozások 2014. december 31-ig történő, lejárat 
előtti egyösszegű visszafizetése esetében a 33. § (2) bekezdése szerinti halasztott ráfordítás – a 33. § (4) bekezdése 
figyelembe vételével számított – összegét a  33.  § (3)  bekezdésétől eltérően a  vállalkozó, saját döntése alapján, 
a visszafizetés üzleti évében és az azt követő két üzleti évben, három egyenlő részletben is megszüntetheti.”

230. §  Az Szt. 178. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési 
egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréhez nyújtott támogatás elszámolásának részletes szabályait.”

231. §  Az Szt.
1. 20. § (5) bekezdésében az „eurótól eltérő” szövegrészek helyébe az „eurótól vagy USA dollártól eltérő” szöveg,
2. 40.  § (4)  bekezdésében, az  1. számú melléklet „A változat” rész F.  pont II/2. sorában, az  1. számú melléklet 

„B változat” rész H pont I/2. sorában az „Átváltoztatható” szövegrész helyébe „Átváltoztatható és átváltozó” 
szöveg,

3. 42. § (6)–(7) bekezdésében, a 91. § (b) pontjában, az 1. számú melléklet „A változat” rész F. pont III/1. sorában, 
az  1. számú melléklet „B változat” rész D.  pont 1. sorában az  „átváltoztatható” szövegrész helyébe 
„átváltoztatható és átváltozó” szöveg,

4. 47.  § (10)  bekezdésében, 73.  § (4)  bekezdésében, 78.  § (8)  bekezdésében az „utólag elszámolt ellenérték-
különbözet” szövegrész helyébe az „utólag elszámolt, a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték alapján 
számított különbözet” szöveg,

5. 77. § (2) bekezdés b) pontjában, a 81. § (2) bekezdés b) pontjában a „késedelmi kamatok” szövegrész helyébe 
a „késedelmi kamatok, behajtási költségátalányok” szöveg

lép.

232. §  Hatályát veszti az Szt. 2/A.§ (1)–(5) bekezdésében a „korlátlan mögöttes felelősséggel működő” szövegrész.
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21. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói 
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

233. §  A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a  könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a  könyvvizsgálói közfelügyeletről 
szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 2. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában)
„6. Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.”

234. § (1) A Kkt. 111. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A küldöttgyűlés)
„d) elfogadja a kamara – egyes területi szervezetek pénzügyi tervét önállóan is tartalmazó – éves pénzügyi tervét és 
az – egyes területi szervezetek pénzügyi beszámolóját önállóan is tartalmazó – éves pénzügyi beszámolót (annak 
részeként a számviteli jogszabályok szerinti beszámolót),”

 (2) A Kkt. 111. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A küldöttgyűlés)
„f ) meghatározza személyenként külön-külön az  elnök, az  alelnökök, az  elnökség további tagjai, a  területi 
szervezetek elnökei, a  fegyelmi megbízott és a  kamara alapszabálya szerint díjazásban részesíthető bizottsági 
elnökök és tagok díjazását, továbbá a főtitkár és a főtitkári hivatal főkönyvelőjének javadalmazását,”

235. §  A Kkt. 120. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A kamarai tag könyvvizsgáló legfeljebb két alkalommal töltheti be ugyanazt a tisztséget.”

236. §  A Kkt. 126. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  főtitkárt pályázat útján kell kinevezni. Főtitkár az  lehet, aki felsőfokú gazdasági iskolai végzettséggel, vagy 
állam- és jogtudományi doktori képesítéssel, valamint legalább 5 éves igazolt vezetői gyakorlattal rendelkezik. 
Főtitkár lehet az is, aki nem tagja a kamarának.”

237. § (1) A Kkt. 189. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  közfelügyeleti hatóság az  (1)  bekezdésben felsorolt feladatok ellátásához szakértőt vehet igénybe. 
Szakértőként nem járhat el az, akivel szemben az ellenőrre vonatkozó kizárási ok áll fenn.”

 (2) A Kkt. 189. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég július 31-ig tájékoztatja a  közfelügyeleti hatóságot az  előző 
12 hónapban az  éves beszámolóról, egyszerűsített éves beszámolóról, továbbá az  összevont (konszolidált) éves 
beszámolóról kiadott független könyvvizsgálói jelentésekről. A tájékoztatás a megbízó nevét és az adott független 
könyvvizsgálói jelentésben szereplő záradék fajtáját (hitelesítő, korlátozott, elutasító), illetve a  záradék megadása 
elutasításának a  tényét, továbbá, amennyiben a  könyvvizsgáló figyelemfelhívással élt, annak tényét tartalmazza. 
A  kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég december 31-ig tájékoztatja továbbá a  közfelügyeleti hatóságot 
a december 31-én hatályban lévő, közérdeklődésre számot tartó gazdálkodóval kötött jogszabályi kötelezettségen 
alapuló könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó megbízásairól.”

238. §  A Kkt. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 208/E–208/H. §-sal egészül ki:
„208/E.  § A  2013. december 31-én könyvvizsgáló cégként bejegyzett egyéni vállalkozó az  egyes adótörvények 
és azokkal összefüggő más törvények, valamint a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.  évi CXXII.  törvény 
módosításáról szóló 2013.  évi CC.  törvénnyel megállapított 2.  § 14.  pontjának, valamint a  34.  § (1)  bekezdésének 
2014. december 31-ig köteles megfelelni. A kamara 2014. december 31-ei hatállyal hivatalból törli a könyvvizsgáló 
cégek nyilvántartásából az  egyéni vállalkozókat. A  kamara egyéni vállalkozóknak a  könyvvizsgálói cégek 
nyilvántartásából való törlésére irányuló eljárása díjmentes.
208/F. § A 120. § (6) bekezdése szerinti korlátozás szempontjából annak hatálybalépése előtt betöltött tisztségeket is 
figyelembe kell venni. A korlátozást a 120. § (6) bekezdés hatálybalépését követő választásokra kell alkalmazni.
208/G.  § E  törvénynek az  egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010.  évi CXXII.  törvény módosításáról szóló 2013.  évi CC.  törvénnyel megállapított 111.  § 
f ) pontját a hatálybalépését követően megkötött szerződésekre, illetve kinevezésekre kell alkalmazni.
208/H.  § Amennyiben e  törvénynek az  egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint 
a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.  évi CXXII.  törvény módosításáról szóló 2013.  évi CC.  törvénnyel 
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megállapított 126.  § (1)  bekezdésének hatálybalépésekor a  hivatalban lévő főtitkár nem felel meg a  126.  § 
(1)  bekezdésben foglaltaknak, úgy a  kamara legkésőbb 2014. december 31-ig gondoskodik olyan főtitkár 
kinevezéséről, aki megfelel a 126. § (1) bekezdésben foglaltaknak.”

239. §  A Kkt.
1. 2. § 14. pontjában a „jogi formájától függetlenül az a gazdálkodó szervezet (szervezet)” szövegrész helyébe 

az „az egyéni vállalkozó kivételével az a gazdálkodó szervezet (szervezet)” szöveg,
2. 34.  § (1)  bekezdésében a „Gazdálkodó szervezet (szervezet)” szövegrész helyébe a „Gazdálkodó szervezet 

(szervezet) – az egyéni vállalkozó kivételével –” szöveg,
3. 35. §-ában az „annak a gazdálkodó szervezetnek (szervezetnek)” szövegrész helyébe az „annak a gazdálkodó 

szervezetnek (szervezetnek) – az egyéni vállalkozó kivételével –” szöveg,
4. 50.  § (7)  bekezdésében a  „külön nyilvántartást” szövegrész helyébe a  „külön – közhiteles hatósági 

nyilvántartásnak minősülő – nyilvántartást” szöveg,
5. 159.  § (3)  bekezdésében a  „minőségellenőrök nyilvántartása” szövegrész helyébe a  „minőségellenőrök 

– közhiteles nyilvántartásnak minősülő – nyilvántartása” szöveg,
6. 173/C.  § (5) és (8)  bekezdésében, valamint a  193.  § (7)  bekezdésében a  „hatóság” szövegrész helyébe 

a „közfelügyeleti hatóság” szöveg
lép.

240. §  Hatályát veszti a Kkt.
1. 9. § (3) és (4) bekezdése,
2. 208/B. §-a.

IX. Fejezet 
eGyes áGAzAtI AdókAt érIntő módosítások

22. A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény módosítása

241. §  A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Távhő. törvény) 6. §-a 
a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Abban az  esetben, ha a  részesedés nyilvántartásból történő kivezetése újabb kedvezményezett átalakulás 
vagy kedvezményezett részesedéscsere következtében történő részesedésszerzés miatt következik be, 
az  adózónak nem kell a  (2)  bekezdés d) és e)  pontjában foglaltakat alkalmaznia. Az  utóbbi részesedés szerzésére 
tekintettel adózás előtti eredmény csökkentésként számításba vett összegként kell azonban figyelembe vennie 
a  korábbi kedvezményezett átalakulás vagy kedvezményezett részesedéscsere alapján érvényesített adózás előtti 
eredménycsökkentésből azt a részt, amelyet növelésként még nem vett számításba.”

242. §  A Távhő. törvény „A jövedelemadó bevallása, megfizetése” alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„A jövedelemadó, jövedelemadó-előleg bevallása, megfizetése
8.  § (1) A  fizetendő jövedelemadót – az  adóévben megfizetett jövedelemadó-előlegek beszámításával –, 
valamint a  jövedelemadó-előleget az  adózás rendjéről szóló törvényben a  társasági adóra előírt határidőben kell 
megállapítani, bevallani és megfizetni, illetve ettől az időponttól lehet visszaigényelni.
(2) Az  adóalanynak – a  (4)–(5)  bekezdésben foglaltak kivételével – az  adóbevallással egyidejűleg az  adóbevallás 
esedékességét követő második naptári hónap első napjával kezdődő 12 hónapos időszakra jövedelemadó-előleget 
kell bevallania az  esedékességi időre eső összeg feltüntetésével. Nem lehet jövedelemadó-előleget bevallani arra 
a naptári hónapra, negyedévre, a negyedév azon naptári hónapjára, amelyre az adóalany már vallott be adóelőleget.
(3) A jövedelemadó-előleg
a) az adóévet megelőző adóév fizetendő adójának összege, ha az adóévet megelőző adóév időtartama 12 hónap 
volt,
b) az adóévet megelőző adóév fizetendő adójának a működés naptári napjai alapján 12 hónapra számított összege 
minden más esetben.
(4) A könyvvezetés pénznemének évközbeni változtatása a bevallott jövedelemadó-előleget nem érinti.
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(5) Az  átalakulás napjától számított 30 napon belül a  jogutód köteles a  jogelőd által bevallott jövedelemadó-
előlegből számított (az átalakulás formájától függően azzal egyező, összesített, megosztott) adóelőleget bevallani, 
és ennek alapján köteles a  bevallás esedékességének napjától az  adóévet követő hatodik hónap utolsó napjáig 
adóelőleget fizetni. Az  átalakulás napját követő első adóbevallásában nem vall be adóelőleget kiválás esetén 
a  fennmaradó, beolvadás esetén az átvevő adózó, ha az átalakulás napja az előző adóévi adóbevallás benyújtását 
megelőzi.
(6) A jövedelemadó-előleg
a) havonta, egyenlő részletekben esedékes, ha az előző adóévi fizetendő adó meghaladja az 5 millió forintot;
b) háromhavonta, egyenlő részletekben esedékes, ha az előző adóévi fizetendő adó legfeljebb 5 millió forint.
(7) Az adóalany az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig bevallja és megfizeti a várható jövedelemadó 90 százalékát. 
Ez  a  kötelezettség nem vonatkozik arra az  adóalanyra, amelynek az  adóévet megelőző adóévben az  éves szinten 
számított árbevétele nem haladta meg az 50 millió forintot.
(8) Nem kell a  (2)–(7)  bekezdés rendelkezéseit alkalmaznia az  adóalanynak megszűnésekor, valamint, ha 
adóbevallást a cégbejegyzési eljárás befejezése miatt ad be.”

243. §  A Távhő. törvény a következő új alcímmel egészül ki:
„Átmeneti rendelkezések
18.  § E  törvénynek az  egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010.  évi CXXII.  törvény módosításáról szóló 2013.  évi CC.  törvénnyel megállapított 8.  §  
(1)–(6), (8) bekezdését – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – első ízben a 2014. adóévi adókötelezettségre kell 
alkalmazni.”

244. §  A Távhő.  törvény 6.  § (2)  bekezdés d) és e)  pontjában az „összeg” szövegrész helyébe az „összeg, figyelemmel 
a (12) bekezdésben foglaltakra” szöveg lép.

245. §  Hatályát veszti a Távhő. törvény 6. § (2) bekezdés a) pontja.

23. A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény módosítása

246. §  A népegészségügyi termékadóról szóló 2011.  évi CIII.  törvény (a  továbbiakban: Neta tv.) 1.  §-a a  következő 
14. ponttal egészül ki:
(e törvény alkalmazásában)
„14. szörp: A  Magyar Élelmiszerkönyv szerinti gyümölcsszörp, valamint a  Magyar Élelmiszerkönyv szerinti víz- 
és kivonat alapú szörp, valamint a  2106 VTSZ szám alá tartozó, ital előállítására használatos, víz- és kivonatalapú, 
a megnevezésére jellemző ízű és illatú készítmény, amelyet cukorból vagy cukorszirupból, ízesítő és adalékanyagok 
hozzáadásával állítottak elő.”

247. §  A Neta tv. 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Adóköteles terméknek minősül az előrecsomagolt termékként forgalomba hozott,)
„a) hozzáadott cukrot tartalmazó, 8 gramm cukor/100 milliliter mennyiséget meghaladó cukortartalmú
aa) 2009, 2202 VTSZ szám alá tartozó – energiaitalnak nem minősülő – termék a  legalább 25% gyümölcs, illetve 
zöldséghányadot tartalmazó nektárok, gyümölcslevek és zöldséglevek, valamint a  legalább 50%-ban tejalapanyag 
felhasználásával készült termékek kivételével,
ab) szörp a  Magyar Élelmiszerkönyv szerinti kivonat alapú szörpök, valamint a  legalább 25% gyümölcs, illetve 
zöldséghányadot tartalmazó szörpök kivételével,
[az aa) és ab) alpont a továbbiakban együtt: üdítőital];”

248. §  A Neta tv. 6. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adó mértéke)
„a) a  2.  § a)  pont aa)  alpontja szerinti üdítőital esetében 7 forint/liter, ab)  alpontja szerinti üdítőital esetében 
200 forint/liter,”
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24. A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény módosítása

249. §  A közművezetékek adójáról szóló 2012.  évi CLXVIII.  törvény (a  továbbiakban: közműadó-törvény) 10.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„10. § A hírközlési vezetékkel rendelkező adóalanynak a hírközlési vezeték utáni adó alapjának
a) 200 000 métert meg nem haladó része után az egyébként fizetendő adó 0%-át,
b) 200 000 métert meghaladó, de 350 000 métert meg nem haladó része után az egyébként fizetendő adó 30%-át,
c) 350 000 métert meghaladó, de 500 000 métert meg nem haladó része után az egyébként fizetendő adó 75%-át,
d) 500 000 métert meghaladó része után a fizetendő adó teljes összegét
kell megfizetni.”

250. § (1) A közműadó-törvény 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  adóalany évközi megszűnése esetén az  adóalany adóévi, a  megszűnést megelőzően nem teljesített 
adóbevallási, adófizetési kötelezettségét a megszűnéssel egyidejűleg teljesíti.”

 (2) A közműadó-törvény 12. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E  törvényben nem szabályozott eljárási kérdésekben az  adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései 
az irányadók.”

251. §  Hatályát veszti a közműadó-törvény 11. §-a.

X. Fejezet 
eGyéb kApCsolódó törvények módosításA

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

252. §  A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 85. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Ha a bíróság az eljárást megindító beadványt idézés kibocsátása – nemperes eljárás esetén érdemi vizsgálat – 
nélkül, hivatalból elutasítja,
a) költségmentesség nem engedélyezhető, és
b) a megfizetett mérsékelt illeték összege nem számítható be a  132.  §-nak megfelelően ismételten benyújtott 
kérelem előterjesztésével keletkező eljárási illetékbe.”

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

253. §  A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Jármű – a  (3)  bekezdésben meghatározott vizsgálatot követően – abban az  esetben helyezhető forgalomba, 
ha a  tulajdonos igazolja a  tulajdonjog megszerzését, a  külön jogszabályban meghatározott regisztrációs adót 
megfizették és a járműre gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést kötöttek.”

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

254. § (1) A  közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999.  évi LXXXIV.  törvény (a  továbbiakban: Kknyt.) 19.  § (1)  bekezdés 
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A nyilvántartásból, okmánytárból igényelheti(k):]
„a) a bíróság, a bírósági végrehajtó, a közjegyző, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az állami adó- és vámhatóság, 
a  nemzetbiztonsági szolgálatok, a  rendőrségről szóló törvényben meghatározott terrorizmust elhárító szerv, 
valamint belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv a  törvényben meghatározott feladataik 
ellátásához szükséges adatokat, iratokat;”

 (2) A Kknyt. 19. § (1) bekezdés a következő v) ponttal egészül ki:
„v) a  környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség az  engedély nélküli hulladéklerakással 
összefüggő feladatai ellátásához a 9. § (1) és (1a) bekezdésben megjelölt adatokat.”
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255. §  A Kknyt. 19. § (1) bekezdés u) pontjában az „adatokat.” szövegrész helyébe az „adatokat;” szöveg lép.

256. §  Hatályát veszíti a Kknyt. 19. § (1) bekezdés f ) és g) pontja.

28. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítása

257. §  A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. §-a a következő 13a. ponttal egészül ki:
(e törvény alkalmazásában:)
„13a. közlekedési eszközön folytatott értékesítés: vasúti étkezőkocsiban és büfében, autóbuszjáraton, személyhajó 
éttermében és büféjében, valamint polgári repülőgépjáraton végzett kiskereskedelmi tevékenység,”

258. §  A Kertv. 3. § (4) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(külön törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet vagy – a  szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvénytől eltérően – az e törvény felhatalmazása alapján 
kiadott kormányrendelet a  közrend, a  közbiztonság, az  emberek, az  állatok, a  növények egészségének és életének 
védelme, a  környezet védelme, közegészségügyi követelmények érvényesítése érdekében előírhatja, hogy az  abban 
meghatározott termékek forgalmazására irányuló kereskedelmi tevékenység kizárólag a  következő kereskedési 
formák valamelyikében folytatható, vagy az  ilyen tevékenység meghatározott kereskedési formában való folytatását 
korlátozhatja vagy megtilthatja:)
„j) közlekedési eszközön folytatott értékesítés.”

29. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

259. § (1) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vagyontv.) 1. § (2a) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(2a) A  (2)  bekezdés e)  pontja szerinti pénzügyi eszközökre e  törvény hatálya kizárólag a  (6a)  bekezdés és a  35.  § 
(2a) bekezdés tekintetében terjed ki.”

 (2) A Vagyontv. 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Nem tartozik e  törvény hatálya alá az  a  vagyon, amelynél az  állami tulajdonszerzésre az  állam közjogi 
kötelezettségeinek, jogosultságainak gyakorlása következtében, vagy azzal összefüggésben kerül sor, így 
a szabálysértési és büntetőeljárásokban elkobzás, vagyonelkobzás útján állami tulajdonba kerülő vagyon.”

 (3) A Vagyontv. 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  (5)  bekezdés szerinti vagyon hasznosítása, értékesítése során e  törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, 
azzal, hogy az  államot megillető tulajdonosi jogokat az  az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 
(a  továbbiakban: Áht.) szerinti központi költségvetési szerv – ide nem értve az  állami adó- és vámhatóságot –, 
ennek intézménye, továbbá az a 100%-ban állami tulajdonban álló gazdasági társaság gyakorolja, amely az állami 
tulajdonjogot keletkeztető hatósági határozatot hozta, illetve amely szervezetet megillető követelés fejében került 
sor a vagyonnak az állam általi elfogadására.”

 (4) A Vagyontv. 1. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) E  törvény hatálya alá tartozik a  köztartozások fejében állami tulajdonba kerülő vagyon (adó-, vám-, 
illeték, egyéb állami támogatás, ideértve az  elkülönített állami pénzalapból finanszírozott állami feladatokkal 
kapcsolatos állami követeléseket és az állami tulajdonban lévő pénzügyi eszközöket is). E vagyon felett – ideértve 
a  2010. június 17. napján és ezt követően a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal követelése fejében átadott vagyont is – 
az  államot megillető tulajdonosi jogokat a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(a továbbiakban: MNV Zrt.) gyakorolja.”

260. §  A Vagyontv. 3.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az  „a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.)” szövegrész helyébe az „az MNV Zrt.” szöveg lép.
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30. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

261. §  A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény „Idézés” alcíme a következő 57/A. §-sal egészül ki:
„57/A.  § (1) A  közjegyző a  hagyatéki tárgyalásra idézett örökös írásbeli kérelmére az  adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvény 54. § (4a) bekezdése szerint jár el, és az adóhatóság tájékoztatásának tartalmáról tájékoztatja 
a tájékoztatást kérelmező örököst.
(2) A közjegyző a hagyatéki tárgyalásra idézett örökös tájékoztatás során írásban köteles az örökös figyelmét felhívni 
az adótitok megőrzésének kötelezettségére, az adózó halála miatti soron kívüli adómegállapítás szabályaira, és arra, 
hogy a tájékoztatás tartalma eltérhet a soron kívüli adómegállapítás eredményétől.”

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

262. §  Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 
(a továbbiakban: Egtv.) 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  (1)  bekezdés szerinti bejelentés a  teljesítés napját magában foglaló hónap utolsó napjáig, több hónapra 
vonatkozó bejelentés esetén a  bejelentett időszak utolsó napjáig terjedő időszakra vonatkozik. Ugyanazon 
foglalkoztatott következő hónapban, vagy újabb több hónapos időszakra történő ismételt foglalkoztatása esetén 
a bejelentést az (1) bekezdés szabályainak megfelelően újra teljesíteni kell.”

263. §  Az Egtv. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A foglalkoztatót az adóhatósági nyilvántartásba vétel, regisztráció céljából a 3. § szerint teljesített bejelentéssel 
érintett háztartási alkalmazottanként havonta 1000 forint összegű regisztrációs díjfizetési kötelezettség terheli. 
A  regisztrációs díj összege független attól, hogy az  adott hónapon belül hány napon történt a  foglalkoztatás. 
A havi  regisztrációs díj nem jár vissza akkor, ha a háztartási alkalmazott foglalkoztatására az adott hónapban nem 
kerül sor.”

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

264. §  A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011.  évi LXXXV.  törvény (a  továbbiakban: Ktdt.) 1.  §-a a  következő 
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Új termékdíjköteles termék jön létre, ha a  feldolgozás, megmunkálás következtében a termék 1. mellékletben 
meghatározott vámtarifaszáma, az  e  törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott 
környezetvédelmi termékdíjkódjának vagy csomagolószer esetében a  csomagolószer-katalógus szerinti 
kódszámának első három jegye megváltozik.”

265. § (1) A Ktdt. 2. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában:)
„1. anyagában történő hasznosítás: a  hulladéknak a  hulladékról szóló törvény (a  továbbiakban: Ht.) szerinti 
anyagában történő hasznosítása;”

 (2) A Ktdt. 2. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában:)
„3. ártalmatlanítás: a hulladéknak a Ht. szerinti ártalmatlanítása;”

 (3) A Ktdt. 2. § 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában:)
„7. csomagolás: valamennyi olyan, bármilyen tulajdonságú anyagból készült termék, amelyet áru tartására, 
megóvására, átadására, átvételére, szállítására, valamint bemutatására használnak, beleértve minden terméket 
a nyersanyagoktól kezdve a feldolgozott árucikkekig, továbbá az ugyanilyen célra használt egyutas árucikkek; így:
a) a  fogyasztói vagy elsődleges csomagolás, amely értékesítési egységet képez a fogyasztó számára az értékesítés 
helyszínén;
b) a  gyűjtő- vagy másodlagos csomagolás, amely az  értékesítés helyszínén meghatározott számú értékesítési 
egységet foglal magában, ha ezeket az egységeket a  fogyasztó részére értékesítik, vagy ezek az egységek csupán 
a polcok feltöltésére szolgálnak, és a csomagolást a termékről a termék tulajdonságainak megváltoztatása nélkül el 
lehet távolítani, valamint
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c) a  szállítási vagy harmadlagos csomagolás, amely megkönnyíti a  fogyasztói vagy gyűjtőcsomagolás átadását, 
átvételét és szállítását annak érdekében, hogy a  fizikai átadásnál, átvételnél és szállításnál megóvja az  árut 
a károsodástól, ide nem értve a közúti, vasúti, vízi és légi közlekedésben használatos tartályokat;”

 (4) A Ktdt. 2. § 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában:)
„14. forgalomba hozatal: a termékdíjköteles termék tulajdonjogának
a) belföldi ingyenes vagy visszterhes átruházása, ideértve a  más termék tartozékaként vagy alkotórészeként való 
átruházását és a csomagolószer csomagolás részekénti átruházását,
b) belföldön gazdasági céllal letelepedett vagy belföldön nyilvántartásba vett kötelezett általi átruházása, ha 
a  külföldön küldeményként vagy a  fuvarozásra feladott termék a  küldeményként való megérkezésekor, vagy 
a fuvarozás befejezésekor belföldön van.”

 (5) A Ktdt. 2. § 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában:)
„16. hasznosítás: a termékdíjköteles termékből képződő hulladéknak a Ht. szerinti hasznosítása;”

 (6) A Ktdt. 2. § 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában:)
„18. ipari termékdíj raktár: az  e  törvény alapján, az  állami adóhatóság engedélyével üzemeltett belföldi ingatlan, 
ahol az  e  törvényben és a  végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint 
a termékdíjköteles termék előállítható, feldolgozható, újbóli felhasználásra előkészíthető és készletezhető;”

 (7) A Ktdt. 2. § 19. és 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában:)
„19. kereskedelmi csomagolás: a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, a Tanács 
1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelete 2010. január 1-jén hatályos I. melléklete szerinti
a) 2009 vámtarifaszámú gyümölcslé (beleértve a  szőlőmustot is) és zöldséglé, nem erjesztve, hozzáadott 
alkoholtartalom nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is,
b) 2106 90 20, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55, 2106 90 59 vámtarifaszámú ízesített vagy színezett cukorszirup,
c) 2201 vámtarifaszámú (emberi fogyasztásra alkalmas) víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet 
és a  szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása és ízesítés nélkül, kivéve a  jég, a  hó és 
a laboratóriumi vizsgálati vízminta,
d) 2202 vámtarifaszámú víz (beleértve a  természetes vagy mesterséges ásványvizet és a  szénsavas vizet is) cukor 
vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve és más alkoholmentes ital, a 2009 vtsz. alá tartozó gyümölcs- 
és zöldséglevek és a  657/2008/EK bizottsági rendelet I.  melléklete I. és II. kategóriájába tartozó készítmények 
kivételével,
e) 2203 vámtarifaszámú malátából készült sör,
f ) 2204 vámtarifaszámú bor friss szőlőből, beleértve a  szeszezett bort is; szőlőmust, a  2009 vtsz. alá tartozó 
kivételével,
g) 2205 vámtarifaszámú vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve, 
a  2206 vámtarifaszámú más erjesztett ital (pl. almabor, körtebor, mézbor); erjesztett italok keverékei, és erjesztett 
italok és alkoholmentes italok másutt nem említett keverékei, a  2207 10 00 vámtarifaszámú nem denaturált 
etil-alkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal, valamint a  2208 vámtarifaszámú nem denaturált 
etil-alkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital
termékek fogyasztói (elsődleges) közvetlen csomagolása, a  címke (ide nem értve a  polivinilklorid műanyagból 
készült címkét) és a záróelem, továbbá az egyszerhasználatos ivópohár kivételével, továbbá a műanyag bevásárló 
reklám táska;
20. kereskedelmi csomagolószer: olyan csomagolószer, amely rendeltetésszerű felhasználása esetén és további 
feldolgozás nélkül alkalmas kereskedelmi csomagolás létrehozására, a  csomagolni kívánt termék befogadására, 
továbbá a  csomagolószer ilyen jellege a  csomagolószer fogalomba hozatala vagy saját célú felhasználása során 
megállapítható;”

 (8) A Ktdt. 2. §-a a következő 20a. ponttal egészül ki:
(e törvény alkalmazásában:)
„20a. kereskedelmi termékdíj raktár: az  e  törvény alapján, az  állami adóhatóság engedélyével üzemeltett belföldi 
ingatlan, ahol az  e  törvényben és a  végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint 
a termékdíjköteles termék tárolható;”
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 (9) A Ktdt. 2. § 23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában:)
„23. közvetítő: a Ht. szerinti közvetítő;”

 (10) A Ktdt. 2. § 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában:)
„26. reklámhordozó papír: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényben 
meghatározott gazdasági reklámot tartalmazó, a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 
törvény által meghatározott sajtótermékek közül az időszaki lap egyes számai, az egyéb nyomtatott anyagok közül 
a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, a térkép, a nyomtatott képeslap, az üdvözlő- és más hasonló kártya 
– a  névjegykártya kivételével –, a  nyomtatott naptár, a  nyomtatott üzleti reklámanyag, a  katalógus, a  prospektus, 
a reklámposzter és hasonlók, a röplap és az egyéb szöveges kiadvány – ideértve azt is, ha mindezek más kiadvány 
külön mellékletét képezik. Nem tartozik a reklámhordozó papír fogalmába:
a) a  kiadványonként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50%-ában nem gazdasági reklám 
terjesztésére szolgáló kiadvány, időszaki lap,
b) a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott kiadvány, időszaki lap,
c) a könyv, tankönyv;”

 (11) A Ktdt. 2. § 31. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(e törvény alkalmazásában:)
„31. újrahasználat: a termékdíjköteles termék Ht. szerinti újrahasználata;”

 (12) A Ktdt. 2. §-a a következő 32. ponttal egészül ki:
(e törvény alkalmazásában:)
„32. újbóli felhasználásra előkészítés: a  hulladékká nem vált termékdíjköteles termék, illetve alkotórészének vagy 
tartozékának ellenőrzése, tisztítása, valamint javítása az eredeti felhasználási célra való alkalmassá tétel érdekében;”

266. § (1) A Ktdt. 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  (2)  bekezdésben foglaltaktól eltérően a  termékdíj megfizetése nélkül vagy a  termékdíj visszatérítését 
követően a  termékdíj raktárban tárolt, feldolgozott, előállított, újbóli felhasználásra előkészített termékdíjköteles 
termék, termékdíj raktárból belföldre történő kiszállítása, első belföldi forgalomba hozatalnak minősül.”

 (2) A Ktdt. 3. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(saját célú felhasználásnak minősül a termékdíjköteles termék, ideértve más termék tartozékaként vagy alkotórészeként, 
továbbá a csomagolószer esetében a csomagolás részeként:)
„d) minden más, az  a)–c)  pontokban nem említett használata, ideértve a  szolgáltatásnyújtás keretében történő 
használatot, felhasználást vagy használatba adást is, ami nem a számvitelről szóló törvényben meghatározott saját 
termelésű készlet létrehozását eredményezi.”

 (3) A Ktdt. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  külföldön előállított csomagolás esetén a  csomagolószer saját célú felhasználásának minősül a  csomagolás 
végleges elválasztása a termékről, kivéve a belföldi gazdálkodó tulajdonában lévő újrahasználható csomagolószer 
elválasztását.”

 (4) A Ktdt. 3. § (5) bekezdés a) pontja a következő ad) alponttal egészül ki:
(saját célú felhasználás címén keletkezik termékdíj-kötelezettség a  kötelezett jogutód nélküli megszűnése esetében, ha 
a kötelezett)
„ad) kényszertörlési eljárás esetén a kényszertörlés időpontjában”
(olyan termékdíjköteles terméket tart tulajdonában, amelyre a termékdíj nem került megfizetésre,)

 (5) A Ktdt. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  termékdíjköteles termék termékdíját nem kell megfizetni, ha – e  törvény végrehajtására kiadott 
kormányrendeletben meghatározottak szerint – a kötelezett belföldi vevője (a továbbiakban: nyilatkozó) nyilatkozik 
arról, hogy
a) a  csomagolószert termékdíjátalány fizetésre jogosult mezőgazdasági termelőként csomagolás előállítására 
használja fel,
b) az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába a felhasználó kérelmére felvett
ba) újrahasználható csomagolószert a  betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti 
betétdíjas rendszerben, vagy



83326 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 199. szám 

bb) újrahasználható raklapot a  beszerzéstől számított legalább 365 napig újrahasználható csomagolóeszközként 
csomagolás létrehozására,
használja fel,
c) a csomagolóanyagot vagy a csomagolási segédanyagot
ca) mint annak végfelhasználója nem csomagolás előállítására, vagy
cb) más termék előállításához közvetlen anyagként (alapanyagként)
használja fel.”

 (6) A Ktdt. 3. § (6) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[A termékdíjköteles termék termékdíjat nem kell megfizetni, ha – e  törvény végrehajtási rendeletében meghatározottak 
szerint – nyilatkozik a kötelezett belföldi vevője (a továbbiakban: nyilatkozó) arról, hogy]
„d) a termékdíjköteles terméket termékdíj raktárba szállítja be.”

 (7) A Ktdt. 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Amennyiben a  (6)  bekezdés szerinti nyilatkozó nem, vagy nem a  nyilatkozat tartalma szerint jár el vagy ezt 
nem tudja igazolni, a  termékdíjköteles termék termékdíját és a  termékdíj-kötelezettség keletkezésének 5.  § 
(1)  bekezdésben meghatározott időpontjától számított késedelmi pótlékot a  nyilatkozó köteles megfizetni. 
E bekezdés szerinti jogkövetkezmény a hulladékhasznosítási teljesítménybe el nem számolható gyártási selejt vagy 
hulladék esetén nem alkalmazható.”

 (8) A Ktdt. 3. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A termékdíjat
a) az egyéb kőolajtermék alapanyagként történő felhasználása, vagy
b) a  Magyarországon hulladékká vált egyéb kőolajtermékből a  Ht.-ben meghatározott R9 eljárással előállított 
termékdíjköteles termék belföldi forgalomba hozatala vagy első saját célú felhasználása,
esetén nem kell megfizetni.”

267. §  A Ktdt. a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A.  § (1) Az  újrahasználható csomagolószerek első belföldi bérbeadójának az  újrahasználható csomagolószer 
termékdíját az  első saját célú felhasználás során – ide nem értve a  hulladékká válást – nem kell megfizetni, ha 
a  csomagolószer belföldi tulajdonosa vagy külföldi tulajdonos esetén első belföldi bérbeadója, az  e  törvény 
végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott, a  környezetvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel 
rendelkezik, amely tanúsítja, hogy olyan bérleti rendszert üzemeltet, amelyből a  csomagolószerek belföldi 
felhasználása nyomon követhető.
(2) Az e törvényben és a végrehajtásáról kiadott kormányrendeletben meghatározott bérleti rendszer szabályainak 
megtartását a környezetvédelmi hatóság és az állami adó- és vámhatóság a közreműködőknél ellenőrizheti.”

268. § (1) A Ktdt. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A termékdíjköteles termék tulajdonjogának
a) természetes személy által, nem gazdasági tevékenység keretében végzett átruházása,
b) az  általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti adóraktárba való beraktározás keretében és az  adóraktáron 
belüli átruházása,
c) vámjogi szabadforgalomba kerülését megelőző átruházása
nem minősül forgalomba hozatalnak.
(2) Nem keletkezik termékdíj-kötelezettség
a) a  termékdíjköteles termék igazolt külföldre kiszállítása esetén, ideértve a  termékdíjköteles termék változatlan 
állapotban más termék alkotórészeként, tartozékaként, illetve a csomagolást alkotó csomagolószer igazolt külföldre 
kiszállítását is;
b) természetes személy esetén a  termékdíjköteles termék személyes szükséglet kielégítését meg nem haladó 
mennyiségű saját célú felhasználása során;
c) a technológiai folyamatba visszavezetett maradék anyag vagy a selejt felhasználása esetén;
d) a  külföldről behozott csomagolás részét képező újrahasználható csomagolószer saját célú felhasználása során, 
ha a  kötelezett nyilvántartásával, bizonylatokkal alá tudja támasztani, hogy az  újrahasználható csomagolószert 
a  kötelezettség keletkezésének időpontja szerinti termékdíj-megállapítási időszakban közvetlenül külföldre 
visszaszállították;
e) az  újrahasználható csomagolószer csomagolás részeként történő első belföldi forgalomba hozatala vagy első 
saját célú felhasználása esetén, ha az  újrahasználható csomagolószer az  e  törvény végrehajtási rendeletében 
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meghatározott újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába a  felhasználó kérelmére felvételre került, és 
a betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti betétdíjas rendszerben használják fel;
f ) az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába a  felhasználó kérelmére felvett újrahasználható raklapnak 
a  beszerzéstől számított legalább 365 napig újrahasználható csomagolóeszközként csomagolás létrehozására 
céljából történő felhasználása esetén;
g) a  termékdíjköteles termék nemzetközi közforgalmú repülőtéren a  repülésre nyilvántartásba vett induló utasok 
tartózkodására szolgáló tranzit területen kialakított, kizárólag nem helyben fogyasztásra történő értékesítést végző 
üzletben, végső úti céllal külföldre utazó utasok részére történő értékesítése esetén; vagy
h) belföldön lévő termékdíjköteles termék tulajdonjogának belföldön gazdasági céllal letelepedett, vagy belföldön 
nyilvántartásba vett gazdálkodó részére történő átruházása esetén, ha a tulajdonjog átruházója a termékdíjköteles 
terméket külföldi rendeletetési helyre fuvarozásra vagy küldeményként feladja, és a termék igazolt módon külföldre 
kiszállításra került.
(3) Az állami adó- és vámhatóság és a környezetvédelmi hatóság
a) a (2) bekezdés d) pontja szerinti felhasználónál a termékdíjköteles termék külföldre történő kiszállítására,
b) a (2) bekezdés e) pontja szerinti felhasználónál és a 3. § (6) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozónál a betétdíjas 
újrahasználható csomagolószer felhasználására
vonatkozó szabályok megtartását ellenőrizheti.”

 (2) A Ktdt. 4. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A termékdíjköteles termék tulajdonjogának)
„d) termékdíj raktáron belüli átruházása”
(nem minősül forgalomba hozatalnak.)

269. § (1) A Ktdt. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A termékdíj-kötelezettség – ha e törvény másként nem rendelkezik – saját célú felhasználás esetén
a) a saját célú felhasználás költségként való elszámolásának napján,
b) ha az a) pont alapján nem határozható meg időpont, az ügylet teljesítésének napján
keletkezik,”

 (2) A Ktdt. 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  3.  § (4)  bekezdésében meghatározott esetben a  csomagolás végleges elválasztásának a  napján keletkezik 
a termékdíj-kötelezettség.”

270. §  A Ktdt. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kötelezett ilyen tartalmú bejelentése esetén a tárgyévtől fennálló termékdíj-kötelezettsége a termékdíjköteles 
termék készletre történő felvételének napján keletkezik (a továbbiakban: készletre vétel). A készletre történő felvétel 
napja
a) termékbeszerzés esetén a  termék beszerzéséről kiállított számlán, számlakibocsátás hiányában az  ügylet 
teljesítését tanúsító egyéb bizonylaton feltüntetett teljesítés napja vagy ennek hiányában
b) az a nap, amelyen a terméket a számviteli szabályoknak megfelelően a számviteli nyilvántartásba eszközként fel 
kell venni.
(2) A  termékdíj-kötelezettség készletre vétellel történő teljesítésének a  naptári év fordulójával történő választása 
esetén a  kötelezett köteles a  tárgyév első napján készleten lévő termékdíjköteles termékeiről leltárt készíteni, 
amely egyben a termékdíjköteles termékek nyitókészlete, és a termékdíjat – a tárgyévben érvényes termékdíjtétel 
mértékével – tárgyév első termékdíj megállapítási időszakának bevallásában bevallani és megfizetni.”

271. §  A Ktdt. I. Fejezete a következő 7/A. alcímmel egészül ki:
„7/A. Termékdíj raktár
9/A.  § (1) Termékdíj raktár üzemeltetése kérelemre annak a  gazdálkodó szervezetnek, egyéni vállalkozónak 
engedélyezhető
a) aki a termékdíj raktár működésére szolgáló ingatlan jogszerű használója,
b) aki olyan nyilvántartási, bizonylati rendszert alkalmaz, amelynek alapján a  felhasznált, előállított, feldolgozott, 
újbóli felhasználásra előkészített, raktározott termékdíjköteles termék mennyiségi számbavétele ellenőrizhető,
c) akinek az  állami adó- és vámhatóság felé nincs meg nem fizetett vám- vagy adótartozása – kivéve, ha arra 
részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyeztek –, továbbá, aki nyilatkozik arról, hogy egyéb köztartozása sem 
áll fenn,
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d) aki nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, valamint kényszertörlési eljárás alatt,
e) aki – ipari termékdíj raktár esetében – a  termékdíj raktári engedély kiadásának évét követő évtől vállalja, hogy 
független könyvvizsgáló által hitelesített (auditált) mérleggel rendelkezik,
f ) aki termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkezik vagy ilyen szakképesítéssel rendelkező ügyintézőt 
foglalkoztat, képviselőt alkalmaz a termékdíj raktár ügyeinek intézésére, és
g) akinek vezetője, vezető tisztségviselője, egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozó
ga) a  2013. június 30-ig hatályban volt, a  Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.  évi IV.  törvény (a  továbbiakban: 
1978. évi IV. törvény) szerinti gazdasági vagy a közélet tisztasága elleni,
gb) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. vagy XXXVIII–XLIII. Fejezetében meghatározott
bűncselekmény elkövetése miatt nem áll jogerős ítélet hatálya alatt vagy mentesült a büntetett előélethez fűződő 
hátrányos következmények alól.
(2) Az  engedély legfeljebb öt évre adható, amely az  engedélyezés feltételeinek fennállása esetén újabb öt évre 
meghosszabbítható.
(3) Termékdíj raktár üzemeltetése olyan belföldi ingatlanra engedélyezhető, ahol az  e  törvény végrehajtási 
rendeletében megállapított feltételek szerint termékdíjköteles termék tárolható, illetve feldolgozható, előállítható.
(4) A  termékdíj raktár üzemeltetésének feltételeit – az  e  törvényben és a  végrehajtására kiadott rendeletben 
foglaltak alapján – az engedélyben kell meghatározni.
(5) A  termékdíj raktár engedélyese felelős a  termékdíj raktárba betárolt termékdíjköteles termékkel kapcsolatos 
kötelezettségek és az engedélyben meghatározott feltételek teljesítéséért.
(6) A termékdíj raktárban
a) nem termékdíjköteles termék tárolása, előállítása, feldolgozása, ha az  elkülönítés a  nyilvántartások alapján 
biztosított, és
b) a  termékdíjköteles termék kereskedelmi termékdíj raktárban történő, e  törvény végrehajtási rendeletében 
meghatározott kezelése
is végezhető.
(7) Az engedélyt vissza kell vonni, ha
a) a  termékdíj raktár engedélyese az  ellenőrzés során megállapított hiányosság megszüntetésére vonatkozó 
felszólításban meghatározott határidőn belül a megállapított hiányosságot nem szüntette meg;
b) a termékdíj raktár engedélyes vezetőjét, vezető tisztségviselőjét, egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozót
ba) a  2013. június 30-ig hatályban volt, a  Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.  évi IV.  törvény (a  továbbiakban: 
1978. évi IV. törvény) szerinti gazdasági vagy a közélet tisztasága elleni,
bb) a  Büntető Törvénykönyvről szóló 2012.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Btk.) XXVII. vagy XXXVIII–XLIII. Fejezetében 
meghatározott
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélték vagy még nem mentesült a  büntetett előélethez fűződő 
hátrányos következmények alól;
c) a termékdíj raktár engedélyezésének feltételei már nem állnak fenn.
(8) A  termékdíj raktár üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a  vezető, vezető 
tisztségviselő vagy egyéni vállalkozó hatósági bizonyítvánnyal igazolja az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott 
feltételek fennállását, vagy kéri, hogy e  tények fennállására vonatkozó adatokat a  bűnügyi nyilvántartó szerv 
az  állami adóhatóság részére – a  termékdíj raktár üzemeltetéséhez szükséges engedély kiadásának elbírálása 
céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa. Az adatigénylés során az állami adóhatóság az (1) bekezdés 
g) pontjában meghatározott feltételek fennállására vonatkozóan igényelhet adatot a bűnügyi nyilvántartó szervtől.
(9) Az  állami adóhatóság a  termékdíj raktár üzemeltetésének időtartama alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés 
keretében ellenőrzi azt is, hogy a  vezető, vezető tisztségviselő vagy egyéni vállalkozó tekintetében fennáll-e 
a (7) bekezdés b) pontjában meghatározott körülmény. A hatósági ellenőrzés céljából az állami adóhatóság adatot 
igényelhet a bűnügyi nyilvántartási rendszerből. Az adatigénylés kizárólag azt tartalmazhatja, hogy a (7) bekezdés 
b) pontjában meghatározott feltétel fennáll-e.
(10) A (8) és (9) bekezdés alapján megismert személyes adatokat az állami adóhatóság
a) a termékdíj raktár üzemeltetésének engedélyezése iránti eljárás jogerős befejezéséig, vagy
b) a termékdíj raktár üzemeltetésének engedélyezése esetén a hatósági ellenőrzés időtartamára vagy az engedély 
visszavonására irányuló eljárásban az eljárás jogerős befejezéséig
kezeli.
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(11) Az engedélyesnek a  (2) bekezdésben meghatározott határidő lejártát vagy az engedély visszavonását követő 
napon saját célú felhasználással termékdíj kötelezettsége keletkezik azon raktárkészlet után, amely esetében 
a termékdíj nem került megfizetésre vagy korábban visszatérítésre került.
(12) A  termékdíj raktárban kiskereskedelmi értékesítés – a  3920 vámtarifaszám alá tartozó csomagolóanyag nem 
csomagolási célú felhasználója, továbbá a  nemzetközi közforgalmú repülőtéren a  repülésre nyilvántartásba vett 
induló utasok tartózkodására szolgáló tranzit területen kialakított, kizárólag nem helyben fogyasztásra értékesítést 
végző üzletben, végső úti céllal külföldre utazó utas részére történő értékesítés kivételével–, továbbá bizományosi 
értékesítés nem végezhető.”

272. §  A Ktdt. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A kötelezett a termékdíjköteles termékkel végzett tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül 
az állami adóhatóságnak bejelenti, hogy
a) a  hulladékhasznosítási kötelezettségét kollektív teljesítéssel vagy egyéni hulladékkezelést teljesítőként, illetve 
termékdíj-átalány fizetőként, továbbá
b) a  termékdíj-kötelezettségét a  készletre vételre vagy a  forgalomba hozatalra, illetve a  saját célú felhasználásra 
vonatkozó szabályok szerint
teljesíti.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott határidő elmulasztása esetén a  kötelezett az  átalányfizetésre, a  készletre 
vételre, továbbá az egyéni hulladékkezelésre vonatkozó szabályokat nem alkalmazhatja.
(3) A  tárgyévet megelőzően az  állami adóhatóság nyilvántartásában lévő,  a tárgyévre vonatkozóan  egyéni 
hulladékkezelés teljesítést választó termékdíj-kötelezettnek az (1) bekezdés szerinti bejelentést tárgyév január 31-ig 
kell megtennie termék- és anyagáramonként.
(4) A  6.  § (1) vagy (4)  bekezdésében foglaltak tárgyévtől történő alkalmazását választó kötelezettnek január 31-ig 
kell bejelentést tennie, amennyiben a kötelezettségét a bejelentést megelőzően a bejelentésében foglaltaktól eltérő 
időpontban keletkeztette.
(5) A  (3) és (4)  bekezdésben előírt határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye és a  (3) vagy 
(4) bekezdésben meghatározottak nem alkalmazhatók.
(6) Az  állami adóhatóság által az  (1)  bekezdés alapján a  környezetvédelmi termékdíj fizetésére kötelezettekről 
vezetett nyilvántartás – azon adat kivételével, amelyet jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek 
minősít – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
(7) A kötelezett a  termékdíj-kötelezettségre kiható bármely változást, annak bekövetkeztét követő 15 napon belül 
köteles az állami adóhatóságnak bejelenteni.”

273. § (1) A Ktdt. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) A számlán
a) a számlán vagy szerződéssel történő átvállalás esetén,
b) a kötelezett és vevőinek visszaigénylésre jogosult vevő partnerei által igényelt esetben,
c) csomagolószer, illetve reklámhordozó papír első belföldi forgalomba hozatalakor
– a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – az e törvény végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározott számla 
záradékkal megegyező szöveget kell feltüntetni.
(2) A  termékdíj-átalányfizetést választó kötelezett a  13.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti számlazáradékot 
– az átalánytermékdíj-fizetéssel teljesített termékdíj-kötelezettség esetében – nem tüntethet fel a számlán.”

 (2) A Ktdt. 13. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A számlán)
„d) a  termékdíj raktár engedélyese részére, a  termékdíjköteles termék termékdíjának felszámítása nélkül vagy 
a termékdíj visszaigénylésével történő értékesítése esetén”
[– a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – az e  törvény végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározott számla 
záradékkal megegyező szöveget kell feltüntetni.]

274. §  A Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(szerződés alapján a termékdíj-kötelezettséget a kötelezettől)
„a) a termékdíjköteles termék
aa) első belföldi vevője, vagy
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ab) a d) pont szerinti értékesítés belföldi vevője,
ha a megvásárolt termékdíjköteles termék legalább 60%-át külföldre értékesíti,”
(átvállalhatja.)

275. §  A Ktdt. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az OHÜ
a) közvetíti és szervezi a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok gyűjtését és hasznosítását;
b) előkészíti az  Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervet (a  továbbiakban: OGyHT) és gondoskodik a  jóváhagyott 
OGyHT végrehajtásáról;
c) figyelemmel kíséri és értékeli a hulladékgazdálkodás – tevékenységi köréhez kapcsolódó – folyamatait;
d) nyomon követi és ellenőrzi a  vele szerződéses kapcsolatban állók, a  pályázatok, illetve szolgáltatás 
megrendelések kedvezményezettjei által a  termékdíjköteles termékből képződött hulladékokkal kapcsolatban 
folytatott tevékenységét, szükség szerint informatikai rendszerrel;
e) közreműködik – a törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak szerint – a kötelezettek, ellenőrzésében;
f ) támogatja a termékdíjköteles termékekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodás fejlesztését;
g) közreműködik a lakosság környezettudatos nevelésével kapcsolatos teendők ellátásában.”

276. §  A Ktdt. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  OGyHT tervezetét – a  rendelkezésére álló saját és hatósági nyilvántartás adatai alapján, a  külön 
jogszabályban meghatározottak szerint – az OHÜ a tárgyévet megelőző év szeptember 20-ig készíti elő, és az OHÜ 
javaslatára a környezetvédelemért felelős miniszter hagyja jóvá. Az OGyHT-t – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – 
az OHÜ vezetőjének javaslatára a környezetvédelemért felelős miniszter a tárgyévben módosíthatja.”

277. §  A Ktdt. 22. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  OHÜ a  tárgyévre vonatkozó OGyHT-ben meghatározott feladatok végrehajtása érdekében szükséges 
közbeszerzési eljárásokat előkészíti, és a  tárgyévet megelőző év november 15-ig a  környezetvédelemért felelős 
miniszter részére jóváhagyás céljából megküldi.
(4) Az OHÜ – az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelős miniszter állásfoglalásának kézhezvételét 
követően – a  közbeszerzési eljárások eredményéről szóló írásbeli összegezést tárgyév március 31-ig küldi meg 
az ajánlattevőknek.”

278. §  A Ktdt. 22/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  közszolgáltatóval kizárólag az  általa közszolgáltatás keretében ellátott települési szilárd hulladékkezelési 
közszolgáltatásra (gyűjtés, begyűjtés, szállítás, előkezelés, hasznosítás, ideértve az  utóválogatást is, vagy 
hasznosítást előkészítő tevékenység) köthető az  (1)  bekezdés szerinti szerződés. A  szerződés legfeljebb arra 
az időtartamra köthető meg, amely időtartamra a közszolgáltató a közszolgáltatási feladat ellátására jogosult.”

279. § (1) A Ktdt. 25. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Visszaigényelhető a  növényvédőszerrel közvetlenül érintkező, a  növényvédőszer csomagolását képező 
csomagolószerek után megfizetett termékdíjnak azon része, amelyet a visszaigénylő a hulladékkezelés szervezését 
ellátó non-profit szervezet részére szolgáltatási díjként – a  hulladékká vált csomagolást alkotó csomagolószer 
tömegére vonatkozóan – igazoltan megfizetett.
(2b) A  (2a)  bekezdés alapján visszaigényelhető termékdíj alapja a  tárgynegyedévben hulladékkezelésre igazoltan 
átadott növényvédőszerrel szennyezett csomagolási hulladékot képező csomagolószerek tömege.”

 (2) A Ktdt. 25. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  befizetett termékdíjat e  § alapján visszaigénylőre, a  kötelezettre vonatkozó bejelentéssel, változás-
bejelentéssel, termékdíj megállapítással termékdíj bevallással és nyilvántartás-vezetéssel, továbbá az ellenőrzéssel 
kapcsolatos szabályokat kell alkalmazni.”

 (3) A Ktdt. 25. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  termékdíj visszaigénylése szempontjából külföldre történő kiszállítással, külföldre történő ingyenes vagy 
visszterhes tulajdonjog-átruházással esik egy tekintet alá a termékdíjköteles termék ipari termékdíj raktárba történő 
betárolása.”
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280. §  A Ktdt. 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  környezetvédelmi hatóság a  kötelezett, vagy a  csomagolószer felhasználójának kérelmére akkor veszi fel 
a  csomagolószert az  újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába, ha az  alkalmas – az  MSZ EN 13429:2004 
Csomagolás – Újrahasználat szerinti szabvány, vagy azzal egyenértékű megoldás alapján – a csomagolásra történő 
többszöri felhasználásra.”

281. §  A Ktdt. 29. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A vámhatóság az Art. adatgyűjtésre, valamint a gazdasági események valódiságára irányuló ellenőrzési szabályai 
alapján ellenőrzi – a  hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott, a  környezetvédelmi vagy 
más hatóságok hatáskörébe tartozó hatósági ügy, illetve eljárás kivételével –, a környezetvédelmi termékdíjköteles 
termékből keletkezett hulladék előkezelését, feldolgozását, ártalmatlanítását, hasznosítását.
(8) A  Ht.-ban, valamint a  Ht. felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban meghatározott nyilvántartásokat, 
üzemnaplót és bizonylatokat a vámhatóság az ellenőrzései során felhasználja.”

282. §  A Ktdt. 29/A. § (20) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ellenőrzésről a vámhatóság jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza különösen:)
„e) az ellenőrzést végzők megállapításait, a tisztázott tényállást a vonatkozó jogszabályok megjelölésével, és annak 
bizonyítékait, az  ellenőrzött személy vagy szervezet által felajánlott és visszautasított bizonyítékok felsorolását, 
annak indokait,”

283. §  A Ktdt. 22. alcíme a következő 29/B. §-sal egészül ki:
„29/B.  § (1) A  vámhatóság az  egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezett és az  ennek érdekében vele szerződött 
hulladékkezelők által teljesített ügyletek – a  hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott, 
a  környezetvédelmi vagy más hatóságok hatáskörébe tartozó hatósági ügy, illetve eljárás kivételével – tényleges 
megvalósulását ellenőrzi.
(2) Ha a vámhatóság kérésére elvégzett mintavétel érdekében a hulladék válogatása, osztályozása válik szükségessé, 
úgy annak költsége, amennyiben az  ellenőrzés jogsértést tár fel, az  ellenőrzött személyt vagy szervezetet, 
egyébként a vámhatóságot terheli.
(3) A vámhatóság a mintavételről jegyzőkönyvet készít.
(4) A mintavételi jegyzőkönyv tartalmazza:
a) a mintavételi jegyzőkönyv sorszámát vagy más jelét,
b) a mintát vevő személy megnevezését,
c) a mintavételben közvetlenül részt vevők nevét, azonosítását,
d) a mintavétel helyét és időpontját,
e) a mintavétel indoklását,
f ) a megmintázott tétel mennyiségét és minden, az azonosításhoz szükséges adatát,
g) a vett minták mennyiségét és azonosítási jeleit,
h) a mintavevők aláírását és bélyegzőlenyomatát.
(5) A  mintavételi jegyzőkönyvet 3 példányban kell kiállítani, melynek eredeti példánya a  vámhatóság példánya, 
másodpéldánya a mintát kíséri, harmadpéldánya az ellenőrzött személy vagy szervezet példánya.
(6) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzésre az Art. szabályait a jelen §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(7) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzések során a 29/A. § (6) bekezdése, és (8)–(24) bekezdése alkalmazandó.
(8) Ha a  vámhatóság megállapítja, hogy az  egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezett vagy az  ennek érdekében 
vele szerződött hulladékkezelő által teljesített ügylet ténylegesen nem valósult meg vagy nem szabályszerűen 
valósult meg, úgy a kötelezett terhére 100 ezer forinttól 1 millió forintig terjedő bírságot szab ki.”

284. §  A Ktdt. 38. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„h) az újrahasználható csomagolószer bérleti rendszerének részletes szabályait.”

285. §  A Ktdt. 30. alcíme a következő 40/B. §-sal egészül ki:
„40/B. § A 9/A. § (1) bekezdés f ) pontját 2015. július 1-től kell alkalmazni.”
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286. §  A Ktdt.
 1. 2. § 17. pontjában a „12. pont a)–b) alpontjai” szövegrész helyébe a „12. pont” szöveg,
 2. 2. § 27. pontjában a „75%-ban” szövegrész helyébe a „70%-ban” szöveg,
 3. 4. § (2) bekezdés d) pontjában a „közvetlenül külföldre visszaszállították” szövegrész helyébe a „közvetlenül 

külföldre vagy ipari termékdíj raktárba visszaszállították” szöveg,
 4. 5.  § (4)  bekezdés a)  pontjában az „a)  pontja esetén legkésőbb a  végelszámolás utolsó napján,” szövegrész 

helyébe az „a) pontja esetén az aa)–ac) alpontokban meghatározott időpontban,” szöveg,
 5. 10/A. § (1) bekezdésében a „Hgt.-ben” szövegrész helyébe a „Ht.-ben” szöveg,
 6. 15. § (4) bekezdésében az „ötven millió forintos árbevételt elérő” szövegrész helyébe az „ötven millió forintos 

értékesítési nettó árbevételt elérő” szöveg,
 7. 20. § (2) bekezdésében az „az (1) bekezdés e) pontjának” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés g) pontjának” 

szöveg,
 8. 20. § (3) bekezdésében az „az (1) bekezdés f ) pontjában” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés d) pontjában” 

szöveg,
 9. 20. § (4) bekezdésében az „az (1) bekezdés f ) pontja” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés d) pontja” szöveg,
10. 22/A.  § (1)  bekezdésében a  „2011. november 30-ig” szövegrész helyébe az  „a tárgyévet megelőző év 

december 15-ig” szöveg,
11. 22/A. § (2) bekezdésében a „30 nap” szövegrész helyébe a „45 nap” szöveg,
12. 25.  § (1)  bekezdés felvezető mondatában az „A befizetett termékdíj” szövegrész helyébe az „A befizetett 

termékdíj, az átalány-termékdíj kivételével” szöveg,
13. 29/A. § (1) bekezdésében a „finanszírozott” szövegrész helyébe a „finanszírozott, a 22/A. § (6) bekezdésében 

meghatározott hulladékkezelési közszolgáltatás és” szöveg,
14. 29/A.  § (3)  bekezdésében az „Az (1)–(2)  bekezdés szerinti” szövegrész helyébe az „Az (1)  bekezdés szerinti” 

szöveg
lép.

287. §  Hatályát veszti a Ktdt.
1. 12. § (3) bekezdése,
2. 21. § (1) bekezdés c) pontja,
3. 22. § (5) bekezdése,
4. 22/A. § (9) bekezdése,
5. 27. § (3) bekezdése,
6. 29. § (1), (3)–(6) bekezdése,
7. 29/A. § (2) bekezdése.

33. A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény módosítása

288. §  A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011.  évi CII.  törvény (a  továbbiakban: Szit. tv.) 2.  §-a 
a következő 7. és 8. ponttal egészül ki:
(e törvény alkalmazásában)
„7. Szabad pénzeszköz: a  látra szóló és a  lekötött bankbetéteknek, az  Európai Gazdasági Térségről szóló 
Megállapodásban részes államok vagy a  Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama által 
kibocsátott állampapíroknak, a  nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapíroknak és az  elismert tőkepiacra bevezetett értékpapíroknak a  szabályozott ingatlanbefektetési társaság 
éves beszámolójának mérlegében kimutatott értéke.
8. Elvárt osztalék: a  szabályozott ingatlanbefektetési társaság külön jogszabályban meghatározottak szerint 
osztalékként kifizethető eredményének 90%-a.”

289. §  A Szit. tv. 3. § (3) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(szabályozott ingatlanbefektetési társaság az a nyilvánosan működő részvénytársaság lehet, amely)
„c) létesítő okirata alapján legalább az elvárt osztaléknak megfelelő mértékű osztalékot fizet, a számviteli beszámoló 
jóváhagyását követő 15 napon belül, azzal, hogy abban az esetben, ha a szabályozott ingatlanbefektetési társaság 
szabad pénzeszközeinek összege nem éri el a külön jogszabályban meghatározottak szerint osztalékként kifizethető 
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tárgyévi adózott eredményének összegét, akkor a  szabad pénzeszközök összegének legalább 90%-át fizeti ki 
osztalékként;
d) projekttársaságon, más szabályozott ingatlanbefektetési társaságon, valamint főtevékenységként épületépítési 
projekt szervezésével (TEÁOR 4110) foglalkozó gazdasági társaságon kívül más gazdasági társaságban nem 
rendelkezik részesedéssel, azzal, hogy szabályozott ingatlanbefektetési társaságban nem rendelkezhet több mint 
10%-os részesedéssel vagy szavazati joggal;”

290. § (1) A Szit. tv. 5. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az állami adóhatóság a  szabályozott ingatlanbefektetési társaság, illetve elővállalkozás adózót határozattal törli 
a szabályozott ingatlanbefektetési társaságok, illetve elővállalkozások nyilvántartásából, ha)
„a) a nyilvántartásba vétel feltételei már nem állnak fenn, és azokat az adózó 90 napon – a 8. § (5) bekezdése szerinti 
kötelezettséggel kapcsolatban egy éven – belül nem pótolja;”

 (2) A Szit. tv. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha az  állami adóhatóság a  szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozás vagy társaság bejelentése alapján 
vagy hivatalból megállapítja, hogy a  nyilvántartásba vétel feltételei már nem állnak fenn, végzésben – 90 napos, 
a  8.  § (5)  bekezdése szerinti kötelezettséggel kapcsolatban egy éves határidővel – felszólítja a  szabályozott 
ingatlanbefektetési elővállalkozást vagy társaságot azok pótlására. Ha a  szabályozott ingatlanbefektetési 
elővállalkozás vagy társaság a  feltételeknek a  határidőn belül nem tesz eleget, az  állami adóhatóság 
a nyilvántartásból a határidő leteltét követő nappal törli. A végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye.”

291. §  A Szit. tv. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozásnál és társaságnál vezető állású személy nem lehet – kivéve, 
ha a  szavazatok legalább 90%-ával rendelkező részvényesek ettől eltérően döntenek – vezető tisztségviselő 
hitelintézetnél, befektetési vállalkozásnál, befektetési alapkezelőnél, ingatlanértékelőnél, kockázati tőkealap-
kezelőnél, biztosítónál, viszontbiztosítónál, továbbá olyan szabályozott ingatlanbefektetési társaságnál, amelyben 
az  őt korábban vezető állású személyként alkalmazó szabályozott ingatlanbefektetési társaság nem rendelkezik 
részesedéssel.”

292. §  A Szit. tv. 8. § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szabályozott ingatlanbefektetési társaság nem köthet olyan szerződést, nem vállalhat olyan egyoldalú kötelezettséget, 
amely)
„b) az ingatlanportfólióba tartozó ingatlanra vonatkozóan más személy – kivéve a pénzügyi intézményeket – részére 
vételi jogot biztosít.”

34. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok  
módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosítása

293. §  A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi 
CXXXV. törvény (a továbbiakban: Szhi. tv.) 1. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A jelen törvény és a törvény mellékleteinek és a takarékbank zrt. elfogadandó alapszabályának alkalmazásában)
„k) könyvvizsgáló: könyvvizsgálattal főtevékenységként foglalkozó, pénzügyi intézményi minősítéssel rendelkező 
kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég;”

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

XI. Fejezet 
nemzetI Adó- és vámHIvAtAlt érIntő módosítások

35. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

295. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: NAV tv.) 15. § (2) bekezdés a) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nAv személyi állományába tartozó)
„a) kormánytisztviselőkre és ügykezelőkre a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.  évi CXCIX.  törvény 
(a továbbiakban: Kttv.),”
(rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.)

296. §  A NAV tv. 16/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Egyoldalú jognyilatkozatból csak az  e  törvényben, illetve a  Kttv.-ben vagy a  Hszt.-ben, vagy az  e  törvények 
felhatalmazása alapján más jogszabályban, illetve a  foglalkoztatási szabályzatban meghatározott esetben 
származhatnak jogok vagy kötelezettségek.”

297. §  A NAV tv. 16/D. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  (2)  bekezdés az  irányadó a  28/C.  § szerinti, az  érintett részére elektronikus úton hozzáférhetővé tett 
illetményről vagy egyéb járandóságról való elszámolásra is.”

298. §  A NAV tv. 16/F. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  megállapodás írásba foglalásáról és egy példányának az  érintettnek való átadásáról a  munkáltató köteles 
gondoskodni.”

299. §  A NAV tv. 16/K. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  elévült igényt bírósági úton érvényesíteni nem lehet, azonban az  elévült követelés beszámítható, ha 
az elévülés az ellenkövetelés keletkezésekor még nem következett be. Az elévülés utáni teljesítést elévülés címén 
visszakövetelni nem lehet.”

300. §  A NAV tv. 17. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  Hszt. 336.  §-át azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  Hszt. 44.  § (1)  bekezdés k)  pontja szerinti esetben 
e törvény 17/E. § (2) bekezdését kell alkalmazni.”

301. §  A NAV tv. 17/A. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A kijelölt miniszter rendeletben határozza meg azokat a szakképzettségeket, amelyeket az alap- és középfokú 
szaktanfolyami végzettséggel egyenértékűnek kell tekinteni, valamint azon munkaköröket, amelyek tekintetében 
a szaktanfolyam elvégzésének kötelezettsége nem áll fenn.”

302. §  A NAV tv. 17/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17/B. § A Hszt. 49/C. § (5)–(7) bekezdését a NAV hivatásos állománya tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, 
hogy a vezénylés megszüntetése esetén a pénzügyőr részére a NAV valamely szervénél a végzettségének megfelelő 
munkakört kell felajánlani. Amennyiben nincs ilyen felajánlható munkakör – de a  vezénylés megszüntetésétől 
számított egy éven belül ez  lehetővé válhat –, az  érintett beleegyezésével a  Hszt. 44.  § (1)  bekezdés j)  pontja 
alapján rendelkezési állományba helyezhető. Ebben az esetben az érintettet a 20. §-nak megfelelően kell besorolni 
és részére a  besorolásnak megfelelő, pótlékok nélküli illetményt kell folyósítani. Ha a  hivatásos állomány tagja 
számára a  végzettségének megfelelő felajánlható munkakör nincs, illetve a  felajánlott munkakört nem fogadja 
el és rendelkezési állományba helyezésére sem kerül sor, akkor az  érintett hivatásos szolgálati jogviszonyát 
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a  Hszt. 56.  § rendelkezéseinek megfelelően felmentéssel kell megszüntetni. A  hivatásos szolgálati jogviszonyról 
történő lemondásnak kell azonban tekinteni, ha a  pénzügyőr a  végzettségének megfelelő felajánlott munkakört 
nem fogadja el, vagy arról 5 munkanapon belül nem nyilatkozik, amennyiben a  munkakör elfogadásával 
szolgálatteljesítési helye nem változik.”

303. §  A NAV tv. 17/D. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) NAV-on belüli vezénylés esetén a  vezénylés időtartama alatt a  munkáltatói jogkört a  vezénylés helye szerinti 
szerv munkáltatói jogkör gyakorlója gyakorolja azzal, hogy a  hivatásos szolgálati jogviszony megszüntetésére, 
módosítására, a 25. § szerinti illetményeltérítésre, valamint – amennyiben az nem a kijelölt miniszter hatáskörébe 
tartozik – a méltatlansági eljárás megindítására és lefolytatására az eredeti munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult, 
továbbá a  vezénylés helye szerinti munkáltatói jogkör gyakorlója a  fegyelmi jogkört csak az  e  törvény szerinti 
korlátozással, a kártérítési jogkört csak az e törvény szerinti esetben gyakorolja.
(5) A  pénzügyi nyomozói munkakörbe tartozó szolgálati feladat teljesítésére 30 napot meghaladóan vezényelt 
pénzügyőr a  vezénylés időtartama alatt a  pénzügyi nyomozói munkakörre a  vezénylés helye szerint irányadó 
illetményre jogosult, kivéve ha az  kevesebb az  eredeti illetményénél. A  nem pénzügyi nyomozói munkakörbe 
tartozó szolgálati feladat teljesítésére 30 napot meghaladóan vezényelt pénzügyi nyomozó a vezénylés időtartama 
alatt az ellátott szolgálati feladat szerinti munkakörre irányadó illetményre jogosult.
(6) NAV-on belüli vezénylés esetén a  vezénylés időtartamára járó illetményt és egyéb járandóságot az  a  szerv 
biztosítja, amelytől a vezénylés történt.”

304. §  A NAV tv. a következő 17/E. §-sal egészül ki:
„17/E.  § (1) A  Hszt. 44.  § (3)–(3a)  bekezdését a  NAV hivatásos állománya tekintetében azzal az  eltéréssel kell 
alkalmazni, hogy a Hszt. 44. § (1) bekezdés c)–h) pontja szerinti rendelkezési állomány megszűnésekor a pénzügyőr 
részére a NAV valamely szervénél a végzettségének megfelelő munkakört kell felajánlani. Amennyiben a pénzügyőr 
végzettségének megfelelő felajánlható munkakör nincs, illetve a felajánlott munkakört nem fogadja el, – a hivatásos 
állomány Hszt. 44.  § (1)  bekezdés k)  pontjában meghatározott tagja kivételével – az  érintett hivatásos szolgálati 
jogviszonyát felmentéssel meg kell szüntetni.
(2) A  Hszt. 44.  § (4)  bekezdését a  NAV hivatásos állománya tekintetében azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, 
hogy a  Hszt. 44.  § (1)  bekezdés k)  pontja szerinti rendelkezési állomány időtartama alatt a  pénzügyőr részére 
az  (1)  bekezdésben meghatározott munkakört kell felajánlani. Amennyiben a  pénzügyőrnek a  Hszt. 44.  § 
(1) bekezdés k) pontja szerinti rendelkezési állomány ideje alatt nincs ilyen felajánlható munkakör, vagy a pénzügyőr 
a felajánlott munkakört nem fogadja el, a szolgálati viszonyát a rendelkezési állomány megszűnésekor felmentéssel 
meg kell szüntetni.
(3) A Hszt. 49/A. § (2) bekezdését a NAV hivatásos állománya tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy 
a  Hszt. 44.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti rendelkezési állományba helyezés esetén a  pénzügyőrt a  20.  §-nak 
megfelelően kell besorolni és részére a besorolásnak megfelelő, pótlékok nélküli illetményt kell folyósítani.
(4) Amennyiben a pénzügyőr hivatásos jogviszonya a Hszt. 51/A. §-a alapján szünetelt, a  szünetelés megszűnését 
követően részére a  NAV valamely szervénél a  végzettségének megfelelő munkakört kell felajánlani. Amennyiben 
nincs a  pénzügyőr végzettségének megfelelő felajánlható munkakör, illetve a  felajánlott munkakört nem fogadja 
el – a Hszt. 58. §-ában meghatározott felmentési védelem esetén a  felmentési védelem megszűnését követően –, 
az érintett hivatásos szolgálati jogviszonyát felmentéssel meg kell szüntetni.
(5) Akinek a  hivatásos szolgálati jogviszonyát a  (4)  bekezdés alapján felmentéssel meg kellene szüntetni, de 
felmentésére a  Hszt. 58.  §-ában meghatározott okok miatt nem kerülhet sor, legfeljebb a  felmentési védelem 
megszűnéséig rendelkezési állományba kell helyezni. Ilyen esetben a  pénzügyőrt a  20.  §-nak megfelelően kell 
besorolni és részére a besorolásnak megfelelő, pótlékok nélküli illetményt kell folyósítani.”

305. §  A NAV tv. a következő 17/F. §-sal egészül ki:
„17/F.  § (1) A  méltatlansági eljárás során a  Hszt. 149/A–149/C.  § alkalmazásában állományilletékes parancsnokon 
a  munkáltatói jogkör gyakorlóját kell érteni, azzal, hogy e  törvény 33/J.  § (4)  bekezdését és (6)  bekezdés 
a)–c) pontját megfelelően alkalmazni kell, a (6) bekezdés d) pontja szerinti esetben pedig az eljárni jogosult a NAV 
elnöke. A vezénylés tartama alatt a 17/D. § (4) bekezdése az irányadó.
(2) A Hszt. 149/B. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a vizsgálatra e törvény
a) 33/N. § (1)–(2) bekezdésének,
b) 33/O. § (3) bekezdésének, (4) bekezdés a)–b) és d) pontjának, (6) bekezdésének,
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c) 33/S. § (1)–(3) bekezdésének,
d) 33/T. § (1) bekezdés második mondatának, valamint a (2)–(3) és (5)–(9) bekezdésének,
e) 33/V. § (1)–(6) bekezdésének,
f ) 33/W. §-ának,
g) 33/X. § (1) és (3)–(4) bekezdésének, és
h) 33/Y. § (2) bekezdésének
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A vizsgáló személyére vonatkozó, a 33/T. § megjelölt rendelkezései azzal 
alkalmazandók, hogy a vizsgáló csak pénzügyőr lehet.
(3) A Hszt. 149/C. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozat meghozatala során e törvény 
33/N. § (3) bekezdését is megfelelően alkalmazni kell.
(4) A Hszt. 149/C. § (2) bekezdés szerinti döntéssel szemben önálló jogorvoslatnak nincs helye, a pénzügyőr az annak 
végrehajtásáról rendelkező határozatot a  közléstől számított 30 napon belül bíróság előtt keresettel támadhatja 
meg.”

306. §  A NAV tv. 17/H. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A Hszt. 75. § (4)–(5) bekezdését a NAV hivatásos állománya tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy 
ha a pénzügyőr az előírt egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági követelményeknek nem felel meg, úgy a Hszt. 
75. § (4) bekezdés szerinti ismételt ellenőrzés mellőzésével a 17/C. § szerint kell eljárni.”

307. §  A NAV tv. „Eltérés a Hszt.-től” alcíme a következő 17/I. §-sal egészül ki:
„17/I.  § A  pénzügyőrt az  alap- és pótszabadság, illetve a  gyermek születése esetén járó pótszabadság címén, 
valamint a 32/J. § (2) bekezdés m) pont alapján engedélyezett távollét idejére távolléti díj illeti meg.”

308. §  A NAV tv. 18–18/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18.  § (1) E  törvény alkalmazása során a  Kttv. 14–25.  §-a, 45.  § (1)  bekezdése, 48.  §-a, 52.  §-a, 54.  §-a, 63.  § 
(2)  bekezdés d)  pontja, 68.  § (4)  bekezdés második mondata, 80–82.  §-a, 84–87.  §-a, 96–98.  §-a, 100–108.  §-a, 
110–117.  §-a, 118.  § (1)–(2) és (11)  bekezdése, 119–121.  §-a, 123.  §-a, 126–143.  §-a, 145–149.  §-a, 150.  § (1)–(2) 
és (4)  bekezdése, 151.  §-a, 152.  § (1)–(3) és (7)  bekezdése, 153.  §-a, 154.  § (1)  bekezdése, 155–175.  §-a, 190.  §-a, 
192–194. §-a, 207. § (6) bekezdése, 208. § (2) bekezdése, 209. §-a, 259. § (1) bekezdés 4. és 5. pontja, 6. pont a)–b), 
d) és f )  alpontja, 7.  pontja, 10.  pont c)  alpontja, 11.  pontja, 17.  pont c)  alpontja, (5)  bekezdés b) és c)  pontja és 
1. melléklete nem alkalmazható.
(2) A  Kttv. 50.  § (1)  bekezdését azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  teljes munkaidőben foglalkoztatott 
kormánytisztviselő írásbeli kérelmére a  munkáltató akkor köteles a  kinevezésben heti húszórás részmunkaidőt 
kikötni, ha a  kormánytisztviselő a  kérelem benyújtásakor a  32/U.  § (1)  bekezdésében foglalt illetmény nélküli 
szabadságot vesz igénybe.
(3) A Kttv. 79. § g) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a kormánytisztviselő a 32/Z. §, valamint a 33. § 
szerinti képzésben való részvételhez szükséges időre mentesül a  rendelkezésre állási, illetve munkavégzési 
kötelezettségének teljesítése alól.
18/A.  § (1) A  munkáltatói jogkör gyakorlója a  kijelölt miniszter rendeletében meghatározott szempontok 
figyelembevételével a kormányzati szolgálati jogviszony létesítését pszichikai alkalmassághoz kötheti.
(2) A  kormánytisztviselő – a  kijelölt miniszter rendeletében meghatározottak szerint – soron kívüli pszichikai 
alkalmassági vizsgálatra kötelezhető. A  pénzügyi nyomozói munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselő 
pszichikai alkalmasságát a kijelölt miniszter rendeletében meghatározott időszakonként ellenőrizni kell.
(3) Amennyiben a kormánytisztviselő
a) a (2) bekezdés szerinti vizsgálat alapján feladatai ellátására alkalmatlan,
b) a (2) bekezdés szerinti vizsgálaton önhibájából nem vesz részt,
kormányzati szolgálati jogviszonyát felmentéssel meg kell szüntetni.
(4) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott okból bekövetkező alkalmatlanság esetén a kormánytisztviselő akkor 
menthető fel, ha a munkáltatónál a végzettségének és állapotának megfelelő betöltetlen munkakör nincs, vagy ha 
a felajánlott ilyen munkakört nem fogadja el.
(5) A pszichikai alkalmassági vizsgálat rendjét a kijelölt miniszter rendeletben határozza meg.
(6) A pszichikai állapotra vonatkozó vizsgálati adatokat, a vizsgálatok teljes egészségügyi dokumentációját kizárólag 
az  alkalmasság megállapításában részt vevő pszichológus, a  vizsgálat lefolytatásában részt vevő asszisztens, 
valamint orvosi bizottság kezelheti, illetve kizárólag részére továbbítható.
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(7) A  munkáltatói jogkör gyakorlója és a  személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység részére 
kizárólag a pszichikai alkalmassági vizsgálat minősítése továbbítható a kormányzati szolgálati jogviszony létesítése, 
illetve fenntartása feltételeinek megállapítása érdekében.”

309. § (1) A NAV tv. 18/B. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem kell az érintett beleegyezése]
„a) a  fizetési fokozatban történő előresorolásakor, illetményének e  törvény szerinti megállapításakor, valamint 
a pénzügyőr rendfokozatban soron történő előléptetésekor,”

 (2) A NAV tv. 18/B. § (2) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem kell az érintett beleegyezése]
„e) az  érintettnek a  NAV más szervéhez történő belső áthelyezéséhez, valamint a  kormánytisztviselő, ügykezelő 
szervezeti egység váltásához, kormánytisztviselő és ügykezelő tekintetében a  munkavégzési hely kizárólag 
a  település területén belüli megváltoztatása mellett, amennyiben az érintett a minősítése alapján a vele szemben 
– az általa betöltött munkakör alapján – támasztott követelményeknek nem felel meg,
f ) a  kinevezés, illetve a  hivatásos szolgálati jogviszony módosításához a  NAV-on belüli átszervezés, illetve 
létszámcsökkentés esetén a  jogviszony jellegének változatlanul hagyása mellett, azzal, hogy a  kormánytisztviselő, 
illetve az ügykezelő tekintetében a munkavégzési hely kizárólag a település területén belül változtatható meg,
g) a  kormánytisztviselő, illetve az  ügykezelő tekintetében a  kinevezési okirat szerinti szervezeti egység 
megváltoztatása esetén, amennyiben a  munkáltató személye nem változik, és amennyiben a  munkavégzési hely 
legfeljebb a település területén belül változik meg,”

 (3) A NAV tv. 18/B. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem kell az érintett beleegyezése]
„h) törvényben meghatározott esetekben.”

310. §  A NAV tv. 18/D. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben az  érintett eredeti munkaköre helyett átirányítással 22 munkanapot meghaladóan pénzügyi 
nyomozói munkakört lát el, az átirányítás idejére a pénzügyi nyomozói munkakörre irányadó illetményre jogosult, 
kivéve ha az  kevesebb az  eredeti illetményénél. Amennyiben a  pénzügyi nyomozó eredeti munkaköre helyett 
átirányítással 22 munkanapot meghaladóan nem pénzügyi nyomozói munkakört lát el, az  átirányítás idejére 
az ellátott munkakörre irányadó illetményre jogosult.”

311. §  A NAV tv. 20/C. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(nem léptethető elő a pénzügyőr)
„c) a  részére meghatározott végzettség megszerzéséig, illetve képzési követelmény teljesítéséig, amennyiben 
a képzési követelményt a munkáltató kötelezése ellenére önhibájából nem teljesítette.”

312. §  A NAV tv. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  NAV elnökének előzetes jóváhagyásával a  munkáltatói jogkör gyakorlója át nem ruházható hatáskörében, 
illetve a  Központi Hivatalban a  NAV elnöke által átruházott hatáskörben a  munkáltatói jogkört gyakorló vezető 
a  megállapított személyi juttatások előirányzatán belül a  tárgyévet megelőző év teljesítményértékelése 
figyelembevételével – ide nem értve, ha a  kormánytisztviselő, a  pénzügyőr kinevezése év közben történik, illetve 
külső vagy belső áthelyezésére kerül sor – a  tárgyévre vonatkozóan a kormánytisztviselő, a pénzügyőr besorolása 
szerinti alapilletményét december 31-éig terjedő időszakra legfeljebb 50%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 
20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg. Az eltérítésről a munkáltatói jogkör gyakorlója minden év január 
31-éig dönt.”

313. §  A NAV tv. 26. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  NAV elnökének előzetes jóváhagyásával a  munkáltatói jogkör gyakorlója át nem ruházható hatáskörében, 
illetve a  Központi Hivatalban a  NAV elnöke által átruházott hatáskörben munkáltatói jogkört gyakorló vezető 
a  kimagasló teljesítményt nyújtó, és a  szervezet működése szempontjából kiemelten fontos munkakört betöltő 
kormánytisztviselőnek, pénzügyőrnek az e törvényben meghatározott illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól 
eltérő, személyi illetményt állapíthat meg.
(2) A  személyi illetményt egy összegben kell megállapítani és visszavonásig érvényes. A  visszavonáshoz – ide 
nem értve a  33/G.  § (3)  bekezdés e)  pont szerinti esetet – a  NAV elnökének előzetes jóváhagyása szükséges. 
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A  visszavonást követően a  kormánytisztviselőt, pénzügyőrt az  e  törvényben meghatározott illetményrendszerre 
vonatkozó szabályok szerint kell besorolni és illetményét megállapítani.”

314. § (1) A NAV tv. 28. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Ha a  bérfizetési nap heti pihenőnapra (heti pihenőidőre) vagy munkaszüneti napra esik, az  illetmény 
bankszámlára utalással történő kifizetése esetén a munkáltatónak úgy kell eljárnia, hogy az érintett az illetményével 
legkésőbb az  ezt megelőző munkanapon rendelkezhessen, készpénzkifizetés kézbesítése útján történő kifizetése 
esetén pedig úgy kell eljárnia, hogy legkésőbb ugyanezen napon megtörténjen a készpénz feladása.”

 (2) A NAV tv. 28. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  munkáltatónak a  jubileumi jutalom kifizetése iránt az  arra való jogosultság megszerzésének a  napján 
[31. § (1) bekezdés], ha pedig az heti pihenőnapra (heti pihenőidőre) vagy munkaszüneti napra esik, az azt követő 
első munkanapon kell intézkednie.”

315. §  A NAV tv. 28/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28/A.  § A  késedelem idejére a  késedelembe esés időpontjától kezdve a  késedelemmel érintett naptári félév 
első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatot kell fizetni. A  kamat számításakor 
a  késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az  adott naptári félév 
teljes idejére.”

316. §  A NAV tv. 28/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28/C.  § A  kormánytisztviselő, pénzügyőr, ügykezelő részére az  illetményéről részletes írásbeli elszámolást kell 
adni. Az elszámolásnak olyannak kell lennie, hogy az érintett a kifizetés (és egyes elemeinek) jogcímét, a kiszámítás 
helyességét, valamint a levonások jogcímét és összegét ellenőrizni tudja.”

317. §  A NAV tv. 28/D. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  jogalap nélkül kifizetett illetmény hatvan napon túl akkor követelhető vissza, ha az  érintettnek a  kifizetés 
alaptalanságát fel kellett ismernie vagy azt maga idézte elő. E  bekezdés alkalmazásában a  kifizetés napjának 
az  számít, amikor a  NAV számláját a  kincstár megterhelte, készpénzkifizetés kézbesítése útján történő kifizetése 
esetén pedig az a nap, amikor a készpénz feladása megtörtént.”

318. §  A NAV tv. a következő 28/F. §-sal egészül ki:
„28/F.  § A  28/C.  §, a  28/D.  § (5)–(6) és (8)–(9)  bekezdése alkalmazásában illetmény alatt, illetve a  28/E.  § 
alkalmazásában munkabér alatt az  egyéb járandóságot is, a  28.  § (1)–(2)  bekezdése, a  28/B.  §, valamint  
a 28/D. § (1)–(3) bekezdése alkalmazásában illetmény alatt a pénzben kifizetendő egyéb járandóságot is érteni kell.”

319. §  A NAV tv. 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kormánytisztviselő és a  pénzügyőr a  kormányzati szolgálati jogviszonyban, illetve a  hivatásos szolgálati 
jogviszonyban töltött idő után jubileumi jutalomra jogosult. A  jubileumi jutalomra az  érintett a  (2)  bekezdésben 
megjelölt kormányzati szolgálati jogviszonyban, illetve hivatásos szolgálati jogviszonyban töltött idő betöltésének 
a napján szerez jogosultságot.”

320. §  A NAV tv. 32/C. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Amennyiben a  kormányzati szolgálati jogviszony a  Kttv. 60.  § (2)  bekezdés a)  pontja, a  hivatásos szolgálati 
jogviszony a  Hszt. 53.  § a)  pontja alapján szűnik meg, a  (6)  bekezdés szerinti kezességvállalási díjat nem kell 
megfizetni, ha a  munkáltató és a  kormánytisztviselő, a  munkáltató és a  pénzügyőr, vagy a  munkáltató és 
az ügykezelő erről írásban megállapodnak.”

321. §  A NAV tv. 32/K. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés alkalmazásában az ügykezelő és a munkavállaló jogviszonyát a 20/A. §-ban foglaltak szerint kell 
megállapítani.”

322. §  A NAV tv. 32/M. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  rehabilitációs szakértői szerv által megállapított legalább ötvenszázalékos mértékű egészségkárosodás 
esetén a  kormánytisztviselőnek, az  ügykezelőnek évenként 5 munkanap pótszabadság jár, illetve 5 munkanap 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 199. szám 83339

pótszabadság jár a  fogyatékossági támogatásra vagy a  vakok személyi járadékára jogosult kormánytisztviselőnek, 
ügykezelőnek.”

323. §  A NAV tv. 32/Z. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti költséget akkor kell megtéríteni, ha a képzés költségei meghaladják a NAV 
elnöke által a foglalkoztatási szabályzatban meghatározott összeget.”

324. § (1) A NAV tv. 33/C. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység 
(a  továbbiakban együtt: gyakorolható tevékenység), továbbá a  közérdekű önkéntes tevékenység kivételével 
a kormánytisztviselő, a pénzügyőr, az ügykezelő munkavégzésre irányuló további jogviszonyt [20/A. § (1) bekezdés], 
illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt [20/A. § (3) bekezdése, ideértve a (2a) bekezdés a) és c)–h) pontját 
is], valamint a  gazdasági társaságokról szóló törvény szerinti üzletvezetési, cégvezetői, képviseleti tevékenységet 
– ide nem értve a  vezető tisztségviselői tevékenységet –, továbbá mezőgazdasági őstermelői tevékenységet csak 
a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes engedélyével létesíthet, illetve folytathat.
(2) Vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő, pénzügyőr – a (2a) és a (3) bekezdés kivételével – további, illetve 
egyéb jogviszonyt csak az  (1)  bekezdés szerinti gyakorolható tevékenységre vonatkozóan létesíthet, továbbá 
az  (1)  bekezdésben külön említett engedélyköteles tevékenységet nem végezhet, illetve arra irányuló jogviszonyt 
nem létesíthet.”

 (2) A NAV tv. 33/C. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő, illetve pénzügyőr a  munkáltatói jogkör gyakorlójának 
az előzetes engedélye alapján
a) viselhet egyesületben, érdekképviseleti szervezetben, valamint szövetkezetben tisztséget,
b) folytathat közérdekű önkéntes tevékenységet,
c) lehet alapítvány, közalapítvány kezelő szervezetének tagja, illetve elnöke,
d) elláthat edzői, versenybírói, játékvezetői tevékenységet,
e) igazságügyi szakértői tevékenységet végezhet a foglalkoztatási szabályzatban meghatározottak szerint,
f ) lehet állami alapító vagy az általa létrehozott szervezet által önállóan, vagy más állami alapítóval, állami alapító 
által létrehozott szervezettel vagy államháztartáson kívüli szervezettel közösen alapított (köz)alapítványban 
felügyelő bizottsági tag,
g) folytathat tanszékvezetői tevékenységet,
h) lehet felsőoktatási intézmény oktatási feladatokat is ellátó belső szervezeti egységének vezetője.”

 (3) A NAV tv. 33/C. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  (1) és (2)  bekezdésben foglaltaktól eltérően a  gyakorolható tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt, 
illetve az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a közérdekű önkéntes tevékenység folytatására irányuló jogviszonyt 
annak létesítését megelőzően a  munkáltatói jogkör gyakorlójának írásban be kell jelenteni, ha e  jogviszony 
keretében végzett tevékenység a  kormánytisztviselő, a  pénzügyőr, illetve az  ügykezelő munkaköri feladataival 
közvetlenül összefügg.
(5) Az  (1) és (2)  bekezdésben foglaltaktól eltérően a  gyakorolható tevékenység, illetve az  (1)  bekezdésben 
foglaltaktól eltérően a  közérdekű önkéntes tevékenység folytatására irányuló jogviszony kizárólag a  munkáltatói 
jogkör gyakorlójának előzetes engedélye alapján létesíthető, ha a  munkavégzés időtartama részben azonos 
a  kormánytisztviselő, az  ügykezelő beosztás szerinti munkaidejével, illetve a  pénzügyőr esetében a  hivatásos 
szolgálati jogviszony keretében történő rendszeres munkavégzés idejével.”

325. §  A NAV tv. 33/K. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a kijelölt miniszter a javaslattal egyetért, a Hszt. 36. § (5)–(7) bekezdését kell alkalmazni.”

326. §  A NAV tv. 33/P. §-a a következő (5)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Amennyiben a  kormánytisztviselővel, a  pénzügyőrrel, az  ügykezelővel szemben a  kormányzati szolgálati 
jogviszonyból, hivatásos szolgálati jogviszonyból eredő kötelezettségeivel összefüggő bűncselekmény miatt 
büntetőeljárás indult, de a cselekmény miatt fegyelmi eljárás még nem indult meg, és a rendelkezésre álló adatok 
az  érintett méltatlanná válásának a  megállapítását megalapozzák, a  kormánytisztviselő, az  ügykezelő Kttv. 63.  § 
(2) bekezdés a) pontja szerinti méltatlanná válását, a pénzügyőr Hszt. 56. § (2) bekezdés e) pont szerinti méltatlanná 
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válását fegyelmi eljárás megindítása nélkül, a  Kttv., illetve a  Hszt. méltatlanságra vonatkozó szabályai szerint, 
a büntetőeljárás jogerős befejezése előtt is meg lehet állapítani.
(6) Az (5) bekezdés szerinti eljárást az okról való tudomásszerzést követően haladéktalanul meg kell indítani.
(7) Az  (5)  bekezdés szerinti esetben a  munkáltatói jogkör gyakorlója az  érintettet – amennyiben 
az  a  bűncselekmény, amely miatt az  érintett ellen a  büntetőeljárás indult, a  NAV tekintélyét, működésébe vetett 
közbizalmat súlyosan veszélyezteti, vagy az eljárás miatt az érintettnek a munkahelytől való távoltartása indokolt – 
az állásából az eljárás befejezéséig felfüggesztheti. A munkáltatói jogkör gyakorlója a felfüggesztésről határozatban 
rendelkezik. Az érintett a határozat felülvizsgálata iránt közvetlenül bírósághoz fordulhat.
(8) A felfüggesztés idejére illetmény jár, ennek azonban 50%-át a felfüggesztés megszüntetéséig vissza kell tartani. 
A visszatartott illetményt a visszatartás időpontjától számított, Ptk. szerinti kamatával növelten utólag ki kell fizetni, 
ha a  méltatlanság nem állapítható meg. A  kifizetést az  erről szóló döntés közlését követő 15 napon belül kell 
teljesíteni.
(9) Amennyiben a  méltatlanság nem állapítható meg, de a  munkáltatói jogkör gyakorlója a  fegyelmi eljárás 
lefolytatását indokoltnak tartja, a méltatlansági eljárás befejezését követő 15 napon belül fegyelmi eljárást indíthat.”

327. § (1) A NAV tv. 33/W. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  fegyelmi eljárás során a  tanú kérheti a  személyi adatai zártan kezelését. E  jogosultságáról már 
a meghallgatására vonatkozó értesítésben tájékoztatni kell a tanút.”

 (2) A NAV tv. 33/W. §-a a következő (9a)–(9d) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) A  NAV állományába nem tartozó tanú esetében a  személyi adatok zárt kezelését a  vizsgálóbiztos írásban 
elrendeli.
(9b) A  NAV állományába tartozó tanú esetében a  vizsgálóbiztos erre irányuló indokolt kérelem esetén rendeli 
el a  tanú személyi adatainak zártan kezelését, ha a  tanú a  kérelmében valószínűsíti, hogy őt az  eljárásban való 
közreműködése miatt súlyosan hátrányos következmény érheti. Ha a  vizsgálóbiztos a  kérelemnek nem ad helyt, 
a tanú a döntés közlését követő 3 munkanapon belül kifogást terjeszthet elő. A kifogás tárgyában a fegyelmi jogkör 
gyakorlója 3 munkanapon belül dönt.
(9c) A  (9a)–(9b)  bekezdés szerinti döntés kizárólag a  kérelmezővel közölhető. Amennyiben az  eljárás során sor 
került a tanú személyi adatai zártan kezelésének elrendelésére, az eljárás alá vontat és képviselőjét a vizsgálóbiztos 
kizárólag arról a  tényről értesíti, hogy az  eljárásban részt vesz olyan tanú, akinek a  személyi adatai zártan való 
kezelése került elrendelésre.
(9d) A tanú személyi adatai zárt kezelésének elrendelésétől kezdve a fegyelmi eljárás alá vont és képviselője a tanú 
személyi adatait nem tartalmazó iratokba tekinthet be, illetve részükre csak a tanú személyi adatait nem tartalmazó 
másolat vagy kivonat adható.”

328. §  A NAV tv. 33/Y. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  határozatot az  eljárás alá vont személlyel és képviselőjével közölni kell. Ha az  eljárás alá vont képviselőt 
vett igénybe a  fegyelmi eljárás során, a  határozat bíróság előtti megtámadásának határidejét a  határozatnak 
a képviselővel való közlés időpontjától kell számítani.”

329. § (1) A NAV tv. 34/E. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben a  rendelkezésre álló adatok az  érintett méltatlanná válásának a  megállapítását megalapozzák, 
a kormánytisztviselő, az ügykezelő Kttv. 63. § (2) bekezdés a) pontja szerinti méltatlanná válását, a pénzügyőr Hszt. 
56.  § (2)  bekezdés e)  pontja szerinti méltatlanná válását a  büntetőeljárás jogerős befejezése előtt is meg lehet 
állapítani.”

 (2) A NAV tv. 34/E. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (4) bekezdés szerinti esetben a 33/P. § (7)–(8) bekezdés alkalmazásának helye van.”

330. §  A NAV tv. 34/F. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A (3)–(5) bekezdés alkalmazásában illetmény, távolléti díj, ellátmány alatt a károkozónak a károkozás hónapja 
szerinti besorolása, illetve munkavállaló esetében a károkozás hónapjára érvényes munkaszerződése szerinti, teljes 
hónapra számított illetményének, távolléti díjának, ellátmányának az azt terhelő adókkal és járulékokkal csökkentett 
összegét kell érteni.”
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331. § (1) A NAV tv. 34/K. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kártérítési jogkör gyakorlója – a  34/V.  § (1)  bekezdése kivételével és az  (1a)  bekezdés szerinti eltéréssel – 
a munkáltatói jogkör gyakorlója.”

 (2) A NAV tv. 34/K. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Pénzügyőr vezénylése esetén a  vezénylés időtartama alatt bekövetkezett kár esetében a  kártérítési jogkör 
gyakorlója a  vezénylés helye szerinti szerv munkáltatói jogkör gyakorlója, kivéve, ha a  kár a  vezénylő szervnél 
keletkezett.”

332. §  A NAV tv. 34/L. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Amennyiben a  foglalkoztatott az  esedékes részletet 15 napot meghaladóan sem teljesíti, a  kedvezmény 
érvényét veszti, és a  tartozás egy összegben, a  nem teljesített részlet esedékességétől számított, Ptk. szerinti 
kamattal növelten esedékessé válik, illetve a munkáltató a követelését a 28/D. § szerinti levonás útján érvényesítheti. 
Ugyanígy kell eljárni, ha a  foglalkoztatott a  fizetési halasztásra engedélyezett határidőt követően 15 napot 
meghaladóan sem teljesít. Erre a határozat rendelkező részében fel kell hívni a foglalkozatott figyelmét.”

333. §  A NAV tv. 34/N. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Kormánytisztviselő, ügykezelő kirendelése (Kttv. 53.  §), kormányzati érdekből történő kirendelése (Kttv. 55.  §) 
vagy határozott idejű áthelyezése (Kttv. 56. §) esetén a munkáltatók felelőssége egyetemleges.”

334. §  A NAV tv. 34/W. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A (4) bekezdés b)–g) és j)–k) pontjaiban foglalt esetekben a sérelmezett intézkedés a bíróság jogerős döntéséig 
nem hajtható végre, ide nem értve
a) a 34/D. § (2) bekezdés utolsó mondata, és a (4)–(5) bekezdése szerinti esetet,
b) a (4) bekezdés b) pontja szerinti esetet akkor,
ba) ha az érintett munkavégzési helye, szolgálatteljesítési helye megszűnése miatt kerül sor a 18/B. § (2) bekezdés 
f ) pont alkalmazására, illetve
bb) ha a  kinevezés, illetve a  hivatásos szolgálati jogviszony egyoldalú módosítása a  18/B.  § (3)  bekezdésén vagy 
a 19/D. § (1) bekezdésén alapul,
c) a (4) bekezdés d) pontja szerinti esetben a megtámadott teljesítményértékelésen alapuló, 25. § szerinti eltérítést; 
ha a teljesítményértékelés megállapításainak felülvizsgálata iránti perben hozott jogerős ítélet alapján az állapítható 
meg, hogy az eltérítésre nem kerülhetett volna sor, a különbözetet az eltérítés időpontjától számítva, a Ptk. szerinti 
kamattal növelt összegben 15 napon belül ki kell fizetni.”

335. §  A NAV tv. 34/Y. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) E törvény, valamint a NAV személyi állományának jogviszonyát szabályozó más jogszabályok alkalmazásában 
pénzügyi nyomozó:
a) az a pénzügyőr, aki a NAV bűnmegelőzési, bűnüldözési, bűnfelderítési és nyomozati feladatait látja el,
b) a NAV állományában lévő azon személy, aki az a) pont szerinti feladatokat kormánytisztviselőként látja el.”

336. § (1) A NAV tv. 36. § (1) bekezdés b)–c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénzügyőr a 35. §-ban meghatározott feladatának teljesítése során jogosult:)
„b) ellenőrizni a  szállítás alatt levő áruk, jövedéki termékek biztosítására alkalmazott zárakat és jeleket, 
valamint a  közösségi és a  harmadik országból érkező áruk vámeljárás alá vonásának megtörténtét; ellenőrizni 
a  dohánytermékek kiskereskedelmét; megvizsgálhatja és igazoltathatja a  szállítás alatt lévő jövedéki termékek, 
adótárgyak, áruk származását, továbbá megvizsgálhatja, hogy az  ellenőrzés alá vont áru tulajdonosának van-e 
az  állami adó- és vámhatóság felé meg nem fizetett, végrehajtható adó- vagy vámtartozása, illetve végrehajtás 
alá vont adó módjára behajtandó köztartozása, e célból közutakon személyeket, járműveket – a közúti közlekedés 
rendjéről szóló jogszabályban meghatározott jelzések alkalmazásával – megállíthat, a  vasúti és autóbusz-
pályaudvarokon, hajóállomásokon, repülőtereken tartózkodó, illetve vasúton, hajón, személyszállító közforgalmú 
gépjárművön szállított utasok csomagjait a  szállítóeszközön tartózkodás ideje alatt, menet közben vagy 
az állomásokon megvizsgálhatja,
c) a  vámterületre jogosulatlanul bevitt vagy a  vámfelügyelet alól elvont áru, illetve adózatlan jövedéki termék, 
engedély nélkül tárolt fémkereskedelmi engedélyköteles anyag, engedély nélkül folytatott dohánytermék-
kiskereskedelmi tevékenység felderítése érdekében – a  NAV illetékes vámszerve vezetőjének, illetve eljáró 
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kirendeltsége operatív vezetését ellátó vezetője hatósági döntése alapján – belépni és ellenőrzést folytatni 
olyan helyiségben, ahol azonosított és ellenőrzött forrásból származó adatok alapján valószínűsíthetően 
a  vámjogszabályok megsértésével árut, illetve a  jövedéki jogszabályok előírásait megszegve jövedéki terméket 
tartanak, tárolnak, illetve állítanak elő, vagy fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot engedély nélkül tárolnak, 
illetve engedély nélkül dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatnak. A  helyiségbe való belépést és 
az  ott folytatott ellenőrzést két hatósági tanú jelenlétében, az  ellenőrzött személy kíméletével, lehetőleg nappal 
kell végrehajtani. Az  intézkedésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell az  intézkedés során 
megállapított tényeket, illetve a hatósági tanúk azonosításához szükséges adatokat,”

 (2) A NAV tv. 36. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(A pénzügyőr a 35. §-ban meghatározott feladatának teljesítése során jogosult:)
„j) a végrehajtás alá vonható ingó vagyontárgyak lefoglalására.”

337. §  A NAV tv. 82. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a kijelölt miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg:)
„f ) a  kormányzati szolgálati jogviszony létesítése pszichikai alkalmassághoz kötésének szempontjait, 
a kormánytisztviselők, ügykezelők tekintetében az egészségi, pszichikai alkalmasság követelményeit, az egészségi, 
pszichikai alkalmassági követelmények felmérésének szabályait, az  alkalmassági vizsgálatok fajtáit, a  felmérést 
végző szervek, szervezetek kijelölését, az  alkalmassági vizsgálatok eljárási rendjét, az  egészségi, pszichikai 
alkalmassági követelményeknek való meg nem feleléssel kapcsolatos eljárást,”

338. §  A NAV tv. 82/A. § (1) bekezdés e)–f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a kijelölt miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg:)
„e) a  pénzügyőrök tekintetében az  egészségügyi szabadság, a  szolgálatmentesség, valamint a  csökkentett napi 
szolgálati idő megállapításának, engedélyezésének és kiadásának szabályait;
f ) a  NAV humánerőforrás-fejlesztési feladatokat ellátó intézete keretében az  egészségügyi alapellátás 
igénybevételének módját és az igénybevevők körét;”

339. §  A NAV tv. 98/H. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„98/H.  § A  2013. december 31-én a  NAV állományába tartozó, tiszti vagy főtiszti állománycsoportba tartozó 
pénzügyőr a  középfokú szaktanfolyamot 2015. december 31-éig köteles elvégezni. Amennyiben a  pénzügyőr 
a középfokú szaktanfolyamot a munkáltató kötelezése ellenére önhibájából a meghatározott idő alatt nem kezdte 
meg, vagy önhibájából nem fejezte be, illetve a vizsgát nem tette le, a hivatásos szolgálati jogviszonya megszűnik.”

340. § (1) A NAV tv. 98/L. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„98/L. § (1) Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról 
szóló 2010.  évi CXXII.  törvény módosításáról szóló 2013.  évi CC.  törvény (a  továbbiakban: NAV Mód. IV.  tv.) 
303.  §-ával megállapított 17/D.  § (6)  bekezdését a  2014. január 1-jén folyamatban lévő vezénylés esetén is 
alkalmazni kell azzal, hogy az érintett a 2014. január 1-jétől hatályos új rendelkezés alapján járó illetményre 2014. 
január 1-jétől jogosult.
(2) A NAV Mód. IV. tv. 310. §-ával módosított 18/D. § (3) bekezdését a 2014. január 1-jén folyamatban lévő átirányítás 
esetén is alkalmazni kell azzal, hogy az érintett a módosított rendelkezés alapján járó illetményre 2014. január 1-jétől 
jogosult.”

 (2) A NAV tv. a következő 98/M–98/O. §-sal egészül ki:
„98/M.  § (1) Ha a  2013. december 31-én a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományában álló 
kormánytisztviselő, pénzügyőr, illetve ügykezelő NAV Mód. IV. tv. 324.  §-ával, illetve 343.  § 34–36.  pontjával 
módosított összeférhetetlenségi szabályok alapján 2014. január 1-jével összeférhetetlen helyzetbe kerül 
vagy engedélykérelem terheli, az  összeférhetetlenségi okot köteles 2014. január 31-ig a  munkáltatói jogkör 
gyakorlójának írásban bejelenteni, illetve az engedély iránti kérelmet előterjeszteni. Egyebekben – a (2) bekezdésre 
is figyelemmel – a 33/F. § (1)–(2) bekezdését kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ott meghatározott határidő 
helyett az összeférhetetlenséget 90 napon belül kell megszüntetni.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti engedélykérelem elutasítása esetén az  elutasításról szóló írásbeli döntés egyúttal 
tartalmazza az összeférhetetlenség megszüntetésére vonatkozó felszólítást is.”
98/N.  § (1) A  NAV Mód. IV. tv. módosítása nem érinti a  Kttv. 207.  § (6)  bekezdése alapján 2014. január 1-jét 
megelőzően kinevezett ügykezelő osztályvezetők jogviszonyát.
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(2) A  2014. január 1-jét megelőzően kinevezett ügykezelő osztályvezetőre az  ügykezelőkre vonatkozó 
rendelkezéseket azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  pótszabadságra, a  fegyelmi eljárásra, a  kártérítési 
eljárásra, az  összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezések tekintetében az  osztályvezetőkre vonatkozó 
rendelkezéseket kell alkalmazni.
(3) A 2014. január 1-jét megelőzően kinevezett ügykezelő osztályvezető illetménye meg kell haladja a vezetése alá 
tartozó ügykezelők illetményét.
98/O.  § (1) Amennyiben az  érintett 98/B.  § (1)  bekezdése alapján, illetve pénzügyi nyomozó esetében a  98/F.  § 
alapján megállapított pótlékok nélkül számított illetménye meghaladja a  besorolás szerinti illetményét 
(alapilletmény, illetménykiegészítés, továbbá pénzügyőr esetében a rendfokozati illetmény),
a) a 98/B. § (1) bekezdés szerinti, illetve pénzügyi nyomozó esetében a 98/F. § szerinti illetménynek a 2012. január 
1-jén hatályos, illetve pénzügyi nyomozó esetében a 2012. szeptember 1-jén hatályos besorolás szerinti illetményt 
meghaladó részét 2014. január 1-jétől külön illetményelemként, mint illetménykülönbözet kell nyilvántartani;
b) az  illetményalap összegének, valamint a  fizetési fokozathoz tartozó illetményszorzókra, illetve 
az  illetménykiegészítésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megváltozása esetén az  érintett besorolás szerinti 
illetménye és az a) pont szerinti illetménykülönbözet együttes összege nem haladhatja meg a 98/B. § (1) bekezdés 
szerinti, illetve pénzügyi nyomozó esetében a 98/F. § szerinti illetményt, ennek érdekében a 27. § szerinti illetmény-
megállapítás során az a) pont szerinti illetménykülönbözet összegét megfelelően csökkenteni kell.
(2) Amennyiben az  (1)  bekezdés b)  pont szerint végrehajtott illetménymegállapítás során az  érintett besorolás 
szerinti illetménye eléri vagy meghaladja a  98/B.  § (1)  bekezdése alapján, illetve pénzügyi nyomozó esetében 
a  98/F.  § alapján megállapított illetményt, az  érintett illetménymegállapítása során az  általános szabályokat kell 
irányadónak tekinteni, a továbbiakban illetménykülönbözet címén illetményelem nem tartható nyilván.
(3) Az  érintett illetményére, előmenetelére a  jelen törvény általános szabályait – az  (1)–(2)  bekezdésben 
meghatározott eltéréssel – megfelelően alkalmazni kell.
(4) Amennyiben az  érintett pótlékok nélkül számított illetménye 2013. december 31-én a  (6)  bekezdésben 
meghatározott valamely okból meghaladja a  98/B.  § (1)  bekezdése alapján, illetve pénzügyi nyomozó esetében 
a  98/F.  § alapján megállapított illetményét, úgy az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti illetménykülönbözet összegét 
olyan mértékben kell növelni, hogy az  érintett 2014. január 1-jével megállapított pótlékok nélkül számított 
illetménye elérje a 2013. december 31-én hatályos, pótlékok nélkül számított illetményét.
(5) Amennyiben az  érintett pótlékok nélkül számított illetménye 2013. december 31-én meghaladja a  98/B.  § 
(1)  bekezdése alapján, illetve pénzügyi nyomozó esetében a  98/F.  § alapján megállapított illetményét, és ez  nem 
kizárólag a  (6)  bekezdésben meghatározott okokra vezethető vissza, úgy a  (4)  bekezdést azzal az  eltéréssel kell 
alkalmazni, hogy az  érintett 2014. január 1-jével megállapított pótlékok nélkül számított illetményének a  98/B.  § 
(1)  bekezdése alapján, illetve pénzügyi nyomozó esetében a  98/F.  § alapján megállapított illetmény (6)  bekezdés 
szerinti okok figyelembevételével megemelt összegét kell elérnie.
(6) A (4)–(5) bekezdés alkalmazásában figyelembe vehető okok:
a) fizetési fokozatban történő előmenetel,
b) rendfokozatban történő előmenetel,
c) belső áthelyezés folytán megváltozott illetménykiegészítés,
d) 31/B. § szerinti címadományozás.
(7) Amennyiben az  érintett pótlékok nélkül számított illetménye 2013. december 31-én a  (6)  bekezdésben 
meghatározott okból meghaladja a  98/B.  § (1)  bekezdése alapján, illetve a  pénzügyi nyomozó esetében a  98/F.  § 
alapján megállapított illetményét, úgy az  (1)  bekezdés b)  pontja és (2)  bekezdés alkalmazása során a  98/B.  § 
(1)  bekezdése szerinti, illetve pénzügyi nyomozó esetében a  98/F.  § szerinti illetmény alatt azt az  illetményt 
kell érteni, amelyet az  érintett 2014. január 1-jével megállapított pótlékok nélkül számított illetményének  
a (4)–(5) bekezdés szerint el kell érnie.
(8) Amennyiben az  érintett részére a  98/B.  § (1)  bekezdése szerinti, illetve pénzügyi nyomozó esetében a  98/F.  § 
szerinti illetménymegállapítás során személyi illetmény került megállapításra, részére 2014. január 1-jei 
hatállyal – szükség szerint a  személyi illetmény egyidejű visszavonásával – az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti 
illetménykülönbözetet olyan összegben kell megállapítani, hogy az  érintett besorolás szerinti illetménye, 
a  munkaköre alapján járó illetménypótlékok, valamint az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti illetménykülönbözet 
együttes összege elérje a 2013. december 31-én hatályos illetmény összegét.
(9) Amennyiben az  érintett 2012. január 1. és 2013. december 31. között olyan szervhez került áthelyezésre, ahol 
az  illetménykiegészítés mértéke eltér a  2012. január 1-jei, munkáltatójánál irányadó illetménykiegészítéstől, úgy 
az (1) bekezdés a) pontja szerinti illetménykülönbözet meghatározása során olyan illetménykiegészítéssel számított, 
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pótlékok nélküli illetményt kell figyelembe venni, amely annál a  munkáltatónál irányadó, amelynek állományába 
az érintett 2013. december 31-én tartozik.
(10) A  98/B.  § (1)  bekezdés hatálya alá tartozó kormánytisztviselő, pénzügyőr illetményének NAV Mód. IV. tv. 
342.  § (1)  bekezdése alapján, illetve a  344.  § 10.  pontjára tekintettel történő illetménymegállapítása során  
az (1)–(6) bekezdést megfelelően alkalmazni kell.
(11) Amennyiben az  érintett a  33/G.  § (3)  bekezdés d)  pontja szerinti fegyelmi büntetés hatálya alatt áll, jelen § 
alkalmazásában a besorolás szerinti illetményt erre tekintettel kell meghatározni.
(12) Jelen §-t nem kell alkalmazni abban az  esetben, ha 2014. január 1-jét megelőzően az  érintettet pénzügyi 
nyomozó munkakörből más munkakörbe helyezték.
(13) A  jelen § alapján megtett munkáltatói intézkedéshez nem kell a  kormánytisztviselő, illetve a  pénzügyőr 
beleegyezése.”

341. §  A NAV tv. a következő alcímmel és 98/P. §-sal egészül ki:
„Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés
98/P. § E törvény IV. fejezete az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”

342. § (1) A NAV tv. 1. számú melléklete e törvény 8. melléklete szerint módosul.
 (2) A NAV tv. 7. számú melléklete helyébe e törvény 9. melléklete lép.

343. §  A NAV tv.
 1. 16/F.  § (5)  bekezdésében a  „határidőről való kioktatás elmulasztása” szövegrész helyébe a  „kioktatás 

elmulasztása” szöveg,
 2. 16/H. § (1) bekezdésében a „jó erkölcsbe ütközik” szövegrész helyébe a „jóerkölcsbe ütközik” szöveg,
 3. 16/L.  § (6)  bekezdésében a  „ha a  lejárat napjának végéig a  jognyilatkozatot közlik,” szövegrész helyébe 

a „ha a lejárat napjának végéig a jognyilatkozatot közlik, vagy postára adják,” szöveg,
 4. 16/L.  § (8)  bekezdésében a  „határidőnek nem minősülő időtartam számítására a  (4)–(7)  bekezdés nem 

alkalmazható,” szövegrész helyébe a „határidőnek nem minősülő időtartam számítására a  (3)–(7)  bekezdés 
nem alkalmazható,” szöveg,

 5. 17. § (1) bekezdésében az „50. §-a, 56. § (5) bekezdése,” szövegrész helyébe az „50. §-a, 51/A. § (3) bekezdés, 
56. § (1) bekezdés e) pontja, 56. § (2) bekezdés c) pontja, 56. § (5) bekezdése,” szöveg, a „74. §-a, 76–83. §-a,” 
szövegrész helyébe „74.  §-a, 75/B.  §-a, 76–83.  §-a,” szöveg, a „116/A–116/C.  §-a, 118.  § (1)–(3)  bekezdése,” 
szövegrész helyébe a  „116/A–116/C.  §-a, 117/A.  §-a, 118.  § (1)–(3)  bekezdése,” szöveg, a  „119–178.  §-a, 
194.  § (2)  bekezdés első mondata, 196–197.  §-a, 210–210/A.  §-a, 245/D.  §-a, 245/H.  §-a, 245/R.  §-a, 342.  § 
(2)  bekezdése és az  1., 2., 4., 6., 6/A., 6/B. számú mellékletei nem alkalmazhatóak. A  pénzügyőrt megillető 
pótszabadság tekintetében a  Hszt. 326.  § (1)  bekezdése, 326/A.  §-a,” szövegrész helyébe a „119–149.  §-a, 
149/C.  § (3)–(4)  bekezdése, 150–178.  §-a, 180.  § (3)–(5)  bekezdése, 194.  § (2)  bekezdés első mondata, 
195–197.  §-a, 203/A–203/C.  §-a, 210–210/A.  §-a, 245/H.  §-a, 245/R.  §-a, 342.  § (1)  bekezdés e) és p)  pontja, 
(2) bekezdése és (7) bekezdése, és az 1., 2., 6., 6/A., 6/B. számú mellékletei nem alkalmazhatóak. A pénzügyőrt 
megillető pótszabadság tekintetében a Hszt. 326. § (1) bekezdése,” szöveg,

 6. 17/A.  § (1)  bekezdésében az „a felvétel napjától” szövegrész helyébe az „a felvétel, illetve a  tiszti, főtiszti 
kinevezés napjától” szöveg,

 7. 18/B.  § (7)  bekezdésében az „írásban benyújtott kérelmére az  érintett jogviszonyát felmentéssel meg kell 
szüntetni” szövegrész helyébe az „írásban benyújtott kérelmére – a nyilatkozattétel időpontjától kezdődően – 
az érintett jogviszonyát felmentéssel meg kell szüntetni” szöveg,

 8. 18/C.  § (9)  bekezdésében az „a NAV bármely szervénél megtartott oktatáson, tanfolyamon, képzésen való 
részvétel,” szövegrész helyébe az „a NAV bármely szervénél, illetve a  NAV valamely szerve által szervezett 
külső helyszínen megtartott oktatáson, tanfolyamon, képzésen való részvétel,” szöveg,

 9. 19.  § (2)  bekezdésében a „szervezet, szervezeti egység” szövegrész helyébe a „szervezet, szerv, szervezeti 
egység” szöveg,

10. 19/A.  § (1)  bekezdésében az „az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnökségének” szövegrész helyébe 
az „a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium” szöveg,

11. 19/D.  § (2)  bekezdésében a  „módosításától” szövegrész helyébe a  „módosításról szóló okirat közlésétől” 
szöveg, a „kifizetések” szövegrész helyébe a „járandóságok” szöveg,
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12. 20.  § (5)  bekezdésében az  „állam- és jogtudományi doktori, igazgatásszervezői, okleveles közgazdász 
képesítést,” szövegrész helyébe a „jogász, igazgatásszervező, okleveles közgazdász szakképzettséget,” szöveg,

13. 20/D.  § (2)  bekezdésében az  „Az illetmény” szövegrész helyébe az  „A kormánytisztviselő, pénzügyőr 
illetménye” szöveg,

14. 21. § (2) bekezdésében a „betöltök” szövegrész helyébe a „betöltők” szöveg,
15. 23. § (1) bekezdésben az „a (2)–(3) bekezdés” szövegrész helyébe az „a (3) bekezdés” szöveg,
16. 25.  § (2)  bekezdésében az  „a kormánytisztviselőt, pénzügyőrt, ügykezelőt” szövegrész helyébe az  „a 

kormánytisztviselőt, illetve a  pénzügyőrt” szöveg, a  „belső áthelyezésére kerül sor” szövegrész helyébe 
a „belső áthelyezésére vagy tartós külszolgálatra történő kirendelésére kerül sor” szöveg,

17. 28.  § (5)  bekezdésében a „tárgyhónapot követő ötödik napig” szövegrész helyébe a „tárgyhónapot követő 
ötödik napig (bérfizetési nap)” szöveg,

18. 28. § (6) bekezdésében az „illetményével” szövegrész helyébe az „az illetményével” szöveg,
19. 31/B.  § (1)  bekezdésében a  „tartósan kiemelkedő munkát végző pénzügyőrnek” szövegrész helyébe 

a „tartósan kiemelkedő munkát végző felsőfokú iskolai végzettségű pénzügyőrnek” szöveg,
20. 32/A.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a  „szolgálati érdekből történő áthelyezésével” szövegrész helyébe 

a „szolgálati érdekből történő belső áthelyezésével” szöveg,
21. a 32/C. § (6) bekezdés a) pontjában a „(2) bekezdés a), c) pontja” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés c) pontja” 

szöveg, a b) pontjában a „Hszt. 53. § a)–b), f )–g) pontja, az 56. § (2) bekezdés a) pontja alapján – ez esetben 
az  egészségi, pszichikai vagy fizikai állapota miatti megszűnés kivételével –, b)  pontja,” szövegrész helyébe 
a „Hszt. 53. § b), f )–g) pontja, az 56. § (2) bekezdés a) pontja alapján – ez esetben az egészségi, pszichikai vagy 
fizikai állapota miatti megszűnés kivételével –, b), e) vagy g) pontja,” szöveg,

22. 32/C.  § (7)  bekezdésében a „(6)  bekezdés szerinti megszűnése” szövegrész helyébe a „(6)  bekezdés szerinti, 
illetve eltérő megállapodás hiányában a (6a) bekezdés szerinti megszűnése” szöveg,

23. 32/F.  § (2)  bekezdésében a „munkaidő kereten felüli munkaidőben” szövegrész helyébe az „az (1)  bekezdés 
b)–c) pontja szerinti időben” szöveg,

24. 32/I. §-ában a „munkaidő kedvezményre” szövegrész helyébe a „pótszabadságra” szöveg,
25. 32/O.  § (2)  bekezdés c)  pontjában a  „kormánytisztviselői jogviszony” szövegrész helyébe a  „kormányzati 

szolgálati jogviszony” szöveg,
26. 32/O. § (3) bekezdés c) pontjában a „NAVműködési” szövegrész helyébe a „NAV működési” szöveg,
27. 32/Q.  § (1)  bekezdésében az „a szabadság arányos része jár” szövegrész helyébe az „az alap- és a  32/K.  § 

szerinti pótszabadság arányos része jár” szöveg,
28. 32/T.  §-t megelőző alcím címében, valamint a  32/T.  § (1) és (4)  bekezdésében a „munkaidő-kedvezmény” 

szövegrész helyébe a  „pótszabadság” szöveg, 32/T.  § (2)  bekezdésében az  „(1)  bekezdésben foglalt 
kedvezmény” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés szerinti pótszabadság” szöveg,

29. 32/V. § (3) bekezdésében a „NAV elnöke” szövegrész helyébe a „munkáltatói jogkör gyakorlója” szöveg,
30. 32/Z.  § (1)  bekezdésében a  „továbbképzésben” szövegrész helyébe a  „továbbképzésben – ideértve 

a szaktanfolyami képzést is – ,” szöveg,
31. 32/Z. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „Kttv. 60. § (1) bekezdés i) pontja,” szövegrész helyébe a „Kttv. 

39. § (4) bekezdése, 60. § (1) bekezdés i) pontja,” szöveg, az ab) alpontjában az „56. § (2) bekezdés b) pontja” 
szövegrész helyébe az „56. § (2) bekezdés b), e) vagy g) pontja” szöveg,

32. 32/Z.  § (6)  bekezdés a)  pontjában a  „felnőttképzési szerződésben” szövegrész helyébe a  „képzési 
szerződésben” szöveg,

33. 33/A. § (1) bekezdésében a „képzettség” szövegrész helyébe a „végzettség” szöveg,
34. 33/B. § (1) bekezdés b) pontjában a „Ptk.” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.)” 

szöveg, (4) bekezdésében az „illetékességi” szövegrész helyébe a „szervezetszerű működési” szöveg,
35. 33/D. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „33/C. § (1) bekezdésében meghatározott” szövegrész helyébe 

a „33/C.  § szerinti engedélyköteles” szöveg, a  g)  pontban az „engedélyezni kért tevékenység” szövegrész 
helyébe az „engedélyezni kért tevékenység (jogviszony)” szöveg, a „33/C.  § (5)  bekezdése szerinti esetet” 
szövegrész helyébe a „33/C. § (2a) bekezdés szerinti tevékenységek (jogviszonyok) engedélyezésének esetét, 
ha az  az e  törvény szerint engedélykötelesnek minősül, valamint ide nem értve a  33/C.  § (5)  bekezdése 
szerinti esetet” szöveg,

36. 33/E. § (1) bekezdésében a „33/C. § (1) bekezdésében meghatározott” szövegrész helyébe a „33/C. § szerinti 
engedélyköteles” szöveg, (2)  bekezdésében az  „a munkáltatói jogkör gyakorlója” szövegrész helyébe 
az „az engedélyező” szöveg,
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37. 33/G.  § (1)  bekezdésében a  „fegyelmi eljárás keretében felelősségre kell vonni” szövegrész helyébe 
a „–  a  33/P.  § (5)–(8)  bekezdés szerinti eset kivételével – fegyelmi eljárás keretében felelősségre kell vonni” 
szöveg,

38. 33/G.  § (7)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjában az  „eltérítés nélkül kell megállapítani” szövegrész helyébe 
az  „eltérítés nélkül, ha a  25.  § alapján csökkentett volt, az  aa)  pontnak megfelelően, de a  tárgyév még 
hátralévő részére az eltérítéssel kell megállapítani” szöveg,

39. 33/I.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a  „(3)  bekezdés f )  pontjában” szövegrész helyébe a  „(3)  bekezdés 
d)  és f )  pontjában” szöveg, a  c)  pontjában a „(3)  bekezdés d)–e) és g)–h)  pontjában” szövegrész helyébe 
a „(3) bekezdés e) és g)–h) pontjában” szöveg,

40. 33/J. § (6) bekezdés b) pontjában a „Hszt. 44. § (1) bekezdés b)–c), e)–g) vagy j) pontja” szövegrész helyébe 
a „Hszt. 44. § (1) bekezdés b)–c), e)–h) vagy j)–k) pontja” szöveg,

41. 33/J.  § (7)  bekezdésében a  „fegyelmi vétséget többen együttesen valósították meg,” szövegrész helyébe 
a „fegyelmi vétséget többen együttesen valósították meg, és az  érintettek fegyelmi jogkör gyakorlója nem 
ugyanaz a vezető,” szöveg,

42. 33/K.  § (1)–(3)  bekezdésben a „rendfokozatban visszavetés, hivatásos szolgálati jogviszony megszüntetése, 
lefokozás” szövegrész helyébe a „rendfokozatot vagy szolgálati viszonyt érintő” szöveg,

43. 33/N.  § (2)  bekezdésében az „illetve a  részéről igénybe vett jogi képviselő költségeit” szövegrész helyébe 
az „illetve a részéről igénybe vett jogi képviselő költségeit, valamint az egyéb saját költségeit” szöveg,

44. 33/N. § (3) bekezdésében az „A költségviselésről” szövegrész helyébe az „Az eljárás alá vontat terhelő, illetve 
az általa vagy – költségigény előterjesztése esetén – a részére megtérítendő költségekről” szöveg,

45. 33/N. § (3) bekezdésében az „illetve a 34/B. § (1) bekezdés a) pont szerinti esetben a megszüntető határozat 
meghozatala előtt kell a  felhívást kibocsátani” szövegrész helybe az „illetve a 33/Y. § (3) bekezdés, valamint 
a  34/B.  § (1)  bekezdés a)  pont szerinti esetben a  határozat meghozatala előtt kell a  felhívást kibocsátani” 
szöveg,

46. 33/N. § (5) bekezdésében az „egyéb jogorvoslatnak nincs helye” szövegrész helyébe az „egyéb jogorvoslatnak 
– a 33/W. § (9b) bekezdés szerinti kifogás kivételével – nincs helye” szöveg,

47. 33/O.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „vonatkozó határidő egy alkalommal 3-3 munkanappal” szövegrész 
helyébe az „ , a  NAV állományába tartozó tanú adatai zárt kezelésére vonatkozó kérelem elutasítása elleni 
kifogás elbírálására [33/W. § (9b) bekezdés] vonatkozó határidő egy alkalommal 3-3 munkanappal” szöveg,

48. 33/O. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdés a) pont harmadik fordulata” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés 
a) pont harmadik és negyedik fordulata” szöveg,

49. 33/O. § (4) bekezdés d) pontjában a „döntéséig” szövegrész helyébe a „jogerős döntéséig” szöveg,
50. 33/T.  § (4)  bekezdésében a „Nem vezetői munkakört betöltő ügykezelő” szövegrész helyébe az „Ügykezelő” 

szöveg,
51. 33/U. § (5) bekezdésében a „Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.)” szövegrész helyébe a „ , Ptk.” szöveg,
52. 33/U. § (6) bekezdésében a „közlésétől kezdve,” szövegrész helyébe a „kihirdetésétől, illetve ennek hiányában 

a közlésétől kezdve,” szöveg,
53. 33/W. § (2) bekezdésében az „a vizsgálat alá vont” szövegrész helyébe az „az eljárás alá vont” szöveg,
54. 33/W. § (3) bekezdésében az „A NAV állományába nem tartozó olyan személy” szövegrész helyébe az „A NAV 

állományába nem tartozó olyan személy (a  továbbiakban: a  NAV állományába nem tartozó tanú)” szöveg, 
a  „NAV állományába nem tartozó személy” szövegrész helyébe a  „NAV állományába nem tartozó tanú” 
szöveg, a „nyilatkozatot” szövegrész helyébe a „tanúvallomást” szöveg, a „nyilatkozik,” szövegrész helyébe 
a „tanúvallomást tesz,” szöveg,

55. 33/W. § (4) bekezdésében az „(1)–(3) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe az „(1)–(3) és (5) bekezdés szerinti” 
szöveg,

56. 33/W.  § (5)  bekezdésében az  „eljárás alá vont személyt” szövegrész helyébe a  „eljárás alá vont személyt 
és képviselőjét” szöveg, az  „eljárás alá vont személy” szövegrész helyébe az  „eljárás alá vont személy és 
képviselője” szöveg,

57. 33/W. § (7) bekezdésében a „NAV állományába nem tartozó személy” szövegrész helyébe a „NAV állományába 
nem tartozó tanú” szöveg,

58. 33/Y.  § (6)  bekezdésében a „fegyelmi tárgyalásról szóló értesítéssel együtt közölni kell” szövegrész helyébe 
a „fegyelmi tárgyalásról szóló értesítéssel együtt, illetve a  (3)  bekezdés alkalmazása esetén a  határozattal 
együtt közölni kell” szöveg,
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59. 34/K.  § (7)  bekezdésében a „kártérítési ügy bírósági felülvizsgálata kizárt” szövegrész helyébe a „kártérítési 
ügy (ideértve a fizetési felszólítást is) bírósági felülvizsgálata kizárt” szöveg,

60. 34/K. § (8) bekezdésében a „munkabéréből” szövegrész helyébe a „munkabéréből, pénzben kifizetendő egyéb 
járandóságából” szöveg,

61. 34/Q. § a) pontjában az „elmaradt illetményre” szövegrész helyébe az „elmaradt jövedelemre” szöveg,
62. 34/T.  § (1)  bekezdésében a  „– kormánytisztviselő, ügykezelő kirendelése, kormányzati érdekből történő 

kirendelése, határozott idejű áthelyezése az a munkáltató, akinél a kár bekövetkezett –” szövegrész helyébe 
a „– kormánytisztviselő, ügykezelő kirendelése (Kttv. 53. §), kormányzati érdekből történő kirendelése (Kttv. 
55. §), határozott idejű áthelyezése (Kttv. 56. §) esetén az a munkáltató, akinél a kár bekövetkezett –” szöveg,

63. 34/W.  § (4)  bekezdés f )  pontjában a  „fegyelmi felelősséget megállapító” szövegrész helyébe a  „fegyelmi 
ügyben hozott” szöveg, g) pontjában a „kártérítési felelősséget megállapító” szövegrész helyébe a „kártérítési 
ügyben hozott” szöveg, i)  pontjában a „34/E.  §-on alapuló” szövegrész helyébe a „33/P.  § (7)  bekezdésén és 
a 34/E. §-on alapuló” szöveg,

64. 34/W.  § (7)  bekezdés a)  pontjában a „kártérítési felelősséget megállapító” szövegrész helyébe a „kártérítési 
ügyben hozott” szöveg,

65. 51. § (1) bekezdésében a „megelőzésére” szövegrész helyébe a „megelőzésére, megakadályozására” szöveg,
66. 53.  § (1)  bekezdés g)  pontjában a „bűncselekmény megelőzésére,” szövegrész helyébe a „bűncselekmény 

megelőzésére, megakadályozására,” szöveg,
67. 59.  § (1)  bekezdésében a  „postai, elektronikus hírközlési szolgáltatótól” szövegrész helyébe a  „postai 

szolgáltatótól, elektronikus hírközlési szolgáltatótól” szöveg, a  „pénztártitoknak és egyéb üzleti titoknak 
minősülő” szövegrész helyébe a  „pénztártitoknak, biztosítási titoknak és egyéb üzleti titoknak minősülő” 
szöveg,

68. 66. § (1) bekezdésében a „valamint a bűnmegelőzési, bűnüldözési felderítési és nyomozási (a továbbiakban: 
bűnüldözési)” szövegrész helyébe a „bűnüldözési” szöveg,

69. 71.  § (3)  bekezdésében a  „bűnüldözési feladatok ellátása érdekében” szövegrész helyébe a  „bűnüldözési 
feladatok, illetve a 77. § szerinti feladatok ellátása érdekében” szöveg,

70. 73. § (1) bekezdésében az „és nyomozása során – a (3) bekezdés szerinti eltéréssel – adótitoknak” szövegrész 
helyébe az „és nyomozása során, illetve a 77. § szerinti feladatok ellátása érdekében – a (3) bekezdés szerinti 
eltéréssel – adótitoknak” szöveg,

71. 73. § (2) bekezdésében az „és nyomozása során bűnüldözési és egyéb rendszereit” szövegrész helyébe az „és 
nyomozása során, illetve a  77.  § szerinti feladatok ellátása érdekében a  bűnüldözési rendszereit és a  NAV 
egyéb rendszereit” szöveg,

72. 75.  § (1)  bekezdésében az  „ , az  Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 
2003.  évi CXXX.  törvény” szövegrész helyébe az  „ , az  Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi 
együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény” szöveg,

73. 81.  § (2)  bekezdés i)  pontjában a „szükség esetén az  Aktv. 4.  § (3)  bekezdés 7.  pontjában meghatározott 
kapcsolattartó szervet,” szövegrész helyébe a  „szükség esetén az  Aktv. 4.  § (3)  bekezdés 7.  pontjában 
meghatározott kapcsolattartó szervet, valamint az  Aktv. 43.  §-ában meghatározott illetékes hatóságot,” 
szöveg

lép.

344. §  Hatályát veszti a NAV tv.
 1. 13. § (2) bekezdés j) pontjában az „a központi szerver üzemeltetés” szövegrész,
 2. 13. § (4) bekezdés h) pontjában a „az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban 

meghatározottak szerint ellátja a befolyt illetékbevételnek a központi költségvetést, illetve a fővárosi, megyei, 
megyei jogú városi önkormányzatokat megillető hányadának megállapításával kapcsolatos feladatokat, 
továbbá” szövegrész,

 3. 13. § (8) bekezdés f ) pontja,
 4. 16/G. § (2) bekezdés b) pontjából a „vagy” szövegrész, és a 16/G. § (2) bekezdés c) pontja,
 5. 17/C. § (1) bekezdésében a „képzettségének,” szövegrész,
 6. 17/H. § (1) bekezdésében a „képzettségének és” szövegrész,
 7. 18/D. § (2) bekezdésében az „– a (3) bekezdésben foglalt kivétellel –” szövegrész,
 8. 19/A. § (2) bekezdésében, 19/B. § (2) bekezdésében, 19/D. § (1) bekezdésében a „képzettségének,” szövegrész,
 9. 20/A. § (1) bekezdésében az „illetve munkaviszonyban,” szövegrész,
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10. 23. § (2) bekezdése,
11. 28. § (2) bekezdésében az „és egyszeri felvétele” szövegrész,
12. 29. § (7) bekezdése,
13. 32/Y. § (5) bekezdésében az „– az érintett közvetlen vezetőjének javaslata alapján –” szövegrész,
14. 33/A. § (7) bekezdésében a „nem lép a szerződés szerinti időpontban a munkáltatónál munkába,” szövegrész,
15. 33/C. § (3) bekezdésében az „ , illetve ügykezelőt” szövegrész,
16. 33/G. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az „ , ügykezelő” szövegrész,
17. 33/T.  § (5)  bekezdésében az „ , ügykezelő” szövegrész, a  33/T.  § (6)–(7)  bekezdésében, valamint a  33/Z.  §  

(7)–(8) bekezdésében az „ , ügykezelője” szövegrész,
18. 34/L. § (6) bekezdésében az „illetményből való” szövegrész,
19. 34/W. § (4) bekezdés j) pontjában az „ , illetve az elsőfokú határozat elleni fellebbezését” szövegrész,
20. 34/Y. § (1) bekezdés e) pontja,
21. 63. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „a bűncselekmény gyanúja miatt körözött személy felkutatására, 

továbbá” szövegrész,
22. 72.  § (1)  bekezdés h)  pontjában a „– beleértve a  NAV-val együttműködőket és a  fedett nyomozókat is –” 

szövegrész,
23. 82. § a) pontja,
24. 82/A.  § (1)  bekezdés d)  pontjában az  „a baleset, betegség szolgálati kötelmekkel való összefüggésének 

megállapításával kapcsolatos eljárást,” szövegrész,
25. 82/A. § (1) bekezdés h) pontjában a „képzettségeket,” szövegrész,
26. 84. §-a,
27. 98/L. §-át megelőző alcím,
28. 3. számú melléklet 12. sora.

36. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

345. §  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 1. § (2) bekezdés 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendőrség az Alaptörvényben, az e törvényben és törvény felhatalmazása alapján más jogszabályban meghatározott 
bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatkörében:)
„11. ellenőrzi az államhatáron áthaladó személy- és járműforgalmat, a szállítmányokat – ide nem értve a Közösségi 
Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendeletben meghatározott vámellenőrzést –, valamint végzi 
a  határátléptetést, továbbá biztosítja a  határátkelőhelyek rendjét, valamint végzi a  közúti határátkelőhelyek 
üzemeltetését, és a fenntartásukra és fejlesztésükre vonatkozó feladatok végrehajtását,”

XII. Fejezet 
záró rendelkezések

37. Hatályba léptető rendelkezések

346. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 15. §, 19. § 19–20. pontja, 20. § 9. pontja, 38. §, 39. §, 40. § e) és g) pontja, 182. § (2) bekezdése a kihirdetést követő 

30. napon lép hatályba.
 (3) A 2. § (2) bekezdése, 19. § 13. pontja, 20. § 6. és 8. pontja, 21. § 2013. december 15-én lép hatályba.
 (4) Az 1. §, 2. § (1) és (3) bekezdése, 3. §, 6. §–10. §, 11. § (2) bekezdése, 12. §–14. §, 16. §, 18. § b) pontja, 19. § 1., 3., 5., 

8–12., 14-16., 18., 21., 23–25. pontja, 20. § 1., 3–5., 7. és 12. pontja, 22. §–25. §, 27. §–29. §, 30. § (3)–(6) bekezdése, 
32. §, 33. §, 34. § a) és b) pontja, 35. §–37. §, 40. § a)–d) pontja, f ) pontja és h)–i) pontja, 41. §, 43. §–47. §, 49. §, 
54.  §–60.  §, 61.  § (2)–(3)  bekezdése, 62.  § (3)  bekezdése, 63.  §–65.  §, 67.  §–86.  §, 88.  § 1–4., 8., 10–12., 16. és 
18–29.  pontja, 89.  §, 92.  §–98.  §, 102.  §, 103.  §, 105.  §–107.  §, 108.  § b)–o)  pontja, 109.  §–163.  §, 165.  §–168.  §, 
169. § (2) bekezdése, 170. §–181. §, 182. § (1) bekezdése, 183. §, 184. § (1) bekezdése, 186. §, 188. §–199. §, 200. § 
(2)  bekezdése, 201.  §–212.  §, 214.  § (1)–(2)  bekezdése, 216.  §–218.  §, 220.  §, 222.  §–226.  §, 231.  § 1. és 5.  pontja, 
237. § (2) bekezdése, 239. § 1–3. pontja, 240. §–242. §, 244. §, 246. §–258. §, 261. §–264. §, 265. § (1)–(5) bekezdése, 
(7)  bekezdése, (9)–(12)  bekezdése, 266.  § (2)–(5) és (7)–(8)  bekezdése, 267.  §, 268.  § (1)  bekezdése, 269.  §–270.  §, 
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272. §, 273. § (1) bekezdése, 274. §–278. §, 279. § (1)–(2) bekezdése, 280. §–285. §, 286. § 1–2., 4. és 6–14. pontja, 
287. §, 295. §–345. §, 1. melléklet 1., 3–6., 9–13. pontja, 2. melléklet, valamint 5–9. melléklet 2014. január 1-jén lép 
hatályba.

 (5) A 19. § 6. pontja, 233. § 2014. március 15-én lép hatályba.
 (6) A 5. § és a 20. § 2. és 11. pontja az országgyűlési képviselők következő általános választását követően megalakuló 

Országgyűlés alakuló ülésének napján lép hatályba.
 (7) A  61.  § (1)  bekezdése, 66.  §, 88.  § 5–7. és 9.  pontja, 91.  §, 99.  §–100.  §, 104.  §, 108.  § a)  pontja, 164.  §, 169.  § 

(1)  bekezdése, 265.  § (6) és (8)  bekezdése, 266.  § (1) és (6)  bekezdése, 268.  § (2)  bekezdése, 271.  §-a, 273.  § 
(2) bekezdése, 279. § (3) bekezdése, 286. § 3. pontja 2014. július 1-jén lép hatályba.

38. Jogharmonizációs záradék

347. §  E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről;
b) a Tanács 2013/43/EU irányelve (2013. július 22.) a  közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló  

2006/112/EK irányelvnek a  fordított adózás bizonyos, csalásra alkalmas termékek és szolgáltatások 
értékesítésére vonatkozó fakultatív és ideiglenes alkalmazása tekintetében történő módosításáról.

39. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

348. §  E törvénynek a  343.  § 65–67.  pontja, 344.  § 21.  pontja, valamint 345.  §-a az  Alaptörvény 46.  cikk (6)  bekezdése 
alapján sarkalatosnak minősül.

40. Jogszabály tervezetének egyeztetése

349. §  E törvény
a) 88.  § 12.  pontja, 246.  §–247.  §, 264.  §–287.  § tervezetének a  műszaki szabványok és szabályok, valamint 

az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, – a 98/48//EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke,

b) 226. § és 264. §–287. § tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése,

c) 264.  §–287.  § tervezetének az  Európai Parlament és a  Tanács 94/62/EK irányelve (1994. december 20.) 
a csomagolásról és a csomagolási hulladékról, 16. cikk (1) és (2) bekezdése

szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

 áder jános s. k., kövér lászló s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2013. évi CC. törvényhez

 1. Az Szja tv. 1. számú melléklet 2. pont 2.7. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A lakáshoz kapcsolódóan adómentes:)
„2.7.  a munkáltató által lakáscélú felhasználásra a  munkavállalónak hitelintézet vagy a  kincstár útján, annak 
igazolása alapján nyújtott, vissza nem térítendő támogatás (ideértve a  munkáltató által lakáscélú felhasználásra 
nyújtott kölcsön elengedett összegét, továbbá a  lakáscélú felhasználásra hitelintézettől vagy korábbi 
munkáltatótól felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez nyújtott támogatást is) a  vételár vagy a  teljes építési 
költség 30  százalékáig, de több munkáltató esetén is a  folyósítás évét megelőző négy évben ilyenként folyósított 
összegekkel együtt legfeljebb 5 millió forintig terjedő összegben, feltéve, hogy a lakás nem haladja meg a lakáscélú 
állami támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott méltányolható lakásigényt (lakáscélú munkáltatói 
támogatás);”

 2. Az Szja tv. 1. számú melléklet 4. pontja a következő 4.27. alponttal egészül ki:
(egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:)
„4.27.  a kifizető által független félnek biztosított olyan szolgáltatás, amelynek forrása az  Európai Unió intézménye 
által meghirdetett pályázat alapján az  Európai Unió valamely pénzügyi alapja vagy az  Európai Unió valamely 
pénzügyi alapja és az  államháztartás valamely alrendszerének költségvetése terhére elnyert támogatás, feltéve, 
hogy a szolgáltatás nem minősül a magánszemély tevékenysége ellenértékének;”

 3. Az Szja tv. 1. számú melléklet 4. pontja a következő 4.28. alponttal egészül ki:
(egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:)
„4.28. A Nemzet Művésze-díj tárgyiasult formája és a díjjal járó életjáradék.”

 4. Az Szja tv. 1. számú melléklet 6. pont 6.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A károk megtérülése, a kockázatok viselése körében adómentes:)
„6.3.  a kockázati biztosítás más személy által – az  ugyanazon díjat fizető személy által ugyanazon biztosítottra 
tekintettel egy hónapra vonatkozóan a  minimálbér 30 százalékát meg nem haladóan – fizetett díja (azonos 
szolgáltatási tartalommal rendelkező csoportos biztosítás esetében a  fizetett díj egy biztosítottra jutó része), ide 
nem értve, ha a biztosítási díj e melléklet más pontja szerint adómentes;”

 5. Az Szja tv. 1. számú melléklet 6. pont 6.9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A károk megtérülése, a kockázatok viselése körében adómentes:)
„6.9.  a kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló életbiztosítás 
– szerződőként vagy a biztosítóhoz bejelentett díjfizetőként más személy által fizetett – rendszeres díja (díjelőírása), 
azzal, hogy rendszeres díjnak minősül az  a  díj, amelyet a  biztosítási szerződés alapján legalább évente egy 
alkalommal kell fizetni, és amelynek összege az adott biztosítási évben nem haladja meg az előző biztosítási évben 
fizetett díjak (díjelőírások) együttes összegének a  Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, a  díjnövekedés évét 
megelőző második évre vonatkozó éves fogyasztói áremelkedés 30 százalékponttal növelt értékét;”

 6. Az Szja tv. 1. számú melléklet 7. pont 7.21. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(egyéb indokkal adómentes:)
„7.21. a pénzügyi intézmény által elengedett, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti 
pénzkölcsön nyújtásából származó követelés (akkor is, ha az elengedés egyezség keretében történik) feltéve, hogy 
a  követelés elengedésére a  pénzügyi intézmény belső szabályzatában foglaltak alapján, az  azonos helyzetben 
lévőket egyenlő elbánásban részesítő elv betartásával – független felek között – kerül sor;”

 7. Az Szja tv. 1. számú melléklet 7. pontja a következő 7.25. alponttal egészül ki:
(egyéb indokkal adómentes)
„7.25. a  Hajdú-Bét Rt., illetve a  NOVOFARM Rt. élőállat-beszállítói által igénybe vehető mezőgazdasági csekély 
összegű (de minimis) támogatásról szóló vidékfejlesztési miniszteri rendelet, valamint a Pápai Hús 1913 Kft. élőállat-
beszállítói által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló vidékfejlesztési miniszteri rendelet 
szerinti támogatás azzal, hogy az  adómentes juttatás után az  adó mértékére vonatkozó rendelkezés (8.  §) szerint 
megállapított, meg nem fizetett személyi jövedelemadó az egyéni vállalkozók, az őstermelők esetében agrár csekély 
összegű (de minimis) támogatásnak minősül.”

 8. Az Szja tv. 1. számú melléklet 8. pont 8.21. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nem pénzben kapott juttatások közül adómentes:)
„8.21. a kormányrendeletben meghatározott, adómentes juttatásnak minősülő, szociálpolitikai menetdíj-támogatást 
nem tartalmazó közlekedési kedvezmény;”
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 9. Az Szja tv. 1. számú melléklet 8. pont 8.28. alpont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nem pénzben kapott juttatások közül adómentes)
(8.28. az ingyenesen vagy kedvezményesen)
„a) juttatott, a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet;”

 10. Az Szja tv. 1. számú melléklet 9. pont 9.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Adómentességre vonatkozó vegyes rendelkezések)
„9.1. Utalvány, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz e törvény külön rendelkezése alapján vagy annak hiányában is 
akkor minősül e melléklet szerinti nem pénzben adott juttatásnak, ha a juttatási feltételek alapján megállapítható, 
hogy az  mely termékre, szolgáltatásra, vagy milyen termék- vagy szolgáltatáskörben használható fel, továbbá 
ha az  utalvány – a  magánszemélynek ki nem osztott (nem juttatott) utalványok visszaváltása kivételével – nem 
visszaváltható, és egyebekben a  juttatás körülményei megfelelnek az  adómentességre vonatkozó rendelkezésben 
foglalt feltételeknek.”

 11. Az Szja tv. 1. számú melléklet 9. pont 9.3.2. alpontja a következő d) alponttal egészül ki:
(Adómentességre vonatkozó vegyes rendelkezések
9.3. A lakáscélú munkáltatói támogatás adómentességével kapcsolatos szabályok
9.3.2. A  lakáscélú munkáltatói támogatás adómentességét az  összeg elévülési időn belül történő lakáscélú 
felhasználására vonatkozó következő okiratok, bizonylatok igazolják:)
„d) hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez nyújtott támogatás 
esetén a  hitelintézettel, korábbi munkáltatóval fennálló hitelszerződés, továbbá az  összeg felhasználását, a  hitel 
törlesztését igazoló okirat.”

 12. Az Szja tv. 1. számú melléklet 9. pont 9.5. pont 9.5.1. alpont a)–c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Adómentességre vonatkozó vegyes rendelkezések
9.5. A termőföld átruházásából származó jövedelem adómentességére vonatkozó szabályok
9.5.1. Adómentes a termőföld átruházásából származó jövedelem)
„a) összegéből az  évi 200 000 forintot meg nem haladó rész, ha a  magánszemély a  termőföldet regisztrációs 
számmal rendelkező olyan magánszemélynek adja el, aki azt egyéni vállalkozóként, mezőgazdasági őstermelőként 
legalább 5 évig hasznosítja, vagy a termőföldet regisztrált mezőgazdasági társas vállalkozás olyan alkalmazottjának 
adja el, aki azt az őt alkalmazó mezőgazdasági társas vállalkozásnak legalább 10 évre bérbe adja;
b) összege, ha az  átruházás a  szövetkezetekről szóló 1992.  évi I.  törvény hatálybalépéséről és az  átmeneti 
szabályokról szóló 1992. évi II. törvény szerinti részarány-tulajdon megszüntetését eredményezi és a magánszemély 
a  termőföldet regisztrációs számmal rendelkező olyan magánszemélynek adja el, aki azt egyéni vállalkozóként, 
mezőgazdasági őstermelőként legalább 5 évig hasznosítja, vagy a  termőföldet regisztrált mezőgazdasági társas 
vállalkozás olyan alkalmazottjának adja el, aki azt az  őt alkalmazó mezőgazdasági társas vállalkozásnak legalább 
10 évre bérbe adja;
c) összege, ha a  magánszemély a  termőföldet regisztrációs számmal rendelkező állattenyésztést folytató olyan 
magánszemélynek adja el, aki a  termőföldet egyéni vállalkozóként, mezőgazdasági őstermelőként legalább 
5  évig az  állattartó telep takarmánytermelése céljából használja, vagy azt az  őt alkalmazó mezőgazdasági társas 
vállalkozásnak az állattenyésztés takarmánybiztosítása érdekében legalább 10 évre bérbe adja;”

 13. Az Szja tv. 1. számú melléklet 9. pont 9.5. pont a következő 9.5.4. alponttal egészül ki:
(Adómentességre vonatkozó vegyes rendelkezések
A termőföld átruházásából származó jövedelem adómentességére vonatkozó szabályok)
„9.5.4. A  9.5.1.  pont d)  alpontjának alkalmazásában a  birtok-összevonási cél akkor valósul meg, ha az  átruházás 
eredményeként már az  ügyletet megelőzően is a  vevő tulajdonában álló termőföld és az  ügyletben megvásárolt 
termőföld – a  település közigazgatási határától függetlenül – egymással szomszédossá válik. Az  egy naptári éven 
belül megkötött és ezen időtartamon belül az ingatlanügyi hatósághoz benyújtott ingatlan adásvételi szerződések 
hatását együttesen kell vizsgálni. Szomszédos termőföldeknek minősülnek azok a földrészletek is, amelyeket önálló 
helyrajzi szám alatt nyilvántartott út, árok, csatorna választ el.”
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2. melléklet a 2013. évi CC. törvényhez

Az Szja tv. 3. számú melléklet V. A  jövedelem megállapításakor költségként figyelembe nem vehető kiadások 
fejezete a következő 13. ponttal egészül ki:
„13. a jövedelem után a magánszemély által fizetendő 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás.”

3. melléklet a 2013. évi CC. törvényhez

 1. A Tao. törvény 1. számú melléklet 12. pontjában az „üzembe helyezésének napjától” szövegrész helyébe az „üzembe 
helyezésének napjától – a bekerülési értékre vetített kulccsal számítva –” szöveg lép.

 2. A Tao. törvény 1. számú melléklet 14. pontjában az „az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek 
előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 
1857/2006/EK rendelet 4. cikkében foglalt támogatásként” szövegrész helyébe az „az Európai Közösséget Létrehozó 
Szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak 
nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló rendeletben foglalt támogatásként” szöveg lép.

4. melléklet a 2013. évi CC. törvényhez

 1. A Tao. törvény 3. számú melléklet A) rész 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 8.  § (1)  bekezdésének d)  pontja alkalmazásában nem a  vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, 
ráfordításnak minősül különösen:]
„12. a  22.  § (6)–(8)  bekezdésében meghatározott kiegészítő támogatás és a  22/C.  § (3a)–(3b)  bekezdésében 
meghatározott kiegészítő sportfejlesztési támogatás adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összege;”

 2. A Tao. törvény 3. számú melléklet B) rész a következő 21. ponttal egészül ki:
[A 8.  § (1)  bekezdés d)  pontjának alkalmazásában a  vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, 
ráfordításnak minősül különösen:]
„21. éttermi szolgáltatás igénybevétele esetén a  bankkártyával, hitelkártyával történő fizetésre tekintettel kapott 
nyugta alapján elszámolt költség, ráfordítás, feltéve, hogy a szolgáltatás igénybevétele a személyi jövedelemadóról 
szóló törvény szerinti reprezentáció céljából történik.”

 3. Hatályát veszti a Tao. törvény 3. számú melléklet B) rész 20. pontja.

5. melléklet a 2013. évi CC. törvényhez

Az Áfa tv. 3. számú mellékletének I. része a következő 19–24. pontokkal egészül ki:
[I. rész: termékek

sorszám megnevezés vtsz.]

„19. Fajtiszta tenyészsertés 0103 1000

20. Háziasított sertés, 50 kg-nál kisebb súlyú (a fajtiszta tenyészsertés 
kivételével)

0103 9110

21. Élő, háziasított koca, legalább egyszer ellett, legalább 160 kg 
súlyú (a fajtiszta tenyészsertés kivételével)

0103 9211

22. Élő, háziasított sertés, legalább 50 kg súlyú (a legalább 
egyszer ellett, legalább 160 kg súlyú koca, valamint a fajtiszta 
tenyészsertés kivételével)

0103 9219

23. Házi sertés egészben vagy félben, frissen vagy hűtve 0203 1110

24. Házi sertés egészben vagy félben, fagyasztva 0203 2110”
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6. melléklet a 2013. évi CC. törvényhez

A Htv. Mellékletének 2.4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.4.1. A vezeték nélküli távközlési tevékenységet végző vállalkozó – a Melléklet 1. és 2.1. pontjától eltérően – a helyi 
iparűzési adóalapját a székhelye, telephelye szerinti települések között következők szerint köteles megosztani:
Az adóalap 20%-át a  székhelye és a  Htv. 52.  § 31.  pont baa)  alpontja szerinti telephely(ek) szerinti települések 
között az 1. vagy a 2.1. pont szerinti megosztási módszer alkalmazásával kell megosztani. Az adóalap 80%-át pedig 
a  székhelye és a  Htv. 52.  § 31.  pont bab)  alpontja szerinti telephelye szerinti települések között a  vezeték nélküli 
távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetője számlázási címe alapján a  településen az  adóév első napján 
számlázási címmel rendelkező vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetők számának az összes 
vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetője adóév első napja szerinti számában képviselt aránya 
szerint osztja meg.”

7. melléklet a 2013. évi CC. törvényhez

 1. Az Art. 3. sz. melléklet C. pontjának 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az  ingatlanügyi hatóság az  ingatlan-nyilvántartási eljárás befejezését, illetve az  ingatlan tulajdonjogának 
a futamidő végén tulajdonjog átszállását eredményező pénzügyi lízing alapján a tulajdonjog fenntartással történő 
eladás tényének feljegyzését követően, haladéktalanul – az e törvény 21. §-ának (2) bekezdésében meghatározott, 
kitöltött nyomtatványt mellékelve – adatot szolgáltat az  állami adóhatóságnak az  illetékkiszabáshoz szükséges, 
birtokában lévő adatokról, valamint ingatlanértékesítés esetén az  ingatlan értékesítőjéről és az  ingatlanszerződés 
szerinti értékéről, továbbá termőföld átruházása esetén a termőföld-értékesítés tényéről, az ingatlanhoz kapcsolódó 
vagyoni értékű jogról való lemondás, ilyen jog visszterhes alapítása, átruházása (átengedése), megszüntetése esetén 
az átruházó (átengedő), e jogot alapító, illetve megszüntető magánszemélyről és e jog szerződés szerinti értékéről. 
Az ingatlanügyi hatóság az adózó személyi adatait tartalmazó megkeresésre tájékoztatja az adóhatóságot az adózó 
tulajdonát képező – nyilvántartásában szereplő – valamennyi ingatlan adatáról.”

 2. Az Art. 3. sz. melléklete a következő R) ponttal egészül ki:
„R) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a települési önkormányzat adatszolgáltatása
1. Az  állami adóhatósághoz a  köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 
feladatellátásba vételével kapcsolatos állami adóhatósági feladatok ellátása céljából
a) a  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ adatot szolgáltat a  beolvadó intézmény nevének, adószámának 
feltüntetésével azon települési önkormányzatok nevéről és adószámáról, amelyek a  köznevelési feladatot ellátó 
egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012.  évi CLXXXVIII.  törvény 
szerint intézményt működtetnek, a működtetés kezdetének napja megjelölésével, és
b) azon települési önkormányzat, amely az  a)  pont szerinti intézményt nem maga működteti, a  működtetett 
intézmény nevének, adószámának feltüntetésével adatot szolgáltat az  intézményt működtető, jogutódnak 
tekintendő költségvetési szerv, gazdasági társaság adószámáról, nevéről a  működtetett intézmény működtetése 
kezdetének napja megjelölésével.
2. Az  1.  pont b)  alpontja szerint nem kell adatot szolgáltatni abban az  esetben, ha a  települési önkormányzat 
az  1.  pont a)  alpontja szerinti intézményt maga működteti, az  állami adóhatóság az  1.  pont b)  alpontja szerinti 
adatszolgáltatás hiányában ennek figyelembe vételével jár el.
3. Az  adatszolgáltatást a  tárgyhónapot követő hónap 25. napjáig kell teljesíteni. Az  állami adóhatóság adószámla 
vezetéssel kapcsolatos feladatai tekintetében – ideértve a kiutalások teljesítését is – a határidők az adatszolgáltatás 
beérkezésétől számítandók, ha az  adatszolgáltatás a  határidő kezdetére egyébként okot adó, jogszabályban 
rögzített körülmény bekövetkezését követően érkezett be.
4. Amennyiben az  1.  pontban említett adatok tekintetében változás következik be, akkor a  változással érintett 
adatok vonatkozásában az adatszolgáltatást a tárgyhónapot követő hónap 25. napjáig kell teljesíteni.”
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8. melléklet a 2013. évi CC. törvényhez

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 1. számú mellékletében a II. BESOROLÁSI OSZTÁLY 
(középiskolai végzettségű kormánytisztviselők és pénzügyőrök) alcímet követő táblázat helyébe a  következő 
táblázat lép:

„1  A  B  C  D

 2  Besorolási fokozat megnevezése  Fizetési fokozat
 Jogviszony időtartama 

(év)
 Szorzószám

 3  Gyakornok  1 0-2 2,70

 4  Előadó  2 2-4 2,80

 5   3 4-6 2,90

 6   4 6-8 3,10

 7   5 8-10 3,15

 8   6 10-12 3,20

 9  Főelőadó  7 12-15 3,40

 10   8 15-18 3,50

 11   9 18-21 3,55

 12   10 21-24 3,60

 13   11 24-27 3,70

 14   12 27-29 3,75

 15   13 29-31 3,80

 16  Főmunkatárs  14 31-33 4,00

 17   15 33-35 4,50

 18   16 35-37 4,70

 19   17 37-40 4,90

 20 18 40 év felett 5,10”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 199. szám 83355

9. melléklet a 2013. évi CC. törvényhez
„7. számú melléklet a 2010. évi CXXII. törvényhez

Kiemelt munkáltatói jogkörök gyakorlása

 A  B  C  D  E

 1     A jogkör gyakorlója

 2
 Sorszám  A hatáskör területe  Munkáltatói jogkör megnevezése

 a kijelölt 

miniszter

 NAV 

elnöke

 3  1.  Hivatásos

szolgálati jogviszonnyal 

kapcsolatos

intézkedések

 Hivatásos állományba vétel

 4  tábornokra vonatkozó javaslat előterjesztése a Köztársasági Elnökhöz  X  

 5  főtiszt, tiszt esetében   X

 6  Hivatásos szolgálati jogviszony megszüntetése

 7  tábornokra vonatkozó javaslat előterjesztése a Köztársasági Elnökhöz  X  

 8  főtiszt, tiszt esetében   X

 9  Hivatásos szolgálati jogviszony szüneteltetése

 10  tábornok esetében  X  X

 11  főtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes esetében   X

 12  Hivatásos állományba visszavétel

 13  tábornokra vonatkozó javaslat előterjesztése a Köztársasági Elnökhöz  X  

 14  főtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes esetében   X

 15  2.  Rendfokozatot érintő döntések

 

 

 

 Első tiszti kinevezés   X

 16  Magasabb rendfokozatba történő kinevezés, előléptetés

 17  tábornoki kinevezés előterjesztése a Köztársasági Elnökhöz  X  

 18  ezredesi előléptetés   X

 19  főtiszt, tiszt soron kívüli előléptetése  X  X

 20  3.  Hivatásos szolgálati 

jogviszonnyal kapcsolatos 

egyéb döntések

 Tábornok más fegyveres szervhez történő áthelyezése  X  

 21  Főtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes más fegyveres szervhez történő 

áthelyezése

  X

 22 4.  Fegyelmi hatáskörök Tábornok rendfokozatát vagy szolgálati viszonyát érintő fegyelmi 

büntetés kiszabására vonatkozó javaslat előterjesztése a Köztársasági 

Elnökhöz

 X  

 23 Rendfokozatban visszavetés, hivatásos szolgálati jogviszony 

megszüntetése, illetve lefokozás fegyelmi büntetés kiszabása főtiszt, 

tiszt esetében 

  X

 24  Fegyelmi eljárás lefolytatása, egyéb fegyelmi büntetések kiszabása

 25  tábornok esetében   A NAV 

elnöke, 

illetve 

az  

általa 

veze- 

tett 

fegyel- 

mi 

tanács
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 26  5.  Vezényléssel kapcsolatos 

intézkedések

 Külszolgálatra történő vezénylés

 27  tábornok esetében  X  

 28  főtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes esetében   X

 29  Külföldi tanintézetbe tanfolyamra történő vezénylés

 30  tábornok esetében  X  

 31  főtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes esetében   X

 32  Vezénylés más szervhez

 33 tábornok esetében X

 34 főtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes esetében X

 35  Hazai tanintézet alaptagozatára, tanfolyamaira történő vezénylés

 36  tábornok esetében  X  

 37  főtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes esetében   X

 38  6.  Egyéb döntések  Tábornok egyenruha-viselési jogának megvonása  X  

 39  Tábornok illetmény nélküli szabadságának engedélyezése  X  X

 40  Elhunytak minősítése

 41  hősi halottá, szolgálat halottjává nyilvánítás  X  

 42  fegyveres szerv halottjává nyilvánítás   X

 43  Ágazati, Tárcaközi Érdekegyeztető Fórummal történő egyeztetés  X”  

2013. évi CCI. törvény
a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint 
a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról*

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

1. §  A tisztességtelen piaci magatartás és a  versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.  évi LVII.  törvény (a  továbbiakban: 
Tpvt.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  Európai Unió működéséről szóló szerződés (a  továbbiakban: EUMSz.) 101., illetve 102.  cikkének (korábban 
az  Európai Közösséget létrehozó szerződés 81., illetve 82.  cikke) alkalmazása során az  e  cikkek hatálya alá tartozó 
piaci magatartásra is e törvény eljárási rendelkezéseit kell alkalmazni akkor, ha az 1/2003/EK tanácsi rendelet alapján 
a Gazdasági Versenyhivatal vagy magyar bíróság eljárásának van helye.”

2. §  A Tpvt. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.  § (1) Tilos a  Polgári Törvénykönyvben meghatározott üzleti titkot tisztességtelen módon megszerezni vagy 
felhasználni, valamint jogosulatlanul mással közölni vagy nyilvánosságra hozni.
(2) Üzleti titok tisztességtelen módon való megszerzésének minősül az is, ha az üzleti titkot a jogosult hozzájárulása 
nélkül, a vele üzleti kapcsolatban – ideértve az üzletkötést megelőző olyan tájékoztatást, tárgyalást és ajánlattételt 
is, amelyet nem követ szerződéskötés – vagy bizalmi viszonyban – így különösen munkaviszonyban, munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyban vagy tagsági viszonyban – álló személy közreműködésével szerezték meg.”

3. §  A Tpvt. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.  § Tilos valamely forgalomképes ingó dolgot (a  továbbiakban: termék) vagy szolgáltatást a  versenytárs 
hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel – ideértve az  eredetmegjelölést is – 
vagy elnevezéssel előállítani, forgalmazni vagy reklámozni, továbbá olyan nevet, árujelzőt vagy egyéb megjelölést 
használni, amelyről a versenytársat, illetve annak termékét, szolgáltatását szokták felismerni.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. november 18-i ülésnapján fogadta el.
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4. §  A Tpvt. a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A.  § (1) Tilos valamely termék, szolgáltatás, dolog módjára hasznosítható természeti erő, ingatlan, értékpapír, 
pénzügyi eszköz vagy vagyoni értékű jog (a  továbbiakban együtt: áru) értékesítésének vagy más módon 
történő igénybevételének előmozdítására, vagy e  céllal összefüggésben a  vállalkozás nevének, megjelölésének, 
tevékenységének népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányuló olyan közlés, tájékoztatás, 
amely közvetve vagy közvetlenül felismerhetővé teszi a vállalkozás versenytársát, vagy a versenytárs által előállított, 
forgalmazott vagy bemutatott, a bemutatott áruval azonos vagy ahhoz hasonló rendeltetésű árut (a továbbiakban: 
összehasonlító reklám), ha az
a) versenytárs vagy annak neve, áruja, árujelzője vagy egyéb megjelölése jó hírnevéből adódó tisztességtelen 
előnyszerzésre vezethet,
b) versenytárs vagy annak neve, áruja, árujelzője vagy egyéb megjelölése jó hírnevét sértheti,
c) az árut valamely védjeggyel vagy egyéb védett megjelöléssel ellátott más áru utánzataként vagy másolataként 
mutatja be, vagy
d) arra vezethet, hogy a piaci szereplők a vállalkozást versenytársával, illetve a vállalkozás nevét, áruját, árujelzőjét 
vagy egyéb megjelölését a versenytárséval összetéveszthessék.
(2) Az  olyan piaci önszabályozás keretében létrehozott megállapodás vagy szabályegyüttes, amely valamely 
kereskedelmi gyakorlat vagy tevékenységi ágazat vonatkozásában követendő magatartási szabályokat határoz 
meg azon vállalkozások számára, amelyek ezt magukra nézve kötelezőnek ismerik el (a továbbiakban: magatartási 
kódex), nem ösztönözhet az  (1)  bekezdésbe ütköző magatartásra. E  rendelkezés megsértéséért a  magatartási 
kódex kidolgozója, valamint az  is felel, akinek a  magatartási kódex szerint feladata a  kódex felülvizsgálata, illetve 
betartásának ellenőrzése.”

5. §  A Tpvt. III. Fejezetének helyébe a következő fejezet lép:
„III. Fejezet
Az üzletI döntések tIsztesséGtelen beFolyásolásánAk tIlAlmA
8. § (1) Tilos a gazdasági versenyben az üzletfeleket megtéveszteni.
(2) Az  üzletfelek megtévesztésének minősül a  vállalkozásnak, illetve a  vállalkozás érdekében vagy javára eljáró 
személynek az áru értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló olyan üzleti 
kommunikációja – ideértve bármely információközlést, annak megjelenési módjától, eszközétől függetlenül –, egyéb 
magatartása, tevékenysége vagy mulasztása (a továbbiakban együtt: üzleti gyakorlat), amely
a) jelentős információ tekintetében valótlan tényt tartalmaz, vagy valós tényt – figyelemmel megjelenésének 
valamennyi körülményére – olyan módon jelenít meg, hogy megtéveszti vagy alkalmas arra, hogy megtévessze 
azokat az üzletfeleket, akik felé irányul, vagy akik tudomására juthat, vagy
b) – figyelembe véve valamennyi tényszerű körülményt, továbbá a kommunikáció eszközének korlátait – az adott 
helyzetben az üzletfél üzleti döntéséhez szükséges és ezért jelentős információt elhallgat, elrejt, vagy azt homályos, 
érthetetlen, félreérthető vagy időszerűtlen módon bocsátja rendelkezésre,
és ezáltal befolyásolja az üzletfelek vagy lehetséges üzletfelek gazdasági magatartását, vagy erre alkalmas.
(3) A (2) bekezdés alkalmazásában jelentősnek minősül különösen az olyan információ, amely az alábbiak közül egy 
vagy több tényezőre vonatkozik:
a) az áru lényeges jellemzői, így különösen
aa) kivitelezése, összetétele, műszaki jellemzői,
ab) mennyisége,
ac) származási helye, eredete,
ad) előállításának vagy szolgáltatásának módja és időpontja,
ae) beszerezhetősége, szállítása,
af ) alkalmazása, a használatához, fenntartásához szükséges ismeretek,
ag) az adott célra való alkalmassága, a használatától várható eredmények,
ah) az a tény, hogy az áru megfelel-e a rá vonatkozó jogszabályban vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül 
alkalmazandó jogi aktusában előírt követelménynek vagy – ilyen előírás hiányában – az áruval szemben támasztott 
szokásos követelményeknek,
ai) veszélyessége, kockázatai,
aj) egészségre gyakorolt hatásai,
ak) környezeti hatásai, energiafelhasználási ismérvei, továbbá
al) tesztelése, ellenőrzöttsége vagy annak eredménye,
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b) az áru ára, illetve díja, az ár, illetve díj megállapításának módja,
c) az  áru megvételének, illetve igénybevételének a  b)  pontban meghatározotton túli egyéb szerződéses feltétele, 
továbbá
d) a vállalkozás vagy képviselőjének személye, a vállalkozás jellemzői és jogai, így különösen a  jogállása, vagyona, 
szellemi alkotásokon fennálló jogai és kereskedelmi tulajdonjoga, képesítései, díjai és kitüntetései.
9. § Tilos az üzletfél választási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti gyakorlat alkalmazása, így különösen olyan 
körülmények teremtése, amelyek jelentősen megnehezítik az  áru, illetve az  ajánlat valós megítélését, más áruval 
vagy más ajánlattal történő tárgyszerű összehasonlítását, ha ez befolyásolja az üzletfelek vagy lehetséges üzletfelek 
gazdasági magatartását, vagy erre alkalmas.
10. § Az összehasonlító reklámban
a) kizárólag azonos rendeltetésű vagy azonos szükségleteket kielégítő áruk hasonlíthatók össze,
b) az összehasonlításnak az áruk lényeges, meghatározó, jellemző és ellenőrizhető tulajdonságára kell vonatkoznia, 
és – ha az ár is az összehasonlítás tárgyát képezi, akkor e vonatkozásban is – tárgyilagosnak kell lennie,
c) eredetmegjelöléssel rendelkező termékek összehasonlítása kizárólag azonos eredetmegjelölésű termékekre 
vonatkozhat.
10/A. § (1) A 8. § és a 9. § rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha az üzleti gyakorlat kizárólag önálló foglalkozásával 
vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében eljáró személyt érint.
(2) Az üzleti gyakorlat megítélése során az olyan üzletfél magatartását kell alapul venni, aki a gazdasági kapcsolatokban 
általában elvárhatóan tájékozott, és az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el.
(3) Annak megállapításánál, hogy a  tájékoztatás megtévesztésre alkalmas-e, a  használt kifejezéseknek az  üzleti 
életben elfogadott általános jelentése az irányadó.
10/B. § Magatartási kódex nem ösztönözhet olyan magatartásra, amely a 8–10. § rendelkezéseibe ütközik.
10/C.  § (1) A  8.  §-ban és a  10.  §-ban foglalt rendelkezések megsértéséért azon a  vállalkozáson túl, amelynek 
az  üzleti gyakorlattal érintett áru értékesítése, szolgáltatása vagy eladásának ösztönzése közvetlenül érdekében 
áll (a  továbbiakban: üzleti gyakorlat alkalmazója), az  is felel, aki az  üzleti gyakorlat keretében közölt üzleti 
kommunikációt az  arra alkalmas eszközök segítségével megismerhetővé teszi, valamint aki önálló gazdasági 
tevékenysége körében az  üzleti kommunikációt megalkotja vagy ezzel összefüggésben egyéb szolgáltatást nyújt, 
ha a  jogsértés az  üzleti kommunikáció megjelenítési módjával összefüggő olyan okból ered, amely nem az  üzleti 
gyakorlat alkalmazója kifejezett utasítása végrehajtásának a következménye.
(2) A  10/B.  §-ban foglalt rendelkezés megsértéséért a  magatartási kódex kidolgozója, valamint az  is felel, akinek 
a magatartási kódex szerint feladata a kódex felülvizsgálata, illetve betartásának ellenőrzése.”

6. § (1) A Tpvt. 23. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[vállalkozások összefonódása (koncentrációja) jön létre, ha]
„a) két vagy több előzőleg egymástól független vállalkozás összeolvad, az  egyik a  másikba beolvad, vagy 
a vállalkozás vállalkozásrésze a vállalkozástól független másik vállalkozás részévé válik,
b) egy vállalkozás vagy több vállalkozás közösen közvetlen vagy közvetett irányítási jogot szerez valamely tőle 
független vállalkozás felett, vagy több, tőle független, de egymástól nem független vállalkozás felett, vagy”

 (2) A Tpvt. 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) E törvény alkalmazásában közvetett irányítási joggal rendelkezik a vállalkozás azon vállalkozás felett, amelyet
a) az általa közvetlenül irányított vállalkozás – vele együtt vagy önállóan – közvetlenül irányít,
b) az általa közvetlenül irányított vállalkozások közösen közvetlenül irányítanak,
c) az általa az a) vagy b) pont szerint közvetetten irányított vállalkozások irányítanak a (2) bekezdés vagy az a), illetve 
b) pont szerint, vagy
d) az általa az a)–c) pont szerint közvetetten irányított vállalkozások irányítanak az a)−c) pont szerint.”

7. §  A Tpvt. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § Nem engedélyköteles a biztosítóintézet, a hitelintézet, a pénzügyi holding társaság, a vegyes tevékenységű 
holding társaság, a  befektetési társaság vagy a  vagyonkezelő szervezet átmeneti – legfeljebb egyéves – irányítás- 
vagy vagyonszerzése, ha annak célja a  továbbértékesítés előkészítése, és az  irányításszerző vállalkozás irányítási 
jogait nem, vagy csak az  ehhez feltétlenül szükséges mértékben gyakorolja. A  Gazdasági Versenyhivatal 
az  irányításszerző vállalkozásnak az  egyéves átmeneti időszak lejárta előtt benyújtott kérelmére egy alkalommal 
legfeljebb további egy évre engedélyezheti az  átmeneti időszak meghosszabbítását, ha a  vállalkozás bizonyítja, 
hogy az elidegenítés egy éven belül neki fel nem róható okból nem volt lehetséges.”
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8. § (1) A Tpvt. 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Közvetlen résztvevők
a) a 23. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az összeolvadó vállalkozások, a beolvadó vállalkozás, és az a vállalkozás, 
amelyikbe beolvadás történik, valamint az a vállalkozás, amelynek a vállalkozásrész a részévé válik,
b) a  23.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerint közvetlen irányítást szerző vállalkozás, az  ilyen vállalkozást más 
vállalkozáscsoport egy vagy több tagjával közösen irányító – a 23. § (1) bekezdés b) pontja szerint közvetett közös 
irányítást szerző – vállalkozás, valamint az a vállalkozás, amelyek fölött irányítást szereznek, illetve
c) a 23. § (1) bekezdés c) pontja szerint közös vállalkozást létrehozó vállalkozások.”

 (2) A Tpvt. 26. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  közvetett résztvevők körének meghatározása során figyelmen kívül kell hagyni az  összefonódás 
következtében irányítási jogát elvesztő vállalkozást, valamint az  ilyen vállalkozás által irányított – közvetlen 
résztvevőnek nem minősülő – vállalkozást.”

9. §  A Tpvt. 27. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  nettó árbevételt az  összefonódást létrehozó nyilvános ajánlati felhívás közzétételének, szerződés 
megkötésének vagy az  irányítási jog megszerzésének időpontjai közül a  legkorábbi időpontot megelőző utolsó 
hitelesen lezárt üzleti évre vonatkozó éves beszámoló vagy egyszerűsített éves beszámoló szerinti nettó árbevétel 
alapján kell meghatározni.
(7) A  külföldi devizában meghatározott összegek forintra történő átszámításakor a  Magyar Nemzeti Bank által 
közzétett, az adott vállalkozás üzleti évének lezárásakor érvényes deviza-középárfolyamot kell alkalmazni.”

10. §  A Tpvt. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  24.  § szerinti összefonódáshoz összeolvadás vagy beolvadás, valamint közös vállalkozás létrehozása esetén 
a közvetlen résztvevő, minden más esetben a vállalkozásrészt, illetve a közvetlen irányítást megszerző vagy az azt 
közvetlenül irányító vállalkozás köteles engedélyt kérni.”

11. §  A Tpvt. 29. §-a és 29/A. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„29.  § (1) A  vállalkozásoknak a  24.  § szerinti összefonódása a  Gazdasági Versenyhivatal engedélyének hiányában 
nem hajtható végre, így különösen az  összefonódás következtében szerzett szavazati jogok, illetve a  vezető 
tisztségviselők kijelölésére vagy megválasztására vonatkozó jogosultságok nem gyakorolhatók; az összeolvadó vagy 
beolvadó, illetve a korábban független vállalkozás vagy vállalkozásrész döntéseinek meghozatala és az összefonódó 
vállalkozások közötti üzleti kapcsolatok folytatása során az összefonódást megelőző helyzet alapján kell eljárni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tilalom nem vonatkozik az összefonódást létrehozó szerződés megkötésére vagy nyilvános 
vételi ajánlat megtételére, valamint az  ezek alapján az  összefonódás létrehozásához szükséges olyan jogügyletek 
és jognyilatkozatok megtételére, amelyek révén még nem kerül sor az  irányítási jogoknak az  irányításszerző általi 
gyakorlására.
29/A.  § (1) A  28.  § (1)  bekezdése alapján az  összefonódás engedélyezése iránti kérelem benyújtására köteles 
vállalkozás indokolt kérelmére a  Gazdasági Versenyhivatal − az  ügy összes körülményeire figyelemmel, így 
különösen a  29.  § szerinti tilalomnak az  érintett vállalkozásokra és más vállalkozásokra gyakorolt hatásának, 
valamint az összefonódás versenyre hátrányos lehetséges hatásainak mérlegelésével − hozzájárulhat ahhoz, hogy 
az  irányításszerző az  irányítási jogát a 29. §-tól eltérve az összefonódás engedélyezésére irányuló eljárást befejező 
döntés meghozatala előtt is gyakorolja, így különösen, ha az szükséges a befektetése értékének megőrzéséhez.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hozzájárulás esetén a Gazdasági Versenyhivatal az összefonódást megelőzően fennálló 
verseny feltételeinek megőrzése, az összefonódás versenyre hátrányos lehetséges hatásainak mérséklése érdekében 
– az érintett vállalkozások érdekeire is figyelemmel − az  irányítási jog (1) bekezdés szerinti gyakorlását feltételhez 
kötheti, illetve arra vonatkozóan kötelezettséget írhat elő (a továbbiakban együtt: irányításkorlátozó előírás) annak 
érdekében, hogy az irányítási jog gyakorlása ne eredményezhesse a piaci viszonyok összefonódást megelőzően fennálló 
versenyfeltételeknek megfelelő helyreállítását, az  összefonódás versenyre hátrányos hatásainak kiküszöbölését 
lehetetlenné tevő vagy azt jelentős mértékben megnehezítő mértékű megváltoztatását. Az irányításkorlátozó előírás 
megállapításával egyidejűleg a kérelmező az irányítási jog gyakorlásával összefüggő adatok közlésére, így különösen 
meghatározott döntésekről, jognyilatkozatokról való adatszolgáltatásra kötelezhető.
(3) A Gazdasági Versenyhivatal az irányítási jog gyakorlására vonatkozó (1) bekezdés szerinti hozzájárulását az eljárás 
során akkor is visszavonja vagy az irányításkorlátozó előírást módosítja, ha az irányítási jog gyakorlása az összefonódást 
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megelőzően fennálló versenyfeltételek helyreállítását, az összefonódás versenyre hátrányos hatásainak kiküszöbölését 
lehetetlenné tenné vagy jelentős mértékben megnehezítené.
(4) Ha az összefonódást a Gazdasági Versenyhivatal nem engedélyezi, az irányítási jognak a 29. § szerinti tilalomba 
ütköző vagy a (2) bekezdés szerinti irányításkorlátozó előírást sértő gyakorlásából eredő bármilyen jogügylet vagy 
jognyilatkozat semmis. E  rendelkezésre azonban nem hivatkozhat az  a  vállalkozás, amely irányítási jogát a  29.  § 
szerinti tilalomba ütköző vagy az irányításkorlátozó előírást sértő módon gyakorolta, továbbá az ilyen vállalkozás felel 
az e rendelkezés szerinti semmisség jogkövetkezményeinek alkalmazásából eredő károkért.
(5) A  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991.  évi XLIX.  törvény 65.  §-a szerint stratégiailag kiemelt 
jelentőségűnek minősített vállalkozás (a továbbiakban: kiemelt jelentőségű vállalkozás) felszámolási eljárása során 
létrehozott, a  kiemelt jelentőségű vállalkozás vagy vállalkozásrésze feletti irányításszerzést vagy irányításváltozást 
eredményező összefonódás esetén az irányítási jogok (1) bekezdés szerinti módon való gyakorlásához a Gazdasági 
Versenyhivatal hozzájárulása nem szükséges; e rendelkezés nem érinti a (2)–(4) bekezdés alkalmazását.”

12. § (1) A Tpvt. 30. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az  érintett piacon a  versenynek az  összefonódásból eredő jelentős mértékű csökkenése meghatározott 
előzetes vagy utólagos feltétel teljesülése − így különösen egyes vállalkozásrészek vagy egyes vagyontárgyak 
elidegenítése, valamely közvetett résztvevő felett gyakorolt irányítás megszüntetése − esetén vagy meghatározott 
magatartási szabályok betartása mellett kiküszöbölhető, és az  e  tekintetben érintett vállalkozások vállalják, hogy 
az összefonódást ilyen feltételek szerint megfelelően módosítják, illetve hogy az összefonódás végrehajtása esetén 
ennek megfelelő magatartást tanúsítanak, a Gazdasági Versenyhivatal az összefonódás megtiltása helyett a vállalt 
előzetes vagy utólagos feltétel vagy kötelezettség előírása mellett az összefonódást engedélyezi.”

 (2) A Tpvt. 30. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  összefonódás elbírálásakor mérlegelni kell az  irányítási jogok 29/A.  § szerinti gyakorlásából eredően 
a  versenyre gyakorolt hatásokat is. Határozatában a  Gazdasági Versenyhivatal megállapítja azt is, hogy 
az irányításszerző irányítási jogainak gyakorlása megfelelt-e az irányításkorlátozó előírásban foglaltaknak.
(7) Az olyan összefonódást, amely a (2) bekezdés alapján – a (3) bekezdésre is figyelemmel – nem engedélyezhető, 
a Gazdasági Versenyhivatal megtiltja.”

13. §  A Tpvt. 31. §-a és 32. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„31. § A 29. § szerinti tilalom ellenére végrehajtott − a 30. § alapján nem engedélyezhető − összefonódás, valamint 
a Gazdasági Versenyhivatal összefonódást megtiltó határozata ellenére vagy az engedélyben előírt feltétel teljesülése 
nélkül végrehajtott összefonódás esetén a  Gazdasági Versenyhivatal az  összefonódás hátrányos hatásainak 
kiküszöbölése, az  összefonódást megelőzően fennálló versenyfeltételek helyreállítása érdekében határozatában 
megfelelő határidő megállapításával előírja az  összefonódás megszüntetését − így különösen az  összeolvadó, 
beolvadó vagy az összefonódás következtében más vállalkozás irányítása alá kerülő vállalkozás vagy vállalkozásrész, 
vagyon-, illetve üzletrész vagy részvények különválasztását, elidegenítését, vagy a közös irányítás megszüntetését − 
vagy az e cél eléréséhez szükséges más megfelelő kötelezettséget.
32.  § (1) A  Gazdasági Versenyhivatal a  30.  § alapján hozott engedélyező határozatát az  e  §-ban meghatározott 
esetekben és feltételek szerint is visszavonja vagy módosítja.
(2) A Gazdasági Versenyhivatal a 30. § alapján hozott engedélyező határozatát visszavonja, ha
a) a  bíróság által felül nem vizsgált határozatban az  engedély megadása a  döntés szempontjából lényeges tény 
félrevezető közlésén alapult, vagy
b) a  kötelezett vállalkozás nem teljesítette a  határozatban, illetve a  (4)  bekezdés szerint módosított határozatban 
előírt valamely kötelezettséget.
(3) A határozat
a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a közlésétől,
b) a  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  kötelezettség teljesítésére előírt határidő lejártától, folyamatos 
kötelezettség esetén a kötelezettség megsértésétől
számított öt éven belül vonható vissza.
(4) A Gazdasági Versenyhivatal a 30. § alapján hozott engedélyező határozatát módosítja
a) a  kötelezett vállalkozásnak legkésőbb a  kötelezettség teljesítésére, illetve a  feltétel teljesülésére előírt határidő 
lejártáig benyújtott kérelmére, ha a  kötelezett a  határozatban előírt valamely kötelezettséget rajta kívül álló 
elháríthatatlan ok miatt nem tudja teljesíteni, illetve feltételnek nem tud eleget tenni, vagy
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b) a  kötelezett vállalkozás kérelmére vagy hivatalból, ha a  határozatban előírt kötelezettség teljesítése a  piaci 
viszonyok, a verseny feltételeinek módosulása folytán a továbbiakban nem indokolt,
és az összefonódásnak a kötelezettség előírására okot adó hátrányos hatásai más módon vagy a kötelezettség előírása 
nélkül is kiküszöbölhetők.
(5) A  határozat hivatalból a  kötelezettség teljesítésére előírt határidő lejártától, folyamatos kötelezettség esetén 
a kötelezettség megsértésétől számított öt éven belül módosítható.”

14. §  A Tpvt. 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„33.  § (1) A  Gazdasági Versenyhivatal autonóm államigazgatási szerv, amely ellátja az  e  törvényben és a  külön 
törvényben meghatározott versenyfelügyeleti és egyéb feladatokat. A  Gazdasági Versenyhivatal ellátja továbbá 
mindazokat a feladatokat, amelyeket az Európai Unió joga a tagállami versenyhatóság hatáskörébe utal.
(2) A  Gazdasági Versenyhivatal feladatai ellátása során csak a  törvénynek van alárendelve, feladatkörében nem 
utasítható, feladatát más szervektől elkülönülten, befolyásolástól mentesen látja el. A  Gazdasági Versenyhivatal 
számára feladatot csak törvény írhat elő.
(3) A  Gazdasági Versenyhivatal véleményezi a  feladat- és hatáskörét érintő, továbbá a  versenyt − különösen valamely 
tevékenység gyakorlása, a piacra lépés feltételeinek meghatározása vagy kizárólagossági jogok biztosítása révén – korlátozó 
vagy a verseny feltételeit − ideértve a verseny szabadságát sértő magatartásokkal szembeni fellépést is − befolyásoló, 
valamint az  árakra vagy az  értékesítési feltételekre vonatkozó előírásokat tartalmazó szabályozási koncepciókat, 
jogszabálytervezeteket az  önkormányzati rendeletek kivételével. A  jegyző kezdeményezheti az  önkormányzati 
rendelet tervezetének véleményezését a Gazdasági Versenyhivatalnál.
(4) A  Gazdasági Versenyhivatal a  verseny társadalmi elfogadottsága, a  vállalkozások jogkövető magatartásának 
előmozdítása, a  versenybarát, illetve a  tudatos fogyasztói döntéshozatalt biztosító szabályozási környezet 
megalkotásának elősegítése, valamint a  fogyasztói tudatosság növelése érdekében – különösen a  versenyjog, 
a verseny- és fogyasztóvédelmi politika körébe tartozó tudományos-oktatási programok, a versenyjoggal, verseny-, 
illetve fogyasztóvédelmi politikával foglalkozó szakemberek képzésének támogatásával, a  versenypolitikával, 
valamint a fogyasztói döntéshozatallal és az annak védelmével kapcsolatos tájékozottság növelésével − hozzájárul 
a versenykultúra és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztéséhez, a verseny, valamint a fogyasztói 
döntéshozatal közgazdasági és jogi kérdéseivel foglalkozó szakmai közélet fejlődéséhez.”

15. §  A Tpvt. a következő 33/A. §-sal és 33/B. §-sal egészül ki:
„33/A.  § (1) A  Gazdasági Versenyhivatal önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv, amely 
a  központi költségvetés szerkezeti rendjében önálló fejezetet alkot; a  fejezetet irányító szerv vezetőjének 
jogosítványait a  Gazdasági Versenyhivatal elnöke gyakorolja. E  jogkörében a  Gazdasági Versenyhivatal elnöke 
a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás keretében a személyi juttatások kiemelt előirányzatot is növelheti.
(2) A  Gazdasági Versenyhivatal költségvetésének kiadási és bevételi főösszegeit kizárólag az  Országgyűlés 
csökkentheti.
(3) A  Gazdasági Versenyhivatal eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj teljes összege a  Gazdasági 
Versenyhivatal saját bevétele, amelyet a Gazdasági Versenyhivatal a működésével kapcsolatos kiadások fedezésére 
használ fel. Az  előző évi bevételeiből származó maradványt a  Gazdasági Versenyhivatal a  következő években 
a feladatai teljesítésére felhasználhatja.
(4) A Gazdasági Versenyhivatal székhelye Budapest.
33/B.  § A  Gazdasági Versenyhivatal minden évben az  augusztus 20-át megelőző tíz munkanapon, valamint 
a december 24-e és január 1-je közötti munkanapokon igazgatási szünetet tart.”

16. §  A Tpvt. 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„34.  § A  Gazdasági Versenyhivatal elnökének, elnökhelyetteseinek, valamint a  Versenytanács tagjainak 
a jogviszonyára – az e törvényben foglalt eltérésekkel – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
(a továbbiakban: Kttv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.”

17. §  A Tpvt. 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Gazdasági Versenyhivatal elnöke
a) vezeti a Gazdasági Versenyhivatalt,
b) képviseli a Gazdasági Versenyhivatalt,



83362 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 199. szám 

c) megállapítja a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatát, jóváhagyja a Versenytanács szervezeti 
és működési szabályzatát, meghatározza a Gazdasági Versenyhivatal létszámkeretét, kiadmányozási rendjét,
d) gyakorolja − az  e  törvényben meghatározott kivételekkel − a  munkáltatói jogokat a  Gazdasági Versenyhivatal 
elnökhelyettesei, a Versenytanács tagjai, valamint a Gazdasági Versenyhivatal köztisztviselői, közszolgálati ügykezelői 
és munkavállalói felett, ellátja a Kttv.-ben a hivatali szerv vezetője számára meghatározott feladatokat,
e) kijelöli az 1/2003/EK tanácsi rendelet szerinti Versenykorlátozó Magatartások és Erőfölényes Helyzetek Tanácsadó 
Bizottságában, valamint a  139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti Összefonódások Tanácsadó Bizottságában 
a Gazdasági Versenyhivatalt képviselő személyeket,
f ) irányítja a  Gazdasági Versenyhivatal versenykultúrát és a  tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúráját fejlesztő 
tevékenységét.”

18. §  A Tpvt. 36/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„36/A.  § A  Gazdasági Versenyhivatal főtitkára a  Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatában 
meghatározottak szerint, az  elnök irányításával ellátja – a  jogszabályoknak és a  szakmai követelményeknek 
megfelelően – a Gazdasági Versenyhivatal hivatali szervezetének vezetésével összefüggő feladatokat.”

19. § (1) A Tpvt. 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Versenytanács elnökből és tagokból áll. A  Versenytanács ellátja a  törvényben meghatározott feladatokat. 
A Versenytanács elnöke és tagjai döntéshozataluk során függetlenek, a  jogszabályok alapján meggyőződésüknek 
megfelelően döntenek, döntéseik meghozatalával összefüggésben nem befolyásolhatók és nem utasíthatók.”

 (2) A Tpvt. 37. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  Versenytanács tagját a  Gazdasági Versenyhivatal elnökének javaslatára a  köztársasági elnök nevezi ki és 
menti fel. A kinevezés hat évre szól. A kinevezett személy megbízatásának lejártát követően egy alkalommal újból 
kinevezhető.
(4) A  Gazdasági Versenyhivatal köztisztviselője közszolgálati jogviszonyának fennállását a  Versenytanács tagjává 
való kinevezése nem érinti. Ha a  Versenytanács tagjának megbízatása a  megbízatás időtartamának letelte miatt 
szűnik meg, a köztisztviselőt az előmeneteli szabályok figyelembevételével újra be kell sorolni, és vissza kell helyezni 
a megbízatása előtt általa betöltött munkakörbe vagy a végzettségének és szakképzettségének, szakképesítésének 
megfelelő más munkakörbe kell kinevezni. Ha a  megváltozott munkakörbe való kinevezés miatt a  köztisztviselő 
felmentését kéri, a  Kttv. 48.  § (7)  bekezdése alkalmazásában a  kinevezésmódosítást megelőzően betöltött 
munkakörként a versenytanácstagi megbízatást kell figyelembe venni.”

20. §  A Tpvt. 38. §-a és 39. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„38. § (1) A Gazdasági Versenyhivatal elnökének, elnökhelyettesének, illetve a Versenytanács tagjának megbízatása 
és − a 37. § (4) bekezdésében meghatározott esetek kivételével − közszolgálati jogviszonya megszűnik
a) a megbízatási időtartam leteltével,
b) 70. életéve betöltésével,
c) halálával,
d) lemondásával,
e) összeférhetetlenségének megállapításával,
f ) felmentésével.
(2) A  Gazdasági Versenyhivatal elnöke, elnökhelyettese és a  Versenytanács tagja megbízatásának megszűnését 
az  (1)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti esetben – az  elnök esetében a  miniszterelnök, egyéb esetben az  elnök 
előterjesztésére – a köztársasági elnök állapítja meg.
(3) A  Gazdasági Versenyhivatal elnökének, elnökhelyettesének és a  Versenytanács tagjának lemondását írásban 
– az elnök esetében a miniszterelnök, egyéb esetben az elnök útján – kell közölni a köztársasági elnökkel. Lemondás 
esetén a  megbízatás megszűnésének időpontját – az  elnök esetében a  miniszterelnök, egyéb esetben az  elnök 
javaslatára – a  köztársasági elnök határozza meg, az  azonban nem lehet későbbi a  lemondásnak az  elnök esetén 
a  miniszterelnökhöz, egyéb esetben az  elnökhöz történő eljuttatását követő hatvanadik napnál; egyebekben 
a lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges.
(4) A  Gazdasági Versenyhivatal elnökének, elnökhelyettesének és a Versenytanács tagjának összeférhetetlenségét 
– az elnök esetében a miniszterelnök, egyéb esetben az elnök előterjesztésére – a köztársasági elnök állapítja meg.
(5) A  Gazdasági Versenyhivatal elnökét, elnökhelyettesét, a  Versenytanács tagját a  köztársasági elnök – az  elnök 
esetében a miniszterelnök, egyéb esetben az elnök előterjesztésére –
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a) felmenti, ha
aa) kilencven napon túl − neki felróható okból − nem képes eleget tenni a megbízatásából eredő feladatainak,
ab) a közszolgálati jogviszony létesítéséhez szükséges, a Kttv.-ben, illetve az e törvényben meghatározott feltételeknek 
nem felel meg, vagy
ac) vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítését megtagadja, a  teljesítést elmulasztja, vagy 
vagyonnyilatkozatában lényeges adatot, tényt szándékosan valótlanul közöl, illetve
b) felmentheti, ha száznyolcvan napon túl − neki fel nem róható okból − nem képes eleget tenni a megbízatásából 
eredő feladatainak.
(6) Az elnök, az elnökhelyettes és a Versenytanács tagja összeférhetetlenségének megállapítására vagy felmentésére 
vonatkozó előterjesztést – az elnök esetében a miniszterelnök, egyéb esetben az elnök – a köztársasági elnöknek való 
továbbítást megelőzően megküldi az érintett részére, aki a Kttv.-nek a közszolgálati jogvitára vonatkozó rendelkezései 
szerint öt munkanapon belül munkaügyi bírósághoz fordulhat. A bíróság által érkeztetett keresetlevelet az érintett 
haladéktalanul megküldi az összeférhetetlenség kimondása, illetve a felmentés iránt előterjesztésre jogosultnak.
(7) Az összeférhetetlenség megállapítására vagy a felmentésre vonatkozó előterjesztés a bírósághoz fordulásra nyitva 
álló határidő lejártát vagy – bírósághoz fordulás esetén – a  bíróság döntésének jogerőre emelkedését követően 
küldhető meg a köztársasági elnöknek. A köztársasági elnök határozatával szemben jogorvoslatnak vagy közszolgálati 
jogvita kezdeményezésének nincs helye.
39. § A vizsgáló a Gazdasági Versenyhivatal feladat- és hatáskörében eljáró, ágazati vizsgálatban, bejelentéssel, panasszal 
összefüggő eljárásban, továbbá versenyfelügyeleti eljárásban vizsgálatot végző, illetve az  eljárás eredményessége 
érdekében abban közreműködő köztisztviselő. A vizsgálói munkaköröket a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és 
működési szabályzata határozza meg.”

21. §  A Tpvt. 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Gazdasági Versenyhivatal elnöke, elnökhelyettese, a  Versenytanács tagja, a  főtitkár és a  vizsgáló további 
jogviszonyt − a  tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi 
tevékenységre irányuló jogviszony, továbbá a  közérdekű önkéntes tevékenység kivételével − nem létesíthet 
(összeférhetetlenség).”

22. §  A Tpvt. a következő 41. §-sal egészül ki:
„41.  § (1) A  kinevezéshez szükséges feltételek meglétének vizsgálatával, az  igazolásra való felhívással, továbbá 
az  összeférhetetlenségi okok bejelentésével és az  összeférhetetlenség megszüntetésére felhívással összefüggő 
jogkör gyakorlója az elnök tekintetében a miniszterelnök, az elnökhelyettes és a Versenytanács tagja tekintetében 
az elnök.
(2) Az  elnök személyi anyagának kezelését, valamint az  elnök tekintetében a  Kttv. 115.  §-a szerinti adatok 
nyilvántartását, továbbá az elnök foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos ügyviteli feladatokat a főtitkár látja el.”

23. §  A Tpvt. 42. §-a és 42/A. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„42.  § (1) A  Gazdasági Versenyhivatal elnöke a  miniszterrel, elnökhelyettese a  közigazgatási államtitkárral, 
főtitkára a helyettes államtitkárral azonos illetményben, illetve juttatásokban részesül azzal, hogy az elnök vezetői 
illetménypótléka az  alapilletményének 110%-a, az  elnökhelyettes vezetői illetménypótléka az  alapilletményének 
100%-a, a  főtitkár vezetői illetménypótléka az  alapilletményének 90%-a, továbbá az  elnök és az  elnökhelyettes 
illetménykiegészítése az  alapilletményük 80%-a, a  főtitkár illetménykiegészítése az  alapilletményének 70%-a. 
A  Versenytanács tagjának alapilletménye a  köztisztviselői illetményalap tízszerese, vezetői illetménypótléka 
az alapilletményének 80%-a.
(2) A Gazdasági Versenyhivatal elnökét, elnökhelyettesét, főtitkárát és a Versenytanács tagját minden naptári évben 
negyven munkanap szabadság illeti meg azzal, hogy a szabadságolási tervtől eltérően évi tizenhat munkanapot kell 
kiadni részére az általa kért időpontban.
(3) Ha a  Gazdasági Versenyhivatal elnöke, elnökhelyettese, a  Versenytanács tagja e  megbízatását három évig 
betöltötte, a megbízatás megszűnése esetén – kivéve, ha a megbízatás a 38. § (1) bekezdés d) vagy e) pontjában 
meghatározott okból vagy a 38. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott felmentési okból történő felmentés miatt 
szűnik meg – további három hónapon keresztül a havi illetményével megegyező összegű juttatásra jogosult, amely 
szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, valamint egészségbiztosítási, munkaerő-piaci és nyugdíjjárulék 
alapjául szolgáló jövedelem.
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(4) Ha a megbízatás megszűnésére a megbízatás kezdetétől számított három év eltelte után kerül sor, a (3) bekezdésben 
meghatározott juttatás minden további, e megbízatásban eltöltött év után további egy havi illetménnyel emelkedik, 
de összesen nem lehet több tizenkét havi illetménynél.
(5) Ha a megbízatás halál miatt szűnik meg, a juttatás az özvegyet, ennek hiányában az örököst illeti meg. E juttatásból 
egészségbiztosítási, munkaerő-piaci és nyugdíjjárulékot fizetni nem kell. E  juttatás a  hozzátartozói nyugellátás 
megállapításakor a havi átlagkereset alapjául szolgáló keresetként nem vehető figyelembe.
(6) A Versenytanács tagjának a 37. § (4) bekezdése szerinti továbbfoglalkoztatása esetén a (3), illetve (4) bekezdést 
azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy az  e  rendelkezésekben meghatározottak szerint juttatás helyett az  ott 
meghatározott időtartamokig a  köztisztviselőt megilleti a  korábbi illetménye és az  új illetménye különbségének 
összege, ha az előbbi magasabb volt.
42/A. § (1) A Gazdasági Versenyhivatalnál foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőt a közszolgálati 
jogviszonyban eltöltött idejének megfelelően a  (2)  bekezdésben meghatározott besorolási fokozatba, illetve 
−  a  (3)  bekezdésben meghatározott esetekben az  ott meghatározott − fizetési fokozatokba kell besorolni a  Kttv. 
118. §-a, 119. §-a, 120. § (1) bekezdése, 121. §-a és 122. §-a megfelelő alkalmazásával.
(2) A köztisztviselő
a) pályakezdőként gyakornok,
b) egy év közszolgálati jogviszonyban töltött idő után fogalmazó,
c) három év közszolgálati jogviszonyban töltött idő után tanácsos,
d) nyolc év közszolgálati jogviszonyban töltött idő után vezető tanácsos,
e) tizenhat év közszolgálati jogviszonyban töltött idő után főtanácsos,
f ) huszonöt év közszolgálati jogviszonyban töltött idő után vezető főtanácsos
besorolást kap.
(3) A  (2)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti besorolási fokozaton belül nincsenek fizetési fokozatok, a  c)−f )  pontja 
szerinti besorolási fokozat I. és II. fizetési fokozatokból áll. A tanácsos besorolású köztisztviselőt öt év közszolgálati 
jogviszonyban eltöltött idő után tanácsos II. fizetési fokozatba, a vezető tanácsos besorolású köztisztviselőt tizenkét 
év közszolgálati jogviszonyban töltött idő után vezető tanácsos II. fizetési fokozatba, a  főtanácsos besorolású 
köztisztviselőt húsz év közszolgálati jogviszonyban töltött idő után főtanácsos II. fizetési fokozatba, a  vezető 
főtanácsos besorolású köztisztviselőt harminc év közszolgálati jogviszonyban töltött idő után vezető főtanácsos 
II. fizetési fokozatba kell besorolni.”

24. §  A Tpvt. a következő 42/B. §-sal és 42/C. §-sal egészül ki:
„42/B.  § (1) A  köztisztviselő a  Gazdasági Versenyhivatal elkülönült szervezeti egységének vezetésére irodavezetői, 
irodavezető-helyettesi, illetve csoportvezetői munkakörbe nevezhető ki. Az irodavezető helyettesítésére − szervezeti 
egység vezetése nélkül – egy szervezeti egységnél legfeljebb egy irodavezető-helyettesi munkakör tölthető be.
(2) Az irodavezetőre, az irodavezető-helyettesre és a csoportvezetőre − ha e törvény eltérően nem rendelkezik − a Kttv. 
főosztályvezetőre, főosztályvezető-helyettesre, illetve osztályvezetőre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően 
alkalmazni.
(3) A Gazdasági Versenyhivatalban tanácsadói vagy főtanácsadói munkakörbe kinevezett köztisztviselő besorolásakor 
az e törvény szerinti főtanácsosi, illetve vezető főtanácsosi besorolást kell figyelembe venni; a főtanácsosi besorolású 
köztisztviselő irodavezető-helyettesi, a vezető főtanácsosi besorolású köztisztviselő irodavezetői illetményre jogosult.
42/C. § (1) A Gazdasági Versenyhivatalnál foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletménye
a) gyakornok esetében az illetményalap 4-szerese,
b) fogalmazó esetében az illetményalap 4,5-szerese,
c) tanácsos
ca) I. fizetési fokozat esetében az illetményalap 5,5-szerese,
cb) II. fizetési fokozat esetében az illetményalap 6-szorosa,
d) vezető tanácsos
da) I. fizetési fokozat esetében az illetményalap 6,5-szerese,
db) II. fizetési fokozat esetében az illetményalap 7-szerese,
e) főtanácsos
ea) I. fizetési fokozat esetében az illetményalap 7,6-szerese,
eb) II. fizetési fokozat esetében az illetményalap 7,9-szerese,
f ) vezető főtanácsos
fa) I. fizetési fokozat esetében az illetményalap 8,4-szerese,
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fb) II. fizetési fokozat esetében az illetményalap 8,6-szerese.
(2) A vezető alapilletménye
a) csoportvezető esetében az illetményalap 8,6-szerese,
b) irodavezető-helyettes esetében az illetményalap 8,7-szerese,
c) irodavezető esetében az illetményalap 9-szerese.
(3) A vezetői illetménypótlék mértéke
a) csoportvezető esetében az alapilletmény 20%-a,
b) irodavezető-helyettes esetében az alapilletmény 40%-a,
c) irodavezető esetében az alapilletmény 90%-a.
(4) A gyakornokot három, a fogalmazót öt, a tanácsost tíz, a vezető tanácsost tizenegy, a főtanácsost tizenkét, a vezető 
főtanácsost tizenhárom munkanap pótszabadság illeti meg. A  vezetői pótszabadság mértéke csoportvezetőnél 
tizenkét, irodavezető-helyettesnél és irodavezetőnél tizenhárom munkanap.
(5) A Gazdasági Versenyhivatal elnöke a különös felelősséggel járó vizsgálói munkakörben foglalkoztatott köztisztviselő 
részére vizsgálói pótlékot állapíthat meg. A vizsgálói pótlékra jogosító munkaköröket − munkakörelemzés és -értékelés 
alapján − a  Gazdasági Versenyhivatal közszolgálati szabályzata határozza meg. Vizsgálói pótlékként legfeljebb 
a köztisztviselő besorolása szerinti alapilletménye 30%-ának megfelelő összeg fizethető azzal, hogy ha a köztisztviselő 
tekintetében alapilletmény-eltérítést is megállapítottak, akkor a vizsgálói pótlék és az eltérítés együttes összege nem 
haladhatja meg a köztisztviselő besorolása szerinti alapilletménye 50%-ának megfelelő összeget.
(6) A Gazdasági Versenyhivatal alaptevékenységét elősegítő munkakörben foglalkoztatott, nem felsőfokú végzettségű 
köztisztviselő illetménykiegészítésének mértéke az alapilletmény 80%-a.
(7) A  Gazdasági Versenyhivatal elnöke a  minősítéssel, ennek hiányában teljesítményértékeléssel alátámasztott, 
kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselőnek a  személyi juttatás előirányzata terhére az  e  törvényben, illetve 
a  Kttv.-ben meghatározott illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól eltérő személyi illetményt állapíthat meg. 
Személyi illetmény a Gazdasági Versenyhivatal megállapított létszámkeretének legfeljebb húsz százalékáig adható 
úgy, hogy adott év március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra vonatkozó havi illetmény nem 
haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, az adott évet megelőző évre vonatkozó 
nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset hatszorosát. A személyi illetmény megállapítása egy évig – az adott évet 
követő év február végéig – érvényes.”

25. §  A Tpvt. 43. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  (1), illetve (2)  bekezdés szerinti szakirányú felsőfokú végzettségnek tekinthető képesítések, végzettségek 
körét a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzata határozza meg.”

26. §  A Tpvt. 43/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„43/A.  § (1) A  Gazdasági Versenyhivatalnál közszolgálati jogviszonyban állók képzéséről és továbbképzéséről 
− a  vezetőképzést is ideértve − a  Gazdasági Versenyhivatal maga gondoskodik. A  képzésre és továbbképzésre 
vonatkozó részletszabályokat a Gazdasági Versenyhivatal közszolgálati szabályzata határozza meg.
(2) A  Gazdasági Versenyhivatalnál közszolgálati jogviszonyban állók teljesítményértékelésének és minősítésének 
rendjére, eljárására és szintjeire, a kiválasztási eljárásra, a kiválasztás rendjére és feltételeire, a pályáztatás rendjére, 
annak szervezésére és lebonyolítására vonatkozó részletes szabályokat a  Gazdasági Versenyhivatal közszolgálati 
szabályzata határozza meg.
(3) A  Gazdasági Versenyhivatal elnöke határozza meg a  Gazdasági Versenyhivatalnál foglalkoztatott közszolgálati 
tisztviselők részére adható egyéb juttatásokra, a  céljuttatásra és kutatási megállapodásra vonatkozó részletes 
szabályokat.”

27. §  A Tpvt. VII. Fejezete a következő 43/B. §-sal egészül ki:
„43/B.  § (1) A  Gazdasági Versenyhivatal elnöke, elnökhelyettese, a  Versenytanács tagja, valamint a  Gazdasági 
Versenyhivatallal közszolgálati jogviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott 
személy – a  jogszabályban előírt adatszolgáltatást, illetve megismerhetővé tételt kivéve – e  jogviszony fennállása 
alatt és annak megszűnését követően is köteles a Gazdasági Versenyhivatal tevékenységével, feladatának ellátásával 
kapcsolatban tudomására jutott korlátozottan megismerhető adatot, továbbá minden egyéb nem nyilvános adatot 
megőrizni, az  ilyen adatot jogosulatlanul nem teheti közzé, nem hasznosíthatja, és nem hozhatja harmadik fél 
tudomására.
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(2) Korlátozottan megismerhető adat – a  közérdekből nyilvános adat kivételével – a  hivatás gyakorlásához kötött 
titoknak vagy külön törvény által védett egyéb titoknak minősülő adat (a  továbbiakban együtt: védett adat), 
a személyes adat és az olyan egyéb adat, amelynek megismerése az iratbetekintés során e törvény szerint korlátozott.”

28. §  A Tpvt. VIII. Fejezetének helyébe a következő fejezet lép:
„vIII. Fejezet
pIACelemzés és áGAzAtI vIzsGálAt
43/C. § (1) A Gazdasági Versenyhivatal törvényben meghatározott feladatai hatékonyabb és eredményesebb ellátása 
érdekében piacelemzést végezhet, amelynek keretében nyilvános információk, valamint önkéntes válaszadáson 
alapuló adatgyűjtés útján, szükség esetén külső szakértő vagy tanácsadó bevonásával felméri és elemzi az  egyes 
piacok működését, a piaci folyamatokat és a piaci trendek alakulását, illetve egyes – több ágazatban vagy valamely 
ágazat meghatározott részében alkalmazott – piaci gyakorlatokat, továbbá ezeknek a versenyre és az üzletfelekre, 
így különösen a végső üzletfelekre gyakorolt hatását.
(2) A Gazdasági Versenyhivatal honlapján nyilvánosságra hozza a piacelemzés megindításának tényét és azt, hogy 
a  piacelemzés mely piacokra, illetve mely piaci gyakorlatokra vonatkozik, milyen kérdésekre terjed ki, továbbá 
a piacelemzés tervezett ütemezését.
(3) A piacelemzés eredményeként a Gazdasági Versenyhivatal a vizsgált kérdéseket, a piacelemzés során feltárt tényeket 
és megállapításokat, az  esetlegesen szükségesnek mutatkozó további intézkedéseket, valamint az  alkalmazott 
módszertant bemutató tanulmányt készít, amelyet honlapján közzétesz.
43/D. § (1) A Gazdasági Versenyhivatal, amennyiben az ármozgások vagy más piaci körülmények arra utalnak, hogy 
az  adott ágazathoz tartozó valamely piacon a  verseny torzul vagy korlátozódik, a  piaci folyamatok feltárása és 
értékelése céljából végzéssel ágazati vizsgálatot indít. Az ágazati vizsgálatot elrendelő végzés indokolásában meg 
kell jelölni, hogy mely piaci körülményekre tekintettel szükséges az ágazati vizsgálat megindítása. A vizsgálatindító 
végzést hirdetményi úton kell közölni, a Gazdasági Versenyhivatal honlapján való közzététellel.
(2) Az ágazati vizsgálatra a 49–51. §-ban, az 55. § (1) és (3)–(4) bekezdésében, az 55/A. §-ban, az 55/B. § (1), (2) és 
(7)  bekezdésében, az  55/C.  § (1)–(3)  bekezdésében, az  55/D.  §-ban, a  64/A.  § (1) és (2)  bekezdésében, a  64/B.  §  
(3)–(6) bekezdésében és a 78. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. Egyebekben 
az ágazati vizsgálatra – ha e Fejezet eltérően nem rendelkezik – megfelelően alkalmazni kell a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.  évi CXL.  törvény (a  továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit 
azzal, hogy ügyfél alatt az  ágazati vizsgálat tárgyát képező piacon gazdasági tevékenységet folytató vállalkozást 
(a továbbiakban: az ágazatban működő vállalkozás) kell érteni.
(3) Aki az adatszolgáltatásra vonatkozó felhívásnak nem vagy késedelmesen tesz eleget, valótlan adatot szolgáltat 
vagy adatszolgáltatási kötelezettségét egyéb módon felróhatóan megszegi, eljárási bírsággal sújtható. Az  eljárási 
bírság legkisebb összege ötvenezer forint, legmagasabb összege az eljárási bírságot kiszabó végzés meghozatalát 
megelőző üzleti évben elért nettó árbevétel egy százaléka. A teljesítésre meghatározott határidő túllépése esetén 
napi összegben meghatározott eljárási bírság szabható ki, amelynek legmagasabb összege az  eljárási bírságot 
kiszabó végzés meghozatalát megelőző üzleti évben elért nettó árbevétel egy napra jutó összegének egy százaléka.
(4) A  belföldi jogsegély keretében megkeresett hatóság vagy egyéb állami, önkormányzati szerv az  55/A.  § 
(5) bekezdése szerinti iratváltozat készítésére nem kötelezhető, és vele szemben eljárási bírság kiszabásának nincs 
helye.
(5) Az  ágazati vizsgálat során hozott, a  Ket. vagy e  törvény szerint külön jogorvoslattal megtámadható végzéssel 
szemben fellebbezésnek nincs helye, annak bírósági felülvizsgálata kérhető a  végzés közlésétől számított tizenöt 
napon belül. A bírósági felülvizsgálatra a közigazgatási hatósági eljárásban hozott végzés elleni bírósági felülvizsgálatra 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a kérelmet a bíróság soron kívül bírálja el.
43/E. § (1) Az ágazati vizsgálat eredményéről a Gazdasági Versenyhivatal – ésszerű időn belül – jelentést készít.
(2) A jelentés elfogadását megelőzően biztosítani kell, hogy az ágazatban működő vállalkozások a jelentés tartalmára 
írásban észrevételeket tehessenek. Ennek érdekében a jelentés tervezetének korlátozottan megismerhető adatot nem 
tartalmazó változatát észrevételezésre meg kell küldeni az ágazatban működő vállalkozásoknak olyan időpontban, 
hogy észrevételeik megtételére legalább harminc nap álljon rendelkezésükre.
(3) A  Gazdasági Versenyhivatal – ha az  ágazatban működő vállalkozások pontos köre nem állapítható meg, vagy 
az  ilyen vállalkozások nagy száma miatt a  vállalkozások egyenkénti megkeresése aránytalan nehézséggel járna, 
továbbá ha az egyéb érdekelteknek a jelentés tervezetével kapcsolatos véleményének megismerése érdekében ezt 
szükségesnek tartja – nyilvános meghallgatást tart. A  nyilvános meghallgatás helyéről és idejéről, valamint annak 
tárgyáról szóló információkat legalább negyvenöt nappal a meghallgatást megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal 
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honlapján közzé kell tenni és arról az ágazatban működő vállalkozásokat hirdetményi úton értesíteni kell. A Gazdasági 
Versenyhivatal legalább tíz nappal a meghallgatást megelőzően honlapján közzéteszi a jelentés tervezetének és – ha 
az észrevételt tevő azt kéri – a jelentés tervezetére tett észrevételeknek a korlátozottan megismerhető adatot nem 
tartalmazó változatát. A meghallgatásról a Gazdasági Versenyhivatal összefoglalót vagy jegyzőkönyvet készít.
(4) A Gazdasági Versenyhivatal az ágazati vizsgálat eredményéről készített jelentést, valamint az írásbeli észrevételekről, 
illetve a  meghallgatásról készült összefoglalót vagy jegyzőkönyvet, továbbá – ha kérik – az  ágazatban működő 
vállalkozásoknak a  jelentés tartalmára vonatkozó érdemi észrevételeit tartalmazó dokumentumok korlátozottan 
megismerhető adatot nem tartalmazó változatát honlapján közzéteszi.
43/F.  § Ha a  piacelemzés, illetve az  ágazati vizsgálat eredménye alapján olyan piaci zavar áll fenn, amely 
versenyfelügyeleti eljárás révén nem vagy nem teljes körűen orvosolható, a Gazdasági Versenyhivatal
a) erről tájékoztatja az Országgyűlés feladatkörrel rendelkező bizottságát, illetve a feladat- és hatáskörrel rendelkező 
minisztert vagy hatóságot,
b) kötelező erővel nem rendelkező nyilvános ajánlást adhat ki a piaci szereplők számára a tisztességes és hatékony 
verseny fenntartását és előmozdítását, az  üzletfelek megfelelő tájékoztatását elősegítő legjobb gyakorlatokra, 
követendőként ajánlott piaci magatartásra vonatkozóan, vagy
c) szükség esetén jogszabály megalkotását vagy módosítását kezdeményezheti az arra jogosult szervnél.”

29. §  A Tpvt. 43/G. §-a és 43/H. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„43/G.  § (1) A  Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozó jogsértés – a  29.  §-ban foglalt tilalom ellenére 
végrehajtott összefonódást is ideértve – miatt bárki bejelentéssel vagy panasszal élhet a  Gazdasági 
Versenyhivatalnál.
(2) A bejelentéssel és a panasszal kapcsolatos eljárás nem része a versenyfelügyeleti eljárásnak. A bejelentéssel és 
a panasszal kapcsolatos eljárásban megfelelően alkalmazni kell
a) a 46. §-t, az 55/A. §-t, az 59. §-t, a 63. § (6) bekezdését, valamint a 64/A. § (1) és (2) bekezdését azzal, hogy az 59. § 
alkalmazásában ügyfél alatt a  bejelentőt és a  panaszost, valamint a  bejelentettet, illetve azt kell érteni, akinek 
a magatartására a bejelentés, illetve a panasz vonatkozik, továbbá
b) a bejelentéssel kapcsolatos eljárásban az 55/B. § (1), (2) és (7) bekezdését, az 55/C. § (1)–(3) bekezdését, az 55/D. §-t, 
valamint az 56. §-t, illetve
c) a panasszal kapcsolatos eljárásban az 55/C. § (1) bekezdését.
(3) A bejelentő vagy a panaszos kérelmére a Gazdasági Versenyhivatal titokban tartja azt a tényt, hogy a Gazdasági 
Versenyhivatalnál bejelentéssel vagy panasszal élt.
(4) A bejelentéssel és a panasszal kapcsolatos eljárás irataiba kizárólag a bejelentő, illetve a panaszos tekinthet be 
a bejelentés tárgyában való döntéshozatalt, illetve a panasszal kapcsolatos eljárás lezárultát követően azzal, hogy 
korlátozottan megismerhető adat csak akkor ismerhető meg, ha az iratbetekintést kérő igazolja, hogy az érintett adat 
védelmét szabályozó külön törvényben az adat megismerésére meghatározott különös feltételek fennállnak.
(5) A  Gazdasági Versenyhivatal a  bejelentéssel és a  panasszal kapcsolatos eljárásban beszerzett korlátozottan 
megismerhető adatot a bejelentés tárgyában való döntéshozataltól, illetve a panasszal kapcsolatos eljárás lezárultától 
számított három évig kezelheti.
(6) Ha a  bejelentésben vagy panaszban megjelölt magatartással kapcsolatban versenyfelügyeleti eljárás indul, 
az iratokba való betekintésre és az adatok kezelésére a versenyfelügyeleti eljárás szabályait kell alkalmazni.
43/H. § (1) Bejelentés a Gazdasági Versenyhivatal által közzétett formátumú, megfelelően kitöltött űrlap Gazdasági 
Versenyhivatalhoz történő benyújtásával tehető. Az űrlap tartalmazza a bejelentés elbírálásához szükséges lényeges 
tényeket, így különösen a  bejelentő és a  bejelentett azonosításához szükséges adatokat, a  feltételezett jogsértés 
megjelölését, a feltételezett jogsértést megvalósító konkrét magatartás leírását, az érintett piac meghatározásához 
szükséges alapvető információkat, a  feltételezett jogsértés időtartamát, a  feltételezett jogsértéssel kapcsolatos 
állításokat alátámasztó tényeket és bizonyítékokat.
(2) A  bejelentés alapján indult eljárásra – ha e  törvény eltérően nem rendelkezik – megfelelően alkalmazni kell 
a Ket. 17. §-át, 17/A. §-át, 26. §-át, 33. § (3) bekezdését, 39. §-át, 40. §-át, 40/A. §-át, 58. §-át, 59. §-át, 65. §-át, 72. § 
(2) bekezdését, 73. §-át, 73/A. § (1) és (3) bekezdését, 78. § (2), (4)–(8) és (10) bekezdését, 78/A. § b) pontját, 79. §-át, 
80. §-át, 81–81/B. §-át, 114. §-át és 153. §-át azzal, hogy a Ket. 17. §-a és 39. §-a alkalmazásában ügyfél alatt a bejelentőt, 
az eljárás egyéb résztvevője alatt pedig a bejelentettet, a Ket. 17/A. §-a, 26. §-a, 78. §-a, 80. §-a, 81. §-a és 153. §-a 
alkalmazásában ügyfél alatt a bejelentőt, a Ket. 40. §-a, 40/A. §-a, 58. §-a, 59. §-a, 72. § (2) bekezdése, 73. §-a, 79. §-a és 
81/A. §-a alkalmazásában ügyfél alatt a bejelentőt és – ahol az értelmezhető – a bejelentettet kell érteni. A Ket. 33. § 
(3) bekezdés c) pontja alkalmazásában a bejelentőt adatok, iratok szolgáltatásra felhívó (4) bekezdés szerinti végzés 
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kibocsátásától az annak teljesítéséig, de legfeljebb a teljesítésre előírt határidő lejártáig terjedő idő nem számít bele 
az ügyintézési határidőbe.
(3) A vizsgáló az eljárás során felmerült kérdésekben végzést bocsát ki.
(4) A vizsgáló a bejelentés elbírálásához szükséges adatokat beszerezheti, ennek érdekében a szükséges körben és 
mértékben bármely személytől vagy szervezettől felvilágosítás adását, a vizsgálat tárgyával összefüggő adatok, iratok 
szolgáltatását kérheti, továbbá a bejelentőt, illetve a bejelentettet meghallgathatja. Ha a megkeresett az eljárás során 
a közreműködést megtagadja, vele szemben sem eljárási bírság, sem egyéb kényszerítő eszköz nem alkalmazható.
(5) A vizsgálónak a bejelentéssel kapcsolatos eljárás során hozott, a Ket. vagy e törvény szerint külön jogorvoslattal 
megtámadható végzésével szembeni jogorvoslatra – a  (7)  bekezdés szerinti végzéssel szembeni jogorvoslat 
kivételével – a 82. §-t kell megfelelően alkalmazni.
(6) Az  eljárás költségeit az  állam előlegezi és viseli azzal az  eltéréssel, hogy ha a  versenyfelügyeleti eljárásban 
a bejelentésben megjelölt magatartás jogsértő volta, illetve a 24. § szerinti összefonódásnak a 29. § szerinti tilalom 
ellenére való végrehajtása megállapításra kerül, a bejelentéssel kapcsolatos eljárás költségeit is köteles megtéríteni az, 
akinek jogsértő magatartását megállapították, illetve aki az összefonódás engedélyezése iránti kérelem benyújtására 
köteles lett volna.
(7) A bejelentés beérkezését követő naptól számított két hónapon belül a vizsgáló
a) a 70. § (1) bekezdése alapján vizsgálatot rendel el,
b) megállapítja, hogy a bejelentésben foglalt, illetve a bejelentés alapján lefolytatott eljárásban beszerzett adatok 
alapján a  versenyfelügyeleti eljárás megindításának a  70.  § (1)  bekezdésében meghatározott feltételei nem állnak 
fenn,
c) az eljárást megszünteti, ha a bejelentésben foglaltak tekintetében
ca) a  bejelentéssel érintett szervezettel vagy személlyel szemben már versenyfelügyeleti eljárás van folyamatban, 
vagy
cb) a  Gazdasági Versenyhivatal a  bejelentésben foglaltakat – a  bejelentésben foglaltakkal azonos tényállás és 
változatlan jogi szabályozás mellett – már elbírálta, vagy
d) hatáskör hiányában a bejelentést átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz.
(8) A (7) bekezdés szerinti határidő annak letelte előtt indokolt esetben legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.
(9) A (7) bekezdés b) és c) pontja szerinti végzést a bejelentővel kell közölni, a bejelentettel pedig akkor, ha az eljárásban 
részt vett. A bejelentőt a (7) bekezdés a) és d) pontja szerinti végzésről, a bejelentettet pedig – ha az eljárásban részt 
vett – a (7) bekezdés d) pontja szerinti végzésről tájékoztatni kell.
(10) A (7) bekezdés b) és c) pontja szerinti végzés ellen kizárólag a bejelentő élhet jogorvoslattal a közléstől számított 
nyolc napon belül. A  jogorvoslati kérelemre a  közigazgatási hatósági eljárásban hozott végzés elleni bírósági 
felülvizsgálatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy ha a  bíróság álláspontja szerint a  (7)  bekezdés 
a) pontja alkalmazásának van helye, a vizsgálót a vizsgálat harminc napon belül történő elrendelésére kötelezi.”

30. § (1) A Tpvt. 43/I. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  vizsgáló a  panaszost és azt, akivel szemben panasszal éltek, meghallgathatja, valamint tőle további 
felvilágosítást és információt kérhet.”

 (2) A Tpvt. 43/I. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a  panaszban megjelölt magatartással kapcsolatban a  Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást 
indít, vagy a  panasz beérkezésekor a  versenyfelügyeleti eljárás már folyamatban van vagy lezárult, erről a  tényről 
a  panaszost tájékoztatni kell. Ha a  panasz alapján további intézkedés nem szükséges, erről a  panaszost külön 
nem kell tájékoztatni, a panasszal kapcsolatos eljárást ebben az esetben a panasz beérkezésétől számított egy év 
elteltével lezártnak kell tekinteni.”

31. §  A Tpvt. 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A versenyfelügyeleti eljárásra – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni 
a  Ket. 15.  § (4)  bekezdése, 18.  §-a, 29.  § (3)–(12)  bekezdése, 30.  § a) és b)  pontja, 31.  § (1)  bekezdés j)  pontja, 
33/A. §-a, 38. §-a, 43. § (6a) bekezdése, 46. § (2) bekezdése, 47. §-a, 61. § (1) bekezdése, 64. §-a, 68−69/B. §-a, 70. §-a, 
71.  § (7)  bekezdése, 74.  § (2)–(5)  bekezdése, 75.  §-a, 78/A.  § a)  pontja, 88.  §-a, 88/A.  §-a, 91.  §-a, 93.  §-a, 94.  §-a, 
94/A. §-a, 109. § (2) bekezdése, 116. §-a, 127. § (1)–(5) és (7) bekezdése, 128. § (1) és (3) bekezdése, 130. §-a, valamint 
134. § b) és c) pontja kivételével.”
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32. §  A Tpvt. 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„45. § A Gazdasági Versenyhivatal jár el versenyfelügyeleti eljárásban e törvény rendelkezéseinek megsértése esetén 
– a  86.  § (1)  bekezdése alapján a  bíróság hatáskörébe tartozó ügyek kivételével –, továbbá azokban a  hatósági 
ügyekben, amelyek tekintetében törvény az eljárást a hatáskörébe utalja.”

33. §  A Tpvt. 47. §-a és 48. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„47. § (1) A versenyfelügyeleti eljárás szakaszai a vizsgálat és a versenytanácsi eljárás.
(2) A  vizsgálati szakasz a  vizsgáló 71.  § (1)  bekezdése szerinti jelentésének a Versenytanács elé terjesztéséig tart. 
Az eljáró versenytanács 72. § (1) vagy (3) bekezdése szerinti döntése esetén a vizsgálati szakasz folytatódik; az eljáró 
versenytanács a  vizsgálónak a  vizsgálat lefolytatásának módja, iránya tekintetében javaslatot tehet a  vizsgálat 
lezárását megelőzően is.
48. § (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a vizsgálati szakaszban a vizsgáló, a versenytanácsi eljárásban az eljáró 
versenytanács hozza meg a döntéseket és teszi meg a szükséges egyéb intézkedéseket.
(2) A Versenytanács döntéseit a Versenytanács elnöke által a Versenytanács szervezeti és működési szabályzatában 
meghatározottak szerint a Versenytanács tagjai közül kijelölt háromtagú vagy öttagú tanácsban eljárva hozza meg 
azzal, hogy az eljáró versenytanács előadó versenytanácstagként kijelölt tagja egyedül eljárva is meghozhatja az olyan 
végzést, amely ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, és megteheti a szükséges egyéb intézkedéseket.”

34. §  A Tpvt. 52. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„52. § A versenyfelügyeleti eljárásban ügyfél
a) a 24. § (1) bekezdése szerinti összefonódás miatt
aa) kérelemre induló eljárásban a kérelmező, az összefonódás közvetlen részvevője, valamint – a vállalkozásrész 23. § 
(1)  bekezdés a)  pontja szerinti beolvadása esetén – az  a  vállalkozás, amelynek a  vállalkozásrész az  összefonódást 
megelőzően a része volt,
ab) hivatalból indult eljárásban az a) pontban megjelölt vállalkozások, valamint – a 23. § (1) bekezdés c) pontja szerinti 
összefonódás esetén – az összefonódással létrehozott közös vállalkozás,
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó eljárásban az, akivel szemben hivatalból indult meg az eljárás.”

35. § (1) A Tpvt. 53. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  67.  § (1)  bekezdése szerint kérelemre indult eljárásban a  kérelmező ügyfél jogutódja legkésőbb 
a jogutódlástól számított harminc napon belül kérheti a jogutódlás megállapítását.
(2) Hivatalból indult eljárásban az  ügyfél jogutódja az  eljárásba bevonható. Ha a  jogutód bevonása – a  70.  § 
(1)  bekezdésében foglaltakra tekintettel – nem indokolt, a  vizsgáló, illetve az  eljáró versenytanács az  eljárást 
megszünteti.”

 (2) A Tpvt. 53. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Ha a  rendelkezésre álló adatok alapján valószínűsíthető, hogy a  hivatalból indult eljárásban vizsgált 
magatartásnak más vállalkozás is részese volt, vagy a vizsgált magatartás tekintetében más vállalkozás felelőssége is 
fennállhat, a vizsgáló e vállalkozást az eljárásba bevonja.
(5) Ha a 67. § (1) bekezdése szerint kérelemre indult eljárásban az engedély megadhatóságához olyan vállalkozás 
számára kellene feltételt vagy kötelezettséget előírni, amely az eljárásban ügyfélként nem vesz részt, a vizsgáló, illetve 
az  eljáró versenytanács felhívására e  vállalkozás az  eljárásba ügyfélként beléphet. Az  eljárásba belépő vállalkozás 
a kérelem visszavonására nem jogosult.”

36. §  A Tpvt. 54. §-a és az azt megelőző alcímcím helyébe a következő alcímcím és rendelkezés lép:
„Jogi személy adatainak zárt kezelése
54. § Erre irányuló indokolt kérelem esetén az eljáró versenytanács elrendeli az eljárás egyéb résztvevőjeként, illetve 
adatszolgáltatásra kötelezettként közreműködő jogi személy nevének, székhelyének, valamint törvényes képviselője 
nevének zárt kezelését, ha a kérelmet előterjesztő valószínűsíti, hogy az eljárásban való közreműködése miatt súlyosan 
hátrányos következmény érheti. A jogi személyt érintő zárt adatkezelésre megfelelően alkalmazandók a természetes 
személy zárt adatkezelésével kapcsolatos szabályok.”
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37. §  A Tpvt. 55. §-át megelőző alcímcím és a Tpvt. 55. §-a helyébe a következő alcímcím és rendelkezés lép, és az alcím 
a következő 55/A–55/D. §-sal egészül ki:
„Az iratbetekintésre és az eljárás során keletkezett adatok kezelésére vonatkozó szabályok
55. § (1) Az ügyfél a versenyfelügyeleti eljárás során keletkezett iratokba betekinthet.
(2) A tanú a vallomását tartalmazó iratba, a szemletárgy birtokosa a szemléről készített iratba betekinthet.
(3) Az  ügyfélen és az  eljárás egyéb résztvevőjén kívüli harmadik személy – ideértve a  tanút, illetve szemletárgy 
birtokosát is a  tanúvallomásán, illetve a  szemléről készült iraton kívüli iratok tekintetében – az  iratokba az  eljárás 
jogerős befejezését követően tekinthet be, ezt megelőzően akkor, ha igazolja, hogy az irat megismerése jogszabályban 
biztosított joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez 
szükséges.
(4) A (3) bekezdés szerinti iratbetekintésre jogosult iratbetekintése megtagadható, ha az irat megismerhetővé tétele 
veszélyeztetné a Gazdasági Versenyhivatal törvényes működési rendjét, feladat- és hatáskörének illetéktelen külső 
befolyástól mentes ellátását, a  11.  §-ban vagy a  21.  §-ban, illetve az  EUMSz. 101. vagy 102.  cikkében tilalmazott 
magatartásokkal szembeni fellépés mint közérdek hatékony érvényesülését, így különösen a  78/A.  § szerinti 
engedékenység alkalmazását.
(5) Az (1)–(3) bekezdés szerint iratbetekintésre jogosult a hivatalból indult eljárás irataiba csak a vizsgálat befejezését 
követően, az eljáró versenytanács előzetes álláspontjának, illetve – ha arra korábban sor kerül – a vizsgálatot lezáró 
jelentésnek a 73. § szerint az ügyfelek részére való megküldését követően tekinthet be azzal, hogy az (1) és (2) bekezdés 
szerint iratbetekintésre jogosult ezen időpontot megelőzően is betekinthet abba az iratba, amelynek megismerése 
az  eljárás során hozott külön jogorvoslattal megtámadható végzéssel szembeni jogorvoslati joga gyakorlásához 
feltétlenül szükséges.
(6) Az ügyfél kérelme alapján az eljáró versenytanács az (5) bekezdésben megjelölttől eltérő okból is engedélyezheti 
a vizsgálatot lezáró jelentés, illetve az előzetes álláspont ügyfeleknek való megküldése előtt meghatározott iratokba 
a betekintést, ha az nem veszélyezteti az eljárás eredményességét.
55/A. § (1) Az iratbetekintésre jogosult az iratbetekintés során az 55. §-ban meghatározott feltételek fennállta esetén 
sem ismerheti meg
a) az olyan iratot, illetve az irat azon részét, amelyből következtetés vonható le annak a személynek a kilétére, akire 
vonatkozóan a  hatóság a  természetes személyazonosító adatok és a  lakcím, illetve a  név, székhely és törvényes 
képviselője nevének zárt kezelését rendelte el, vagy – az érintett erre irányuló kérelme esetén – amelyből következtetés 
vonható le arra a tényre, hogy az illető a Gazdasági Versenyhivatalnál bejelentéssel vagy panasszal élt,
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó személyek személyes adatát, kivéve
ba) ügyfél iratbetekintése esetén, vagy
bb) ha az  érintett adat védelmét szabályozó külön törvényben az  adat megismerésére meghatározott különös 
feltételek fennállnak,
c) felhasználói vagy megismerési engedély hiányában a minősített adatot,
d) az egyéb védett adatot, kivéve, ha
da) az  adat megismerésének hiánya megakadályozná az  ügyfél törvényben biztosított jogának gyakorlását, és 
az érintett adat védelmét szabályozó külön törvény az iratbetekintést nem zárja ki, vagy
db) az érintett adat védelmét szabályozó külön törvényben az adat megismerésére meghatározott különös feltételek 
fennállnak,
e) a Gazdasági Versenyhivatal, az Európai Bizottság, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes államok versenyhatóságai – az  EFTA Felügyeleti Hatóságot is ideértve – (a  továbbiakban: tagállami 
versenyhatóság) belső iratait, ideértve az  1/2003/EK tanácsi rendelet 11. és 14.  cikke szerinti iratokat, valamint 
a Gazdasági Versenyhivatal és az Európai Bizottság, illetve a más tagállami versenyhatóságok közti, vagy az utóbbiak 
egymás közötti levelezését, kivéve azt az  iratot vagy abban szereplő adatot, amely a  tényállás megállapításakor 
bizonyítékként került felhasználására, ha az ilyen irat vagy adat megismerésének hiánya megakadályozná az ügyfél 
törvényben biztosított jogainak gyakorlását,
f ) e törvény eltérő rendelkezése hiányában, a 65/B. § vagy a 65/C. § hatálya alá tartozó lefoglalási másolatot, köztes 
munkamásolatot, illetve vizsgálati munkamásolatot.
(2) Valamely iratba való betekintés meghatározott adat üzleti titok vagy magántitok jellegére hivatkozással – az adat 
e jellege egyéb törvényi feltételeinek fennállása esetén – csak abban az esetben korlátozható, ha az adatot szolgáltató, 
illetve az, akitől az  adat a  Gazdasági Versenyhivatal birtokába jutott (a  továbbiakban együtt: adatot szolgáltató 
személy), az  adat szolgáltatásával egyidejűleg vagy – ha az  adat a  65/B.  §-ban meghatározott módon került 
a Gazdasági Versenyhivatal birtokába – a vizsgáló erre irányuló felhívásában megjelölt határidőn belül megjelölte 
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az üzleti titokként vagy magántitokként kezelendő adatokat, továbbá – ha a titok jogosultja eltér az adatot szolgáltató 
személytől – a titok jogosultját.
(3) Ha alaposan feltehető, hogy meghatározott adat az adatot szolgáltató személytől eltérő személy üzleti titkának vagy 
magántitkának minősül, és az adat jogosultjának személye megállapítható, a vizsgáló, illetve az eljáró versenytanács 
– kivéve, ha az adatot szolgáltató személy az adat tekintetében már megtette a  (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot – 
megkeresi a  jogosultat, hogy legfeljebb nyolcnapos határidőn belül nyilatkozzon az  adat üzleti titoknak, illetve 
magántitokként minősülése tekintetében. Ha a  jogosult határidőben nem nyilatkozik, az  iratba való betekintés 
az abban foglalt adat üzleti titok vagy magántitok jellegére hivatkozással nem korlátozható. A nyilatkozattételi határidő 
elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.
(4) A (2) vagy (3) bekezdés szerinti nyilatkozatban pontosan meg kell határozni az üzleti titokként vagy magántitokként 
kezelendő adatot és − az  egyes adatok tekintetében külön-külön − ennek indokait, így különösen azt a  védendő 
érdeket, amely az adat jogosulatlan személy általi megismerése esetén sérülne.
(5) A vizsgáló vagy az eljáró versenytanács felhívására az adatot szolgáltató személy vagy − a (3) bekezdés szerinti 
esetben − az adat jogosultja köteles az iratról olyan iratváltozatot szolgáltatni, amely (2) bekezdés szerinti adatot nem 
tartalmaz.
55/B.  § (1) Az  55.  § szerint iratbetekintésre jogosult kérelmére a  vizsgáló vagy az  eljáró versenytanács – annak 
vizsgálata mellett, hogy az  iratbetekintési kérelem elbírálásakor fennállnak-e az  55.  §-ban, az  55/A.  §-ban, 
illetve a  (2)  és  (3)  bekezdésben meghatározott feltételek − végzésben dönt az  iratbetekintés biztosításáról vagy 
az  iratbetekintési kérelem elutasításáról. Az  iratbetekintési kérelmet elutasító végzés ellen az  iratbetekintést kérő 
személy − az 55. § (6) bekezdése szerinti eset kivételével − külön jogorvoslattal élhet.
(2) Ha az 55/A. § (2), illetve (3) bekezdés szerint üzleti titokként, illetve magántitokként megjelölt adat tekintetében 
az adat ilyen titokként való kezelése egyéb törvényi feltételei nem állnak fenn, ideértve azt az esetet is, ha a nyilatkozat 
nem felel meg az  55/A.  § (4)  bekezdésében előírtaknak, a  vizsgáló vagy az  eljáró versenytanács – szükség esetén 
az adat jogosultja nyilatkozatának beszerzését követően – végzésben dönt az adat védett adatként való kezelésének 
megszüntetéséről, illetve az iratbetekintést engedélyezi.
(3) Az 55/A. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában, illetve e) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén 
az eljáró versenytanács – az iratbetekintést kérő ügyfélnek az adat megismeréséhez, és az adat jogosultjának az adat 
titokban tartásához fűződő érdekeinek mérlegelésével, szükség esetén a betekintést kérő ügyfél és az adat jogosultja 
nyilatkozatának beszerzését követően – az adat titokban tartásának kötelezettségét tartalmazó írásbeli nyilatkozat 
megtételének feltételével engedélyezi az iratbetekintést.
(4) A  (3)  bekezdés szerint betekintést engedélyező végzésben − ha az  az adat jogosulatlan személyek általi 
megismerésének megakadályozása miatt szükséges − az  eljáró versenytanács az  adat lehető legszükségesebb 
mértékben és körben való megismerhetővé válása érdekében az  iratbetekintés gyakorlása részletes szabályainak 
meghatározása mellett
a) az iratról való másolat-, illetve kivonatkészítés jogát korlátozhatja, illetve
b) kivételesen, ha az  ügyfél törvényes jogainak gyakorlása csak olyan adat megismerésének lehetővé tételével 
biztosítható, amely adatnak a betekintést kérő általi pontos ismerete az adat jogosultjának az adat titokban tartásához 
fűződő érdekét közvetlenül és visszafordíthatatlanul sértheti, előírhatja, hogy az  iratbetekintés csak az  ügyfelet 
képviselő ügyvéd vagy az  ügyfél által megbízott szakértő személy útján gyakorolható azzal, hogy a  megismert 
korlátozottan megismerhető adatok nem tárhatók fel az ügyfélnek sem.
(5) A  (4)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben az  iratbetekintést engedélyező döntés meghozatala előtt az  eljáró 
versenytanács a betekintést kérő ügyfelet és az adat jogosultját meghallgatja.
(6) A  (3) bekezdés alapján megismert adat csak az adott versenyfelügyeleti eljárás és az azzal összefüggő bírósági 
felülvizsgálati eljárás során használható fel.
(7) A  (2) és a  (3)  bekezdés szerinti végzéssel szemben az  adat jogosultja külön jogorvoslattal élhet. Az  ilyen 
végzés alapján az  érintett adat megismerhetővé tételére a  bírósági felülvizsgálat iránti kérelem előterjesztésére 
nyitva álló határidő lejártáig vagy − ha a  jogorvoslati jogról korábban lemondtak − az  utolsóként kézhez kapott 
lemondás beérkezéséig, illetve a végzés bírósági felülvizsgálatára irányuló eljárásban a bíróság jogerős végzésének 
meghozataláig nem kerülhet sor.
55/C. § (1) A korlátozottan megismerhető adatot tartalmazó iratot az ügy iratai között elkülönítve olyan módon kell 
kezelni, hogy a  korlátozottan megismerhető adat az  eljárási cselekmények során az  ügy elintézésében részt vevő 
vizsgálón és más közszolgálati tisztviselőn, az  eljáró versenytanács tagján, valamint a  Gazdasági Versenyhivatal 
elnökén, elnökhelyettesén, továbbá az  ezen adatok kezelésére vagy megismerésére – törvényben meghatározott 
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módon és körben – jogosult bíróságon, más szerven vagy személyen kívüli más személy számára ne váljon 
megismerhetővé.
(2) A döntést úgy kell megszövegezni, és az iratbetekintési jog biztosítása érdekében az iratról olyan kivonatot kell 
készíteni, hogy az  ne tartalmazzon olyan korlátozottan megismerhető adatot, amelyet a  döntés címzettje, illetve 
az  iratbetekintésre jogosult az 55–55/B. § szerint nem ismerhet meg. Ennek során a döntésben szereplő személyt 
az  eljárásban betöltött szerepének megfelelően kell megjelölni, de ha a  személy azonosíthatóságának kizárására 
ez nem alkalmas, az azonosítását lehetővé tevő adatokat olyan módon kell törölni, hogy az ne járjon a megállapított 
tényállás sérelmével. A  döntésben a  megismerhetetlenné tett egyéb korlátozottan megismerhető adat tartalmára 
annak ismertetése nélkül kell utalni.
(3) A  eljárás jogerős befejezését követően az  eljárás során kezelt korlátozottan megismerhető adatokat 
megismerhetőségük korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az  egyéb adatoktól elkülönített kezelésének 
biztosításával zárolni kell. A zárolt adatok az eljárás tárgyát képező ügy iratainak selejtezéséig vagy levéltári őrizetbe 
adásáig tárolhatók, azok – a 64/A. § (3) bekezdése szerinti eset kivételével – kizárólag a jogerős döntés végrehajtása, 
a  jogerős döntésben foglaltak ellenőrzése, a  jogerős döntéssel összefüggő jogorvoslat vagy döntés-felülvizsgálat 
céljából kezelhetők, és kizárólag az ezen adatok kezelésére vagy megismerésére – törvényben meghatározott módon 
és körben – jogosult bíróság, más szerv vagy személy részére tehetők megismerhetővé.
55/D.  § Az  iratbetekintés során az  arra jogosult − az  55/B.  § (3)  bekezdése szerinti betekintést engedélyező 
végzésben meghatározott korlátozó rendelkezés hiányában − az  iratról vagy annak egy részéről másolatot vagy 
feljegyzést készíthet, illetve másolatot kérhet. A másolatot a hatóság kérelemre hitelesíti.”

38. §  A Tpvt. „A mulasztás igazolása” alcíme a következő 56. §-sal egészül ki:
„56.  § Nem minősül a  hiánypótlásra, adat vagy irat szolgáltatására, illetve a  nyilatkozattételre előírt határidő vagy 
határnap elmulasztásának, ha a kötelezettnek a határidő lejártát vagy a határnapot megelőzően benyújtott indokolt 
kérelmére a  vizsgáló vagy az  eljáró versenytanács a  határidőt meghosszabbítja, vagy a  kötelezettség teljesítésére 
új határnapot ír elő. Ilyen hosszabbítási kérelem egy alkalommal nyújtható be, és a határidő-hosszabbítási kérelem 
benyújtására rendelkezésre álló határidő vagy határnap elmulasztása miatt igazolási kérelem nem terjeszthető elő.”

39. §  A Tpvt. 59. §-át megelőző alcímcím helyébe a következő alcímcím lép:
„Közlés”

40. §  A Tpvt. 59. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Hirdetményi közlés esetén a  hirdetményt a  Gazdasági Versenyhivatal hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel, 
valamint a központi rendszeren és a Gazdasági Versenyhivatal honlapján kell közzétenni.”

41. §  A Tpvt. 60/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„60/A. § (1) Az eljárásnak a Ket. 31. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Ket. 30. § g) pontjában meghatározott okból 
történő megszüntetéséről az eljáró versenytanács dönt abban az esetben, ha
a) a kérelem tárgya a 23. § szerint nem összefonódás, vagy
b) az összefonódás a 24. § szerint nem engedélyköteles.
(2) Az  eljárásnak az  53.  § (2) és (3)  bekezdése, valamint a  Ket. 31.  § (1)  bekezdés e) és i)  pontja alapján történő 
megszüntetéséről hozott végzést a bejelentővel is közölni kell.”

42. §  A Tpvt. 61. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„61.  § (1) Eljárási bírság szabható ki azzal szemben, aki az  eljárás során olyan cselekményt végez, vagy olyan 
magatartást tanúsít, amely az  eljárás elhúzására, a  valós tényállás feltárásának meghiúsítására irányul, vagy azt 
eredményezi.
(2) Eljárási bírság szabható ki továbbá az ügyféllel szemben, ha a 29/A. § szerinti irányításkorlátozó előírást megszegi.
(3) Az eljárási bírság legkisebb összege vállalkozás esetében kétszázezer, vállalkozásnak nem minősülő természetes 
személy esetében ötvenezer forint, legmagasabb összege vállalkozás esetében az eljárási bírságot kiszabó végzés 
meghozatalát megelőző üzleti évben elért nettó árbevétel egy százaléka, vállalkozásnak nem minősülő természetes 
személy esetében ötszázezer forint. Az eljárási bírság legmagasabb összegének kiszámítására megfelelően alkalmazni 
kell a 78. § (2) bekezdését.
(4) Határidőhöz kötött eljárási kötelezettség határidőben nem teljesítése esetén az eljárási bírságot napi összegben kell 
meghatározni oly módon, hogy a kötelezett az eljárási bírságot a teljesítési határidő leteltétől az eljárási kötelezettség 
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teljesítéséig eltelt időszakra köteles megfizetni. A teljesítési határidő lejártától számított, teljesítés nélkül eltelt minden 
egyes hónapot követő napon az adott teljesítés nélkül eltelt hónapra eső eljárási bírság esedékessé válik; a teljesítés 
hónapjában a teljesítés napjáig terjedő időre eső eljárási bírság a teljesítés napján válik esedékessé. Az e bekezdés 
szerinti esetben az  eljárási bírság napi összege vállalkozás esetében legfeljebb az  eljárási bírságot kiszabó végzés 
meghozatalát megelőző üzleti évben elért nettó árbevétel egy napra jutó összegének egy százaléka, a vállalkozásnak 
nem minősülő természetes személy esetében legfeljebb napi ötvenezer forint.
(5) Az  eljárási bírságot kiszabó végzését a  kötelezett javára a  vizsgáló, illetve az  eljáró versenytanács hivatalból 
jogszabálysértés hiányában is módosíthatja vagy visszavonhatja.”

43. §  A Tpvt. 62/A. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Ha az  igazgatási szolgáltatási díjat vagy annak egy részét, illetve túlfizetés esetén a  díjtöbbletet vissza kell 
téríteni, a  Gazdasági Versenyhivatal haladéktalanul hivatalból vagy kérelemre átutalja az  összeget arra a  fizetési 
számlaszámra, ahonnan az igazgatási szolgáltatási díjat befizették.
(5) Az  igazgatási szolgáltatási díjra megfelelően alkalmazni kell az  illetékekről szóló 1990.  évi XCIII.  törvény 28.  § 
(2) bekezdés a) és – az e törvény 62. § (4) és (5) bekezdése szerinti eset kivételével – b) pontját, 28. § (3) bekezdését, 
31. § (3) bekezdését, valamint 80. § (1) bekezdés k) pontját azzal, hogy az eljárásnak a Ket. 31. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján a Ket. 30. § a) és b) pontjában meghatározott okból történő megszüntetése esetén is fennáll az  igazgatási 
szolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége. Az  igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól mentesség nem 
adható.”

44. §  A Tpvt. 62/B. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A 67. § (2) bekezdése alapján hivatalból indított eljárásban felmerült eljárási költség viselésére azt az ügyfelet 
kell kötelezni, amelyik a kérelem benyújtására a 28. § (1) bekezdése alapján köteles lett volna.
(2) A  hivatalból indított eljárásban felmerült egyéb eljárási költséget jogsértő magatartás megállapítása esetén 
a jogsértést megvalósító ügyfél viseli. Ha több vállalkozás együttesen valósította meg a jogsértést, az eljárási költség 
megfizetéséért egyetemlegesen felelnek.”

45. §  A Tpvt. 63. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„63. § (1) Az ügyek alapos vizsgálatáról és ésszerű időn belül történő befejezéséről hivatalból kell gondoskodni.
(2) Az eljárást befejező döntést
a) a III. Fejezet alapján indult eljárásban a vizsgálat elrendelésétől számított három hónapon belül,
b) a 11. § és a 21. §, illetve az EUMSz. 101. vagy 102. cikke alapján indult eljárásban a vizsgálat elrendelésétől számított 
hat hónapon belül,
c) a 29. § szerinti tilalom ellenére végrehajtott összefonódás miatt a 67. § (2) bekezdése alapján indított eljárásban 
a vizsgálat elrendelésétől számított hat hónapon belül,
d) a 24. § szerinti engedély iránti kérelem alapján indult eljárásban – a (3) bekezdés szerinti eltéréssel – harminc napon 
belül,
e) a 25. § szerinti engedély iránti kérelem alapján indult eljárásban negyvenöt napon belül
kell meghozni és gondoskodni a közléséről.
(3) Ha az eljáró versenytanács a 72. § (3) bekezdése alapján az összefonódás teljes körű vizsgálatának szükségességéről 
dönt, az eljárást befejező döntést négy hónapon belül kell meghozni, és gondoskodni a közléséről.
(4) Az ügyintézési határidő számításánál – a Ket.-ben foglaltakon túl – nem kell figyelembe venni
a) az ügyfél megszűnésétől
aa) a jogutódnak a hivatalból indult eljárásba való bevonásáig,
ab) a  jogutódlás megállapítására irányuló kérelem benyújtására előírt határidő leteltéig, határidőben benyújtott 
kérelem esetén annak elbírálásáig,
b) a kérelemre indult eljárásban ügyfélként részt nem vevő vállalkozásnak az eljárásba ügyfélként való belépésére 
vonatkozó felhívástól a  vállalkozás ügyfélként való belépéséig, de legfeljebb a  belépésre való felhívásban 
meghatározott határidő leteltéig,
c) az ügyfél törvényes képviselőjének halála esetén – ha az ügyfélnek nem volt meghatalmazott képviselője – az új 
törvényes képviselő bejelentéséig,
d) a vizsgáló és a versenytanácstag kizárására vonatkozó kizáró oknak a vizsgáló, illetve a versenytanácstag által való 
bejelentésétől annak elintézéséig,
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e) a  védett adat jogosultjának 55/B.  § (2) vagy (3)  bekezdése szerinti, illetve az  ügyfélnek a  65/C.  § (6)  bekezdése 
szerinti nyilatkozattételre való felhívásától a nyilatkozat megtételéig, de legfeljebb az arra előírt határidő lejártáig,
f ) a 64/B. § (4) bekezdése szerinti felvilágosítás adására, illetve adatok, iratok szolgáltatására való felszólítástól az annak 
teljesítéséig, de legfeljebb a teljesítésre előírt határidő lejártáig,
g) az  eljáró versenytanács előzetes álláspontjának, illetve a  vizsgálatot lezáró jelentésnek a  73.  § szerint az  ügyfél 
részére való megküldésétől az  ügyfél nyilatkozatának megtételéig, de legfeljebb a  nyilatkozattételre biztosított 
határidő lejártáig,
h) a 75/A. § szerinti felhívás közzétételétől az észrevételek benyújtására előírt határidő lejártáig,
i) a  65/A.  §-ban és a  65/C.  §-ban meghatározott nemperes eljárások megindításától a  bíróság végzésének 
meghozataláig,
j) a vizsgálónak, illetve az eljáró versenytanácsnak az iratbetekintés tárgyában hozott végzése közlésétől a végzéssel 
szembeni jogorvoslati határidő lejártáig vagy − ha a jogorvoslati jogról korábban lemondtak − az utolsóként kézhez 
kapott lemondás beérkezéséig, valamint a vizsgáló végzésével szembeni fellebbezés esetén a versenytanács jogerős 
döntésének, illetve az eljáró versenytanács végzésének bírósági felülvizsgálatára irányuló eljárásban a bíróság jogerős 
végzésének meghozataláig
eltelt időt.
(5) Az  ügyintézési határidőt a  Gazdasági Versenyhivatal elnöke, illetve – a  versenytanácsi eljárás szakaszában – 
a Versenytanács elnöke indokolt esetben annak letelte előtt
a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal,
b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti eljárásban két alkalommal, egyenként legfeljebb hat hónappal,
c) a (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárásban egy alkalommal legfeljebb két hónappal,
d) a (2) bekezdés d) pontja szerinti eljárásban egy alkalommal legfeljebb húsz nappal,
e) a (3) bekezdés szerinti esetben további egy alkalommal, legfeljebb két hónappal
meghosszabbíthatja.
(6) A szakértői vélemény elkészítésének határideje harminc nap, amely a szakértő indokolt kérelmére egy alkalommal, 
legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható.
(7) A  napokban megállapított határidőbe nem számít bele a  33/B.  § szerinti igazgatási szünet időtartama. Ha 
a hónapokban megállapított határidő az igazgatási szünet ideje alatt járna le, a határidő az igazgatási szünetet követő 
első napon jár le.”

46. §  A Tpvt. „A tényállás tisztázása” alcíme a következő 64/A. §-sal és 64/B. §-sal egészül ki:
„64/A. § (1) A Gazdasági Versenyhivatal – ha az érintett adat védelmét szabályozó külön törvény azt nem zárja ki – 
jogosult megismerni és kezelni az eljárás lefolytatásához szükséges védett adatot.
(2) Ha a  bizonyítási eszköz az  eljárás lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokon, illetve 
az eljárás lefolytatásához szükséges védett adatokon túli személyes, illetve védett adatot is tartalmaz, és az ilyen adatok 
elkülönítése a bizonyítási eszköz bizonyító erejének sérelme nélkül nem lehetséges, – ha az érintett adat védelmét 
szabályozó külön törvény azt nem zárja ki – a bizonyítási eszközzel érintett minden személyes adat és védett adat 
megismerésére és kezelésére jogosult a Gazdasági Versenyhivatal. Az eljárás lefolytatásához nem elengedhetetlenül 
szükséges személyes adatok, illetve az  eljárás lefolytatásához nem szükséges védett adatok megvizsgálására 
a  Gazdasági Versenyhivatal csak addig jogosult, ameddig meggyőződik arról, hogy az  adat szükséges-e az  eljárás 
lefolytatásához. E  vizsgálat lefolytatását követően az  eljárás lefolytatásához nem elengedhetetlenül szükséges 
személyes adatokat, illetve az  eljárás lefolytatásához nem szükséges védett adatokat az  55/C.  § (3)  bekezdésének 
megfelelően kell kezelni.
(3) A  Gazdasági Versenyhivatal az  ágazati vizsgálatai, panasszal vagy bejelentéssel kapcsolatos eljárásai, valamint 
versenyfelügyeleti eljárásai során jogszerűen megszerzett iratot, adatot vagy egyéb bizonyítási eszközt más 
versenyfelügyeleti eljárásában felhasználhatja.
64/B.  § (1) A  vizsgáló, illetve az  eljáró versenytanács felhívására az  ügyfél köteles közölni az  érdemi döntéshez 
szükséges adatokat, ideértve a személyes és – ha az érintett adat védelmét szabályozó külön törvény azt nem zárja 
ki – a védett adatokat is. Az ügyfél jogsértést beismerő nyilatkozatot nem köteles tenni, azonban az egyéb, rá nézve 
terhelő bizonyíték rendelkezésre bocsátását, adatok, iratok szolgáltatását nem tagadhatja meg.
(2) A 8. §-ban foglalt rendelkezések megsértése miatt folytatott eljárásban a vizsgáló, illetve az eljáró versenytanács 
felhívására az üzleti gyakorlat alkalmazója köteles igazolni az üzleti gyakorlat részét képező tényállítás valóságát. Ha 
az üzleti gyakorlat alkalmazója nem tesz eleget ennek a kötelezettségnek, úgy kell tekinteni, hogy a tényállítás nem 
felelt meg a valóságnak. Erre a felhívásban az üzleti gyakorlat alkalmazóját figyelmeztetni kell.
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(3) A  belföldi jogsegély keretében adat vagy irat szolgáltatása iránt megkeresett más hatóság, állami vagy 
önkormányzati szerv – ha az érintett adat védelmét szabályozó külön törvény azt nem zárja ki – köteles a megkeresés 
teljesítéséhez szükséges személyes és védett adatot a Gazdasági Versenyhivatal rendelkezésére bocsátani.
(4) A  vizsgáló, illetve az  eljáró versenytanács az  eljárás lefolytatásához szükséges körben és mértékben bármely 
személytől vagy szervezettől felvilágosítás adását, a vizsgálat tárgyával összefüggő adatok, iratok szolgáltatását kérheti. 
A megkeresett iratbetekintési jogára és költségeire, valamint – természetes személy esetén – az adatszolgáltatásra 
vonatkozó felhívás megtagadására, a  szolgáltatott adatok, iratok bizonyítékként felhasználhatóságára, 
a nyelvhasználatra, a természetes személyazonosító adatok és a lakcím zártan kezelésére, továbbá az ügy elintézéséből 
való kizárására a tanúra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
(5) A tanú, valamint a (4) bekezdés szerinti egyéb megkeresett − ha az érintett adat védelmét szabályozó külön törvény 
azt nem zárja ki − a  személyes és védett adatról is meghallgatható, illetve köteles azt a  Gazdasági Versenyhivatal 
rendelkezésére bocsátani.
(6) A szakértővel közölni kell mindazokat az adatokat, amelyek a feladatának teljesítéséhez szükségesek; a feladatának 
ellátásához szükséges mértékben a szakértő megismerheti a nem zártan kezelt személyes adatot és – ha az érintett 
adat védelmét szabályozó külön törvény azt nem zárja ki – a védett adatot is.”

47. §  A Tpvt. 65–65/B. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„65.  § (1) A  vizsgáló vagy az  eljáró versenytanács felhívására a  számítástechnikai rendszeren vagy elektronikus 
adathordozón (a továbbiakban együtt: adathordozó) rögzített adatot az adathordozó birtokosa köteles olvasható és 
másolható formában hozzáférhetővé tenni.
(2) A  vizsgáló és az  eljáró versenytanács az  iratokról, adathordozón lévő adatokról másolatot készíthet. Hivatalból 
folytatott eljárásban a  vizsgáló jogosult az  adathordozóról fizikai tükörmásolatot készíteni, és a  tükörmásolat 
felhasználásával az  adathordozón lévő adatokat átvizsgálni, ha valószínűsíthető, hogy az  adathordozón a  vizsgált 
magatartáshoz kapcsolódó, a  felhasználó által a  számítógép rendeltetésszerű használata során már nem 
megjeleníthető adatok találhatók.
(3) Az  adathordozón tárolt adatokról elektronikus másolat készítésekor az  adatokat olyan módon kell rögzíteni, hogy 
az  adatok megváltoztatása utólag ne legyen lehetséges, illetve – ha az  adathordozó jellege ezt nem teszi lehetővé – 
az adatokat olyan adatrögzítési eljárással kell rögzíteni, amely biztosítja az adatok változatlansága utólagos ellenőrzésének 
lehetőségét.
(4) Ha a lefoglalásra a dolognak a birtokos őrizetében hagyásával kerül sor, a vizsgáló a lefoglalt dolgot megőrzésre 
alkalmas tárolóban vagy külön helyiségben helyezi el, azt lezárja és lepecsételi.
65/A. § (1) A vizsgáló a 11. § vagy a 21. §, illetve az EUMSz. 101. vagy 102. cikke alapján hivatalból indult eljárásban 
a  vizsgálat tárgyát képező jogsértéssel kapcsolatos bizonyítási eszközök felkutatása céljából bármely ingatlant, 
járművet, adathordozót átkutathat, oda önhatalmúlag, a  tulajdonos (birtokos), illetve az ott tartózkodó személyek 
akarata ellenére beléphet, e célból lezárt területet, épületet, helyiséget felnyithat (a továbbiakban: helyszíni kutatás). 
A  helyszíni kutatás eredményes és biztonságos lefolytatása érdekében a  Gazdasági Versenyhivatal a  rendőrség 
közreműködését igényelheti.
(2) Az ügyfél székhelyeként vagy telephelyeként nem bejelentett és gazdasági tevékenység folytatására egyébként 
általa nem használt magáncélú, illetve magánhasználatú ingatlan, jármű, adathordozó tekintetében helyszíni kutatás 
csak akkor lehetséges, ha az olyan személy használatában van, aki az eljárás ideje alatt az ügyfél vezető tisztségviselője, 
alkalmazottja, megbízottja vagy az  ügyfél felett ténylegesen irányítást gyakorló személy, vagy a  vizsgálat tárgyát 
képező időszakban ilyen volt.
(3) Helyszíni kutatásra csak előzetes bírói engedéllyel kerülhet sor. A Gazdasági Versenyhivatal engedély iránti írásbeli 
kérelmét a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírálja el, a kérelem beérkezésétől számított hetvenkét órán 
belül, nemperes eljárásban. A bíróság végzése ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak nincs helye.
(4) A bíróság a kérelmezett helyszíni kutatást akkor engedélyezi, ha a Gazdasági Versenyhivatal valószínűsíti, hogy 
más vizsgálati cselekmény nem vezetne eredményre, és ésszerű megalapozottsággal feltehető, hogy az  indítvány 
szerinti helyen a  vizsgálat tárgyát képező jogsértéssel kapcsolatos bizonyítási eszköz fellelhető, és feltételezhető, 
hogy azt önként nem bocsátanák rendelkezésre vagy felhasználhatatlanná tennék. A bíróság a kérelmezett helyszíni 
kutatást részben is engedélyezheti, meghatározva, hogy kivel szemben, illetve milyen vizsgálati cselekmény tehető.
(5) A helyszíni kutatás a bírói engedély közlésétől számított három hónapon belül foganatosítható.
(6) A versenyfelügyeleti eljárást legkésőbb a helyszíni kutatás megkezdésével egy időben meg kell indítani. A 70. § 
(1) bekezdése szerinti végzést a jelen lévő ügyféllel, ideértve az ügyfél jelen lévő alkalmazottját is, a helyszínen közölni 
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kell, az  egyéb ügyféllel – a  döntés közlésének módjára vonatkozó általános szabályok szerinti közlés megkezdése 
mellett – telefonon vagy fax útján is közölni kell.
(7) A helyszíni kutatásról az érintettet, ideértve az ügyfél helyszínen jelen lévő alkalmazottját, illetve – a (2) bekezdés 
szerinti esetben – az érintett nagykorú hozzátartozóját is, a helyszíni kutatás megkezdésével egyidejűleg szóban kell 
értesíteni, és a  vizsgálati cselekmény megkezdése előtt közölni kell az  érintettel a  helyszíni kutatást engedélyező 
bírói végzést és a vizsgálati cselekmény célját. A helyszíni kutatást lehetőleg az érintett jelenlétében kell elvégezni. 
Ha az érintett jelenléte nem biztosítható, a helyszíni kutatáshoz hatósági tanú közreműködését kell kérni. A helyszíni 
kutatás során a vizsgáló az érintetteket szóban vagy írásban felvilágosítás és magyarázat adására kötelezheti, illetve 
a helyszínen más módon tájékozódhat.
(8) A helyszíni kutatást – kivéve, ha annak sikeres lefolytatása más időpont választását teszi szükségessé – munkanapon 
8 és 20 óra között lehet végezni. A (2) bekezdés szerinti esetben a helyszíni kutatást úgy kell elvégezni, hogy az ne 
járjon az érintett személy magánéletének aránytalan korlátozásával, és hogy az érintett munkáját, rendeltetésszerű 
tevékenységét lehetőleg ne akadályozza.
(9) A helyszíni kutatás során a vizsgáló jogosult a vizsgálat tárgyához nem kapcsolódó, a bírói engedélyben nem foglalt, 
de a 11. § vagy a 21. §, illetve az EUMSz. 101. vagy 102. cikkének megsértésére utaló bizonyítási eszközről is másolatot 
készíteni, illetve azt lefoglalni. Az ilyen bizonyítási eszköz tekintetében a (3) bekezdés szerinti bírói engedélyt utólag 
kell beszerezni; utólagos bírói engedély hiányában a fellelt bizonyítási eszköz bizonyítékként nem használható fel.
(10) A (9) bekezdés szerinti utólagos bírói engedély iránti kérelmet legkésőbb
a) a helyszíni kutatás lefolytatásától,
b) – ha a helyszíni kutatás során a bizonyítási eszközről a 65/B. § (1) bekezdése szerint lefoglalási másolat készül – 
a 65/B. § (3) bekezdése szerinti vizsgálati munkamásolat készítésének napjától, vagy
c) – ha a  bizonyítási eszköz tekintetében a  65/C.  § (9)  bekezdése szerinti eljárási cselekmény vagy a  65/C.  § 
(10) bekezdése szerinti eljárás kerül lefolytatásra, az abban érintett iratok tekintetében a bizonyítékoknak a Gazdasági 
Versenyhivatal számára megismerhetővé válásától
számított hatvan napon belül kell előterjeszteni.
65/B.  § (1) Ha a  helyszíni kutatás során az  adathordozó átvizsgálása a  helyszínen az  érintett tevékenysége 
rendeltetésszerű folytatásának aránytalanul hosszú ideig történő korlátozása nélkül nem lehetséges vagy 
az érintett ahhoz egyébként hozzájárul, az adathordozón fellelhető adatokról, iratokról a vizsgáló másolatot készít 
(a továbbiakban: lefoglalási másolat).
(2) A  helyszíni kutatásról felvett jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a  másolat rögzítésére használt adathordozó 
típusát és az egyedi azonosítására szolgáló adatokat, a  lemásolt adatok, iratok jellegét, valamint a másolat egyedi 
azonosíthatóságát, illetve az  adatok változatlanságának utólagos ellenőrzését lehetővé tevő egyéb szükséges 
adatokat.
(3) A vizsgáló a bizonyítási eszközök kutatását a  lefoglalási másolaton szereplő adatokról, iratokról e célból a 65. § 
(3) bekezdése szerint készült munkamásolaton (a továbbiakban: vizsgálati munkamásolat) folytatja le. A felhasználni 
kívánt bizonyítékokról a  vizsgáló külön elektronikus vagy papír alapú másolatot (a  továbbiakban: bizonyíték-
összefoglaló) készít, és az  abban szereplő adatoknak, iratoknak az  egyenkénti azonosítását lehetővé tévő leírását 
nyolcnapos határidő tűzésével megküldi annak az  ügyfélnek, akinek az  adathordozó a  birtokában volt, illetve 
akihez kapcsolódó, a 65/A. § (2) bekezdése szerinti helyszínen a lefoglalási másolat készült (a továbbiakban: érintett 
ügyfél), illetve az adat jogosultjának, hogy az 55/A. § (2), illetve (3) bekezdése szerint nyilatkozzon arról, a bizonyíték-
összefoglalóban foglalt bizonyítékok tartalmaznak-e üzleti titkot vagy magántitkot. A  nyilatkozattételi határidő 
elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.”

48. §  A Tpvt. a következő 65/C. §-sal és 65/D. §-sal egészül ki:
„65/C. § (1) A védekezés céljából készült irat a versenyfelügyeleti eljárásban bizonyítékként nem használható fel és 
– az e §-ban meghatározott esetek kivételével – nem vizsgálható meg, nem foglalható le, illetve nem másolható le, 
annak felmutatása, átadása, az ahhoz való hozzáférés adása megtagadható. E tilalom alól az ügyfél felmentést adhat.
(2) Védekezés céljából készült irat az olyan irat vagy iratrész, amely az ügyfél védekezéshez való jogának gyakorlása 
érdekében, illetve annak keretében, az ügyfél és megbízott ügyvédje közötti kommunikáció során keletkezett, vagy 
az ilyen kommunikáció során elhangzottakat rögzíti, és e jellege magából az iratból is kitűnik. Nem minősül védekezés 
céljából készült iratnak az az irat, amely nincs az ügyfél vagy az érintett ügyvéd birtokában, kivéve, ha bizonyítják, 
hogy az irat jogellenesen került ki a birtokukból.
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(3) A vizsgáló jogosult az iratba – az e §-ban védett jog sérelme nélkül, a feltétlenül szükséges mértékig – betekinteni 
annak megállapítása céljából, hogy a  védekezés céljából készült iratként minősülésére való hivatkozás nem 
nyilvánvalóan alaptalan-e.
(4) A szemle vagy helyszíni kutatás során birtokba vehető az irat, ha
a) arról lefoglalási másolat készül,
b) az  eljárási cselekménynél kizárólag olyan érintett volt jelen, aki az  iratok védekezés céljából készült iratkénti 
minősülésére vonatkozó nyilatkozat megtétele körében az  ügyfél vagy az  érintett ügyvéd képviseletére nem volt 
jogosult, illetve
c) a vizsgáló nem ért egyet az irat védekezés céljából készült iratként való minősítésére vonatkozó nyilatkozattal.
(5) A (4) bekezdés szerinti esetben az iratot, illetve az azt tartalmazó lefoglalási másolatot olyan tárolóeszközben kell 
elhelyezni, amely kizárja az adatok megismerhetőségét és utólagos megváltoztathatóságát, és amelyet az érintett 
és a vizsgáló aláírásukkal hitelesítve úgy zár le, hogy a hitelesítés sérelme nélkül a tárolóeszköz felnyitása ne legyen 
lehetséges (a továbbiakban: zárt tárolóeszköz).
(6) A (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben az érintett ügyfelet fel kell hívni arra, hogy – az irat, illetve iratrész 
pontos megjelölésével – nyilatkozzon arról, hogy a birtokba vett iratok között van-e olyan, amelyik védekezés céljából 
készült iratnak minősül. Az érintett ügyfelet egyidejűleg értesíteni kell arról, hogy az általa ilyen iratnak minősített 
iratok tekintetében a (9) bekezdés szerinti vizsgálati cselekményre kerül sor. Az értesítésben közölni kell a vizsgálati 
cselekmény időpontját, várható időtartamát és helyét, és azt az érintett ügyféllel úgy kell közölni, hogy a nyilatkozat 
megtételére legalább nyolc nap rendelkezésére álljon.
(7) A  zárt tárolóeszközt felnyitni, az  abban elhelyezett iratot, illetve a  lefoglalási másolatot megvizsgálni csak azt 
követően lehet, hogy a (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő eltelt. Ha az ügyfél 
a határidőn belül úgy nyilatkozott, hogy a tárolóeszköz védekezés céljából készült iratot tartalmaz, illetve a lefoglalási 
másolaton ilyen irat van, akkor a  zárt tárolóeszközt csak a  (9), illetve (13)  bekezdés szerinti vizsgálati cselekmény 
során lehet felnyitni, és a  vizsgálati cselekmény lefolytatását követően a  lefoglalási másolatot ismételten zárt 
tárolóeszközben kell elhelyezni.
(8) Nem kezelhető védekezés céljából készült iratként az olyan irat, amelyre vonatkozóan az érintett ügyfél az iratnak 
a  Gazdasági Versenyhivatal általi birtokbavételekor vagy a  (6)  bekezdés szerinti nyilatkozattételre előírt határidőn 
belül nem tett ilyen nyilatkozatot. A  (6)  bekezdés szerinti nyilatkozattételi határidő elmulasztása miatt igazolási 
kérelem benyújtásának nincs helye.
(9) Ha az  érintett ügyfél nyilatkozata szerint a  birtokba vett iratok között védekezés céljából készült irat is van, 
az  ilyen iratokat az  érintett ügyfél jelenlétében – lefoglalási másolat esetében az  adatok szétválasztását lehetővé 
tevő másolat (a továbbiakban: köztes munkamásolat) használatával – külön kell válogatni, és a védekezés céljából 
készült iratot az  érintett ügyfélnek ki kell adni, illetve a  köztes munkamásolatról védekezés céljából készült iratot 
nem tartalmazó vizsgálati munkamásolatot kell készíteni, és ezt követően a  köztes munkamásolatot a  másolatot 
tartalmazó adathordozó fizikai megsemmisítésével vagy az adatoknak a helyreállításukat lehetetlenné tévő eljárással 
való törlésével haladéktalanul meg kell semmisíteni. Ha az ügyfél nyilatkozatával ellentétben a vizsgáló álláspontja 
szerint az  irat nem minősül védekezés céljából készült iratnak, a  vitatott iratot, illetve az  azt tartalmazó köztes 
munkamásolatot zárt tárolóeszközben kell elhelyezni. A  szabályszerűen értesített érintett ügyfél távolmaradása 
a vizsgálati cselekmény foganatosításának nem akadálya.
(10) A (4) bekezdés c) pontja szerinti esetben, illetve ha a (9) bekezdés szerinti vizsgálati cselekmény során a védekezés 
céljából készült iratként való minősítést a vizsgáló vitatja, a kérdésben a Gazdasági Versenyhivatal kérelme alapján 
az  érintett ügyfél meghallgatásával a  Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság dönt nemperes eljárásban, 
a kérelem előterjesztésétől számított tizenöt napon belül. Az iratot, illetve az azt tartalmazó köztes munkamásolatot 
tartalmazó zárt tárolóeszközt a Gazdasági Versenyhivatal a kérelméhez mellékeli.
(11) Ha a bíróság azt állapítja meg, hogy az irat, iratrész nem minősül védekezés céljából készült iratnak, azt a Gazdasági 
Versenyhivatal számára kiadja. Ellenkező döntés esetében a bíróság az iratot, iratrészt az érintett ügyfélnek adja ki.
(12) A  (11)  bekezdéstől eltérve, a  köztes munkamásolaton szereplő iratok tekintetében, illetve akkor, ha az  irat 
szétválasztása a bizonyító erő sérelme nélkül nem lehetséges, a bíróság végzésében meghatározza, hogy mely irat, 
illetve az irat mely része minősül védekezés céljából készült iratnak, a köztes munkamásolatot, illetve az iratot pedig 
zárt tárolóeszközben a Gazdasági Versenyhivatalnak adja ki.
(13) A  (12)  bekezdés szerint a  Gazdasági Versenyhivatalnak kiadott zárt tárolóeszközt felnyitni, az  abban foglalt 
adatokat megvizsgálni csak a köztes munkamásolatról védekezés céljából készült iratot nem tartalmazó vizsgálati 
munkamásolat készítése, illetve az  irat védekezés céljából készült iratnak nem minősülő részének megvizsgálása 
céljából, az  érintett ügyfél jelenlétében lehet, és ezt követően az  iratot az  ügyfélnek ki kell adni, illetve a  köztes 
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munkamásolatot a másolatot tartalmazó adathordozó fizikai megsemmisítésével vagy az adatoknak a helyreállításukat 
lehetetlenné tévő eljárással való törlésével haladéktalanul meg kell semmisíteni. Az  ügyfelet legalább három 
nappal megelőzően értesíteni kell az  ilyen vizsgálati cselekmény időpontjáról, várható időtartamáról és helyéről. 
A szabályszerűen értesített ügyfél távolmaradása a vizsgálati cselekmény foganatosításának nem akadálya.
65/D.  § Az  55/C.  § (3)  bekezdésétől eltérve, a  lefoglalási másolatot a  vizsgálati munkamásolat elkészítése után, 
illetve a 65/C. § (13) bekezdése szerinti eljárási cselekmény befejezésekor kell zárolni, az azokon tárolt adatokba csak 
a bíróság jogosult betekinteni a bizonyíték-összefoglaló hitelességének, az abban foglalt adatok bizonyítékként való 
felhasználhatóságának ellenőrzése céljából. Ha a  jogerős döntéssel összefüggő jogorvoslat céljából a  lefoglalási 
másolat és a  vizsgálati munkamásolat kezelése már nem indokolt, azt a  másolatot tartalmazó adathordozó fizikai 
megsemmisítésével vagy az adatoknak a helyreállításukat lehetetlenné tévő eljárással való törlésével haladéktalanul 
meg kell semmisíteni.”

49. §  A Tpvt. a 65/D. §-át követően a következő alcímcímmel és 66. §-sal egészül ki:
„Nyelvhasználat
66. § (1) A versenyfelügyeleti eljárásban az angol, francia vagy német nyelven kiállított okiratot az eredeti nyelven is 
be lehet nyújtani, és – a kérelem kivételével – az egyéb beadványt az ügyfél, illetve az eljárás egyéb résztvevője angol, 
francia vagy német nyelven is benyújthatja.
(2) A hivatalból indított eljárásban az (1) bekezdés alkalmazásának feltétele, hogy ahhoz az ügyfelek hozzájárulnak.
(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a vizsgáló, illetve az eljáró versenytanács hivatalból vagy a többi ügyfél kérelmére 
az okirat, illetve a beadvány magyar nyelvű összefoglalójának vagy magyar nyelvű fordításának benyújtását rendelheti 
el. Hiteles fordítás benyújtása kérelemre indult eljárásban csak akkor írható elő, ha kétség merül fel a  fordítás 
pontossága tekintetében.”

50. §  A Tpvt. 67. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„67. § (1) A versenyfelügyeleti eljárás a 24. § szerinti engedélyezés és a 25. § szerinti időtartam meghosszabbítása 
ügyében – a (2) bekezdésre is figyelemmel – kérelemre, egyéb ügyekben hivatalból indul.
(2) A versenyfelügyeleti eljárás hivatalból is megindítható, ha valószínűsíthető, hogy a 24. § szerinti összefonódást 
a 29. § szerinti tilalom ellenére végrehajtották.
(3) Nem indítható versenyfelügyeleti eljárás – a jogorvoslati eljárás folytán megismételt eljárást ide nem értve –, ha
a) a III. Fejezet rendelkezéseibe ütköző magatartás elkövetése óta három év,
b) a IV–VI. Fejezet rendelkezéseibe ütköző magatartás elkövetése óta öt év,
c) a 29. § szerinti tilalom ellenére végrehajtott összefonódás esetén az összefonódás végrehajtása óta öt év
eltelt.
(4) A (3) bekezdés a) és b) pontjának alkalmazásában
a) ha a jogsértő magatartás folyamatos, a határidő a magatartás abbahagyásakor kezdődik,
b) ha a jogsértő magatartás azzal valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek meg, a határidő 
mindaddig nem kezdődik el, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll.
(5) A  hivatalból indítható versenyfelügyeleti eljárás a  70.  § (1)  bekezdése szerinti vizsgálatot elrendelő végzés 
meghozatalának napján indul.”

51. §  A Tpvt. 68. §-át megelőző alcímcím helyébe a következő alcímcím lép:
„A versenyfelügyeleti eljárás megindítása kérelemre”

52. §  A Tpvt. 68. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  24.  § szerinti engedély iránti kérelem alapján indult versenyfelügyeleti eljárás megindulásának tényét és 
az  összefonódás korlátozottan megismerhető adatot nem tartalmazó rövid ismertetését, ha a  kérelem érdemi 
vizsgálat nélküli elutasítására nem került sor, a Gazdasági Versenyhivatal honlapján nyilvánosságra hozza, kivéve, ha 
a kérelemben az összefonódás tényét az összefonódás végrehajtásáig üzleti titokként kezelendőként jelölték meg.”
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53. §  A Tpvt. „A bejelentés és a meghallgatás” alcímcíme helyébe a következő alcímcím lép, és a Tpvt. a következő 69. §-sal 
egészül ki:
„Előzetes egyeztetés
69. § (1) A 24. § szerinti összefonódás engedélyezése iránti kérelem benyújtását megelőzően a kérelem benyújtására 
kötelezett vállalkozások előzetes egyeztetést kezdeményezhetnek a Gazdasági Versenyhivatallal a már elhatározott 
összefonódás engedélyezése iránti kérelem benyújtásához szükséges adatok, iratok körének tisztázása céljából.
(2) Az  előzetes egyeztetés kezdeményezésekor vagy az  egyeztetés során átadott iratok, közölt adatok kizárólag 
az  egyeztetés céljából, valamint az  egyeztetés tárgyát képező összefonódással összefüggő versenyfelügyeleti 
eljárásban használhatók fel.”

54. §  A Tpvt. 70. §-a és az azt megelőző alcímcím helyébe a következő alcímcím és rendelkezés lép:
„A versenyfelügyeleti eljárás megindítása hivatalból
70. § (1) A vizsgáló végzéssel vizsgálatot rendel el a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozó, valószínűsíthetően 
jogsértő tevékenység, magatartás vagy állapot észlelése esetén, ha a  közérdek védelme versenyfelügyeleti eljárás 
lefolytatását szükségessé teszi. A végzésben meg kell jelölni azt a körülményt és magatartást vagy állapotot, amelynek 
tárgyában az eljárás megindul.
(2) Ha a  bíróság hatáskörének hiánya miatt az  ügyet a  Gazdasági Versenyhivatalhoz átteszi, a  vizsgáló a  67.  § 
(1) bekezdése szerinti esetekben a 68. §, egyéb esetekben a 43/G–43/I. § szerint jár el.
(3) A vizsgálat elrendelésének ténye nyilvánosságra hozható.
(4) Ha a vizsgálatot elrendelő végzésben megjelölt tevékenység, magatartás vagy állapot a végzésben megjelöltekhez 
képest más, a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozó jogsértést is megvalósít, a vizsgáló a vizsgálatot végzéssel 
kiterjeszti.
(5) A vizsgálat kiterjeszthető a vizsgálatot elrendelő végzésben megjelölttel összefüggő tevékenységre, magatartásra 
vagy állapotra is.
(6) A vizsgáló a több ügyféllel szemben, illetve az azonos ügyféllel vagy ügyfelekkel szemben több jogsértés miatt 
indított versenyfelügyeleti eljárást önálló eljárásokra szétválaszthatja, ha az  egyes ügyfelek vagy jogsértések 
tekintetében az ügy önállóan is elbírálható. A szétválasztás utáni eljárásokra az eredeti eljárásra irányadó ügyintézési 
határidők irányadóak.”

55. §  A Tpvt. 71. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A vizsgáló indokolt esetben a vizsgálat lezárását megelőzően, külön jelentésben is tehet indítványt
a) a  24.  § szerinti engedély iránti kérelem alapján indult eljárásban az  összefonódás piaci hatásainak teljes körű 
vizsgálatára,
b) az irányítási jogoknak az eljárást befejező döntés meghozataláig terjedő gyakorlására vonatkozó 29/A. § szerinti 
hozzájárulás – szükség esetén irányításkorlátozó előírás melletti – megadására vagy elutasítására, illetve
c) ideiglenes intézkedés elrendelésére.”

56. §  A Tpvt. 72. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„72.  § (1) Az  eljáró versenytanács a  vizsgáló jelentésének kézhezvételét követően az  iratokat a  vizsgálónak 
visszaadhatja, ha megállapítja, hogy a tényállás tisztázásához a vizsgálat folytatására van szükség, illetve az eljárás 
kiterjesztése vagy új ügyfél eljárásba vonása indokolt.
(2) Az eljáró versenytanács a vizsgáló jelentése alapján dönt az irányítási jogoknak az érdemi döntés meghozataláig 
terjedő gyakorlására vonatkozó, 29/A. § szerinti kérelemről, szükség esetén irányításkorlátozó előírás alkalmazásáról.
(3) Ha a 24. § szerinti engedély iránti kérelem alapján a 30. §-ra figyelemmel nem nyilvánvaló, hogy az összefonódás 
nem eredményezi az  érintett piacon a  verseny jelentős mértékű csökkenését, az  eljáró versenytanács a  vizsgáló 
jelentése alapján – az  iratok vizsgálónak való visszaadása mellett – dönt az  összefonódás piaci hatásai teljes körű 
vizsgálatának szükségességéről.”

57. §  A Tpvt. a következő 72/A. §-sal egészül ki:
„72/A. § (1) Az eljáró versenytanács a vizsgáló jelentése alapján ideiglenes intézkedéssel
a) megtilthatja a valószínűsíthetően jogsértő magatartás további folytatását, illetve elrendelheti a valószínűsíthetően 
jogsértő állapot megszüntetését, ha erre – az  érdekeltek jogi vagy gazdasági érdekeinek védelméhez, valamint 
a  gazdasági verseny kialakulásának, fenntartásának vagy fejlesztésének veszélyeztetése miatt – halaszthatatlanul 
szükség van,
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b) hivatalból indított eljárásban a  29.  § szerinti tilalom ellenére végrehajtott − a  30.  § alapján valószínűsíthetően 
nem engedélyezhető − összefonódás, vagy a Gazdasági Versenyhivatal összefonódást megtiltó határozata ellenére, 
illetve az engedélyben előírt feltétel teljesülése nélkül végrehajtott összefonódás esetén az összefonódás versenyre 
hátrányos hatásainak mérséklése, a  31.  § szerinti intézkedések alkalmazhatóságának biztosítása érdekében 
a szükséges mértékben elrendelheti irányításkorlátozó előírás alkalmazását, vagy
c) a  29/A.  § (3)  bekezdése alapján a  29/A.  § (1)  bekezdése szerinti hozzájárulást visszavonhatja, vagy dönthet 
a  hozzájárulásban elrendelt irányításkorlátozó előírás módosításáról, ha valószínűsíthető, hogy az  összefonódás 
az érintett piacon a verseny jelentős mértékű csökkenését eredményezné.
(2) Az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti ideiglenes intézkedés elrendelését az  összefonódás következtében irányítási 
jogát elvesztő ügyfél is kérheti; a kérelemben elő kell adni az ideiglenes intézkedés elrendelésének szükségességét 
és célszerűségét megalapozó tényeket, illetve körülményeket. Az ideiglenes intézkedés elrendelése iránti kérelemről 
az eljáró versenytanács – az ellenérdekű ügyfelek meghallgatásával – soron kívül dönt.
(3) Az  ideiglenes intézkedést elrendelő végzés ellen külön jogorvoslatnak van helye. Az  ideiglenes intézkedést 
elrendelő végzést az eljáró versenytanács hivatalból jogszabálysértés hiányában is módosíthatja vagy visszavonhatja, 
ha az elrendelésére okot adó körülményekben bekövetkező változás azt indokolja.
(4) Az  ideiglenes intézkedést elrendelő végzés a  végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemre tekintet nélkül 
végrehajthatóvá nyilvánítható, ha a végrehajtás késedelme helyrehozhatatlan kárral járna.”

58. §  A Tpvt. 73. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„73. § (1) Ha a vizsgálatot lezáró jelentés alapján a 72. § (1) vagy (3) bekezdése szerinti intézkedésekre vagy az eljárás 
megszüntetésére nincs szükség, az  eljáró versenytanács megküldi az  ügyfél részére az  ügyre vonatkozó előzetes 
álláspontját, amely tartalmazza a megállapított tényállást, az azt alátámasztó bizonyítékokat, a tényállás értékelését, 
a  döntés meghozatalához szükséges szempontok és következtetések lényegének, valamint az  esetleges bírság 
kiszabása körében figyelembe venni kívánt szempontoknak az  ismertetését. Az  előzetes álláspontra az  ügyfél 
az  eljáró versenytanács által megállapított – a  vizsgáló jelentésére való nyilatkozattétel lehetősége biztosításának 
(3)  bekezdés szerinti megtörténtét követően legfeljebb harmincnapos – határidőn belül nyilatkozatot, észrevételt 
tehet.
(2) Nem kell előzetes álláspontot készíteni, ha az eljárás kérelemre indult, az eljáró versenytanács a kérelem tartalmával 
egyetért, és a 30. § (3) vagy (7) bekezdésének alkalmazására nincs szükség.
(3) Ha az  eljárás eredményes lezárása érdekében az  eljáró versenytanács azt szükségesnek tartja, az  (1)  bekezdés 
szerinti esetben az előzetes álláspont megküldése előtt a vizsgáló jelentését észrevételezés, illetve nyilatkozattétel 
céljából – határidő tűzése mellett – megküldi az ügyfélnek, majd ezt követően alakítja ki előzetes álláspontját és küldi 
meg az ügyfélnek az (1) bekezdés szerint.
(4) Az előzetes álláspont, illetve a jelentés megküldése esetén megfelelően alkalmazni kell az 55/C. § (2) bekezdését.”

59. §  A Tpvt. a 73. §-át követően a következő alcímcímmel és 73/A. §-sal egészül ki:
„Egyezségi kísérlet
73/A. § (1) Ha a 11. § vagy a 21. §, illetve az EUMSz. 101. vagy 102. cikke alapján hivatalból indult eljárásban a vizsgálatot 
lezáró jelentés alapján az eljáró versenytanács a feltárt tényállásra és az azt alátámasztó bizonyítékokra figyelemmel 
az eljárás gyors és eredményes befejezése szempontjából azt célszerűnek tartja, az ügyfelet felhívhatja, hogy írásban 
jelezze, kíván-e a (2) bekezdés szerinti egyezségi kísérletben részt venni.
(2) Ha az ügyfél az (1) bekezdés szerinti felhívásra válaszul az eljáró versenytanács által meghatározott – legfeljebb tizenöt 
napos – határidőn belül írásban jelzi, hogy kész egyezségi kísérletben részt venni, az eljáró versenytanács az ügyfelet 
meghallgatja, ennek során közli az ügyféllel, hogy vele szemben mely magatartás miatt, milyen bizonyítékok alapján, 
várhatóan milyen jogsértést állapítana meg, és milyen szempontok alapján, milyen összeghatárok között szabna 
ki bírságot. Ha az ügyfél és az eljáró versenytanács az eljárás gyors és eredményes befejezését nem veszélyeztető 
időn belül e tényezők tekintetében közös álláspontra jut, az eljáró versenytanács – legfeljebb tizenöt napos határidő 
tűzésével – felhívja az ügyfelet arra, hogy nyújtsa be egyezségi nyilatkozatát. Az e § szerinti nyilatkozattételi határidők 
elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.
(3) Az egyezségi nyilatkozat a (2) bekezdés szerint kialakult közös álláspontnak megfelelően tartalmazza
a) az ügyfélnek a jogsértő magatartásban való részvételét elismerő egyértelmű nyilatkozatát,
b) a magatartásnak és jogi megítélésének, a magatartás céljának, megvalósítása módjának, időtartamának, valamint 
az ügyfél abban való részvétele módjának és mértékének tényszerű és tömör leírását,
c) az ügyfél által elfogadhatónak ítélt legmagasabb bírságösszeget,
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d) az ügyfél nyilatkozatát arról, hogy az eljáró versenytanács a (2) bekezdésben előírtakról megfelelően tájékoztatta 
és lehetőséget adott azzal kapcsolatos álláspontjának megfelelő kifejtésére,
e) az  ügyfél nyilatkozatát arról, hogy ha az  előzetes álláspont és a  határozat tartalma az  elismerő nyilatkozatban 
foglaltakkal megegyezik, további eljárási lépéseket, így különösen további iratbetekintést és tárgyalás tartását nem 
kezdeményezi, továbbá
f ) az ügyfél nyilatkozatát arról, hogy előzetesen lemond a határozattal szembeni jogorvoslat jogáról.
(4) A 73. § (1) bekezdésétől eltérve, az egyezségi nyilatkozatot tevő ügyfél az előzetes álláspontra legfeljebb tizenöt 
napon belül köteles egyértelműen nyilatkozni arról, hogy az  előzetes álláspont tartalma érdemben megegyezik 
az egyezségi nyilatkozatban foglaltakkal, vagy hogy az egyezségi nyilatkozatot visszavonja.
(5) Az egyezségi nyilatkozat a határozattal szembeni jogorvoslati határidő leteltéig és kizárólag akkor vonható vissza, ha 
az eljáró versenytanács előzetes álláspontjának, és azt követően határozatának tartalma az egyezségi nyilatkozatban 
foglaltaktól érdemben eltér, ideértve azt az esetet is, ha a kiszabott bírság összege a (3) bekezdés c) pontja szerinti 
összeget meghaladja. Ebben az esetben a  (3) bekezdés a) pontja szerinti elismerő nyilatkozat bizonyítékként nem 
vehető figyelembe.
(6) Az  egyezségi kísérletben részt vevő ügyfél köteles ezt a  tényt, valamint az  egyezségi kísérlet során megismert 
bármilyen információt a versenyfelügyeleti eljárás befejezéséig titokban tartani.
(7) Az  egyezségi nyilatkozat, továbbá – az  55.  § (5)  bekezdésében meghatározott időpontig – a  nyilatkozat 
benyújtásának ténye korlátozottan megismerhető adat. Az egyezségi nyilatkozatot csak a többi ügyfél ismerheti meg 
az 55. § (5) bekezdésében meghatározott időpontot követően azzal, hogy az egyezségi nyilatkozatba való betekintésre 
és az abban foglaltak felhasználására az 55/A. § (1) bekezdés d) pontja szerinti adatokra vonatkozó rendelkezéseket 
kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy az 55. § (3) bekezdése szerinti harmadik személy az egyezségi nyilatkozatot 
nem ismerheti meg. Az egyezségi nyilatkozat visszavonása esetén a nyilatkozatot az arról készült másolatokkal együtt 
vissza kell szolgáltatni a nyilatkozatot tevő vállalkozásnak.”

60. §  A Tpvt. 74. §-a és az azt megelőző alcímcím helyébe a következő alcímcím és rendelkezés lép:
„Tárgyalás
74. § (1) Az eljáró versenytanács a határozat meghozatala előtt – a 73. § (2) bekezdése szerinti esetet kivéve – tárgyalást 
tart, ha azt az ügyfél kéri vagy az eljáró versenytanács szükségesnek tartja. Az eljáró versenytanács az előzetes álláspont 
megküldésével egyidejűleg nyilatkozattételre hívja fel az  ügyfelet arról, hogy kéri-e tárgyalás tartását. A  tárgyalás 
napját úgy kell meghatározni, hogy az ügyfélnek módjában álljon a tárgyalásra felkészülni.
(2) A vizsgáló vagy az eljáró versenytanács indokolt végzésével a tárgyalásról vagy annak egy részéről a nyilvánosságot 
kérelemre vagy hivatalból kizárhatja, ha a zártan kezelt személyes vagy azonosító adat, védett adat vagy az 55/A. § 
(1)  bekezdés e) vagy f )  pontja szerinti egyéb korlátozottan megismerhető adat védelme érdekében feltétlenül 
szükséges.”

61. §  A Tpvt. 75. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„75.  § (1) Ha a  hivatalból indult versenyfelügyeleti eljárásban vizsgált magatartás tekintetében az  ügyfél 
kötelezettséget vállal arra, hogy magatartását meghatározott módon összhangba hozza az  alkalmazandó 
jogszabályi rendelkezésekkel, és a közérdek hatékony védelme ilyen módon is biztosítható, az eljáró versenytanács 
határozatában kötelezővé teheti a  vállalás teljesítését anélkül, hogy a  határozatban a  jogsértés megvalósulását 
vagy annak hiányát megállapítaná. Ha az  ügyfél a  vizsgált magatartással időközben felhagyott, a  magatartás 
ismételt tanúsításának elkerülését biztosító átlátható és ellenőrizhető magatartási szabályok betartására vállalható 
kötelezettség.
(2) Az eljáró versenytanács az (1) bekezdés szerinti határozatát a (3)–(7) bekezdésben meghatározott esetekben és 
feltételek szerint is módosítja vagy visszavonja.
(3) Az eljáró versenytanács a határozatot módosítja
a) a kötelezett vállalkozás kérelmére, ha a kötelezett a határozatban előírt valamely kötelezettséget rajta kívül álló 
elháríthatatlan ok miatt nem tudja teljesíteni, vagy
b) a  kötelezett vállalkozás kérelmére vagy hivatalból, ha a  határozatban előírt valamely kötelezettség teljesítése 
a körülmények változása, így különösen a piaci viszonyok, a verseny feltételeinek módosulása folytán a továbbiakban 
nem indokolt,
és a kötelezettségvállalással elérni kívánt eredmény más módon is elérhető.
(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti kérelem a kötelezettség teljesítését megakadályozó okról való tudomásszerzéstől 
számított tizenöt napon belül, de legkésőbb az ok felmerülésétől számított két hónapon belül terjeszthető elő.
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(5) Az  eljáró versenytanács a  bíróság által felül nem vizsgált határozatát visszavonja, ha a  határozat a  döntés 
szempontjából lényeges ténynek a kötelezett vállalkozás általi félrevezető közlésén alapult.
(6) Ha a  vállalkozás nem teljesítette a  határozatban, illetve a  (3)  bekezdés szerint módosított határozatban 
előírt kötelezettséget, az  eljáró versenytanács a  vállalt kötelezettséget előíró határozat alapját képező közérdek 
hatékony érvényesülése szempontjának – a  kötelezettségvállalással érintett piaci viszonyok jellegére, a  fennálló 
versenyfeltételekre, továbbá a  vállalt kötelezettség addigi teljesítésének mértékére, a  mulasztás tekintetében 
a vállalkozás magatartásának felróhatóságára is figyelemmel történő – mérlegelése alapján határozatát visszavonja 
vagy bírságot szab ki.
(7) A határozat
a) az (5) bekezdés szerinti esetben a közlésétől,
b) a  (6)  bekezdés szerinti esetben a  kötelezettség teljesítésére előírt határidő lejártától, folyamatos kötelezettség 
esetén a kötelezettség megsértésétől
számított öt éven belül vonható vissza.
(8) A határozat visszavonása esetén az ügyben a versenyfelügyeleti eljárást – a 67. § (3) bekezdése szerinti korlátozásra 
tekintet nélkül – újból meg kell indítani, emellett a (6) bekezdés szerinti esetben a határozat visszavonására okot adó 
magatartás miatt eljárási bírság kiszabásának lehet helye.”

62. §  A Tpvt. a 75. §-át követően a következő alcímcímmel és 75/A. §-sal egészül ki:
„Egyeztetés az érdekeltekkel
75/A. § (1) Az eljáró versenytanács
a) az összefonódást a 30. § (3) bekezdése szerinti előzetes vagy utólagos feltétel, illetve kötelezettség előírása mellett 
engedélyező határozat, illetve
b) a 75. § szerinti kötelezettségvállalást kötelezővé tevő határozat
meghozatala előtt – ha azt szükségesnek tartja – az előzetes álláspontnak az ügyfelek részére való megküldésével 
egyidejűleg az  elfogadni tervezett feltétel vagy kötelezettség, illetve kötelezettségvállalás korlátozottan 
megismerhető adatot nem tartalmazó változatának és az  érdekeltek észrevételeinek benyújtására vonatkozó 
felhívásnak a Gazdasági Versenyhivatal honlapján való közzététele útján egyeztetést kezdeményezhet az érdekeltek, 
így különösen az  érintett piacon tevékenységet folytató vállalkozások és az  ügyben érintett egyéb személyek 
álláspontjának megismerése érdekében.
(2) Az (1) bekezdés szerinti felhívás közzétételétől számított húsz napon belül bárki írásban megküldheti a Gazdasági 
Versenyhivatal részére a tervezett döntésre vonatkozó álláspontját, javaslatát, egyéb észrevételét.”

63. §  A Tpvt. 76. §-a és az azt megelőző alcímcím helyébe a következő alcímcím és rendelkezés lép:
„Határozat
76. § (1) Az eljáró versenytanács határozatában
a) a 67. § (1) bekezdése szerinti kérelem alapján a 24. § szerinti összefonódást − szükség esetén előzetes vagy utólagos 
feltétel, illetve kötelezettség előírásával − engedélyezi vagy megtiltja, illetve a 25. § alapján engedélyezi az egyéves 
átmeneti időszak meghosszabbítását, vagy az erre irányuló kérelmet elutasítja,
b) a 67. § (2) bekezdése alapján indított eljárásban a vállalkozások összefonódását − szükség esetén előzetes vagy 
utólagos feltétel, illetve kötelezettség előírásával − utólagosan engedélyezi vagy megtiltja,
c) a 75. § alapján a vállalkozást a kötelezettségvállalás teljesítésére kötelezi,
d) a 16/A. § alapján megállapíthatja, hogy a csoportos mentesülés kedvezménye nem vonatkozik a megállapodásra,
e) megállapíthatja a jogsértés tényét,
f ) elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését,
g) megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását,
h) jogsértés megállapítása esetén kötelezettséget írhat elő, így különösen az  ügylet jellegének megfelelő üzleti 
kapcsolat létrehozásától vagy további fenntartásától való indokolatlan elzárkózás esetén szerződéskötésre kötelezhet,
i) elrendelheti a jogsértő tájékoztatással kapcsolatban helyreigazító nyilatkozat közzétételét,
j) megállapíthatja, hogy a magatartás nem jogsértő, illetve
k) bírságot szabhat ki.
(2) Az összefonódást megtiltó határozatban az eljáró versenytanács – ha alkalmazandó – egyidejűleg dönt a 31. § 
szerinti intézkedés alkalmazásáról is.”
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64. §  A Tpvt. 77. §-a és az azt megelőző alcímcím helyébe a következő alcímcím és rendelkezés lép:
„Utóvizsgálat
77. § (1) A Gazdasági Versenyhivatal utóvizsgálat keretében hivatalból ellenőrzi az eljáró versenytanács végrehajtható 
határozatában előírt,
a) a 30. § (3) bekezdése szerinti előzetes vagy utólagos feltétel teljesülését,
b) a 30. § (3) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítését,
c) a 75. § szerinti kötelezettségvállalás teljesítését, továbbá
d) meghatározott cselekmény elvégzésére, meghatározott magatartás tanúsítására vagy attól való tartózkodásra 
vonatkozó, az  a)–c)  pontban nem említett kötelezettség teljesítését, ha az  a  rendelkezésre álló adatokból nem 
állapítható meg.
(2) A határozatnak a 32. §, illetve a 75. § szerinti módosítása iránti kérelmet utóvizsgálat keretében kell elbírálni.
(3) Az utóvizsgálatra – az e §-ban meghatározott eltérésekkel – a versenyfelügyeleti eljárásra vonatkozó rendelkezéseket 
kell megfelelően alkalmazni.
(4) Az  utóvizsgálat az  eljáró versenytanács határozatában meghatározott teljesítési határidőtől, folyamatos 
kötelezettség, illetve a  30.  § (3)  bekezdése szerinti utólagos feltétel esetén a  kötelezettség, illetve a  feltétel 
fennállásának határozatban előírt utolsó napjától, ennek hiányában a  határozat jogerőre emelkedésétől számított 
öt éven belül indítható. E  határidőbe nem számít bele az  az időtartam, amely alatt a  határozat végrehajtása nem 
foganatosítható.
(5) Az utóvizsgálatot befejező döntést az utóvizsgálat elrendelésétől számított három hónapon belül kell meghozni 
és gondoskodni annak közléséről; az  ügyintézési határidő indokolt esetben annak letelte előtt egy alkalommal, 
legfeljebb három hónappal meghosszabbítható.
(6) A vizsgálónak az utóvizsgálatban előterjesztett jelentése alapján az eljáró versenytanács
a) az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben végzéssel megállapítja a  feltétel teljesülését és az  utóvizsgálatot 
megszünteti, egyébként határozatban megállapítja a  feltétel nem teljesülésének tényét, és – ha az  összefonódást 
végrehajtották – egyidejűleg dönt a 31. § szerinti intézkedés alkalmazásáról;
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a kötelezettség teljesítése esetén az utóvizsgálatot megszünteti, ellenkező 
esetben a 32. §-ban meghatározottak szerint dönt a határozat visszavonásáról vagy módosításáról, valamint bírságot 
szabhat ki;
c) az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a 75. §-ban meghatározottak szerint dönt a határozat visszavonásáról 
vagy módosításáról, ennek hiányában az utóvizsgálatot megszünteti;
d) az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben a határozat önkéntes teljesítésének megállapítása esetén az utóvizsgálatot 
megszünteti, ennek hiányában megindítja a végrehajtást.”

65. § (1) A Tpvt. a 78. §-át megelőzően a következő alcímcímmel egészül ki:
„Bírság”

 (2) A Tpvt. 78. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az eljáró versenytanács bírságot szabhat ki azzal szemben, aki
a) a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozó jogsértő magatartást valósít meg,
b) az eljáró versenytanács határozatában megtiltott összefonódást a tilalom ellenére végrehajtotta,
c) nem teljesítette az összefonódást engedélyező határozatban előírt kötelezettséget, illetve
d) elmulasztotta a 24. § szerinti összefonódáshoz a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérni, és az összefonódást 
végrehajtották, akkor is, ha az összefonódást az eljáró versenytanács határozatában utóbb engedélyezte.
(1a) Az  eljáró versenytanács bírságot szab ki azzal szemben, aki nem teljesítette a  75.  § szerinti 
kötelezettségvállalást, kivéve, ha a  kötelezettségvállalást előíró határozat visszavonása folytán az  ügyben 
a versenyfelügyeleti eljárás újból megindult.
(1b) A  bírság összege legfeljebb a  vállalkozás, illetve azon – a  határozatban azonosított – vállalkozáscsoport 
a  határozat meghozatalát megelőző üzleti évben elért nettó árbevételének tíz százaléka lehet, amelynek 
a  bírsággal sújtott vállalkozás a  tagja. A  vállalkozások társulásával szemben kiszabott bírság összege legfeljebb 
a tagvállalkozások előző üzleti évben elért nettó árbevételének tíz százaléka lehet.
(1c) Az  (1)  bekezdés d)  pontja szerinti bírság összege – az  (1b)  bekezdésre is figyelemmel – az  összefonódást 
létrehozó nyilvános ajánlati felhívás közzétételének, szerződés megkötésének vagy az irányítási jog megszerzésének 
időpontjai közül a  legkorábbi időponttól a  versenyfelügyeleti eljárás megindításáig számított legalább napi 
ötvenezer, legfeljebb napi kettőszázezer forint. A bírság összegének számításakor a 25. § szerinti átmeneti időszakot 
figyelmen kívül kell hagyni.”
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 (3) A Tpvt. 78.  § (2) és (3)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések lépnek, és a  § a  következő (4)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(2) A  bírság legmagasabb összegének meghatározásakor a  nettó árbevételt a  határozat meghozatalát megelőző 
üzleti évre vonatkozó éves beszámoló vagy egyszerűsített éves beszámoló alapján kell meghatározni. Ha 
a vállalkozás működési ideje az adott évben egy évnél rövidebb, az adatokat éves szintre kell vetíteni. Ha a határozat 
meghozatalát megelőző üzleti évben elért nettó árbevételéről nem áll rendelkezésre hiteles adat, az  utolsó 
hitelesen lezárt üzleti év nettó árbevétele az irányadó. Beszámolóval nem rendelkező, újonnan alapított vállalkozás 
esetében az  eljárás megindításának évére vonatkozó üzleti tervet, ennek hiányában a  vállalkozás által a  vizsgáló, 
illetve az  eljáró versenytanács felhívására közölt, a  számvitelről szóló törvénynek a  közbenső mérleg készítésére 
vonatkozó szabályai szerint az eljárás megindításának napjával mint fordulónappal kiszámított nettó árbevételt kell 
figyelembe venni. A nettó árbevétel számítására egyebekben megfelelően alkalmazni kell a 24. § (3) bekezdését és 
a 27. § (7) bekezdését.
(3) A  bírság összegét az  eset összes körülményeire – így különösen a  jogsérelem súlyára, a  jogsértő állapot 
időtartamára, a  jogsértéssel elért előnyre, a  jogsértő piaci helyzetére, a  magatartás felróhatóságára, az  eljárást 
segítő együttműködő magatartására, a  jogsértő magatartás ismételt tanúsítására, gyakoriságára – tekintettel kell 
meghatározni. A jogsérelem súlyát különösen a gazdasági verseny veszélyeztetettségének foka, a végső üzletfelek 
érdekei sérelmének köre, kiterjedtsége alapozhatja meg.
(4) Az (1) bekezdés c) pontja, illetve az (1a) bekezdés szerinti bírság összegét az eset összes körülményeire – így különösen 
a kötelezettség megszegésének súlyára, a kötelezettséggel érintett piaci, gazdasági viszonyok jellegére, a  fennálló 
versenyfeltételekre, valamint a vállalt kötelezettséget előíró határozat alapját képező közérdekre, a vállalkozás piaci 
helyzetére, a  kötelezettség megszegésének felróhatóságára, a  kötelezettség addigi teljesítésére – tekintettel kell 
meghatározni. A kötelezettség megszegésének súlyát különösen a gazdasági verseny veszélyeztetettségének foka, 
az üzletfelek, versenytársak érdekei sérelmének köre, kiterjedtsége alapozhatja meg.”

66. §  A Tpvt. a 78. §-át követően a következő alcímcímmel egészül ki:
„Engedékenység alkalmazása”

67. §  A Tpvt. 78/A. §-a és 78/B. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„78/A.  § (1) Az  eljáró versenytanács a  bírság kiszabását mellőzi vagy a  bírságot csökkenti annak a  vállalkozásnak 
a  tekintetében, amely az  e  törvényben meghatározott módon feltárja a  Gazdasági Versenyhivatalnak a  11.  §-ba, 
illetve az  EUMSz. 101.  cikkébe ütköző, közvetlenül vagy közvetve a  vételi vagy az  eladási árak rögzítésére, a  piac 
felosztására – beleértve a  versenytárgyalási összejátszást is –, vagy a  termelési, eladási kvóták meghatározására 
irányuló versenytársak közötti megállapodást vagy összehangolt magatartást (a  továbbiakban a  78/A–78/C.  § 
alkalmazásában: jogsértés) és az abban való részvételét.
(2) A bírság kiszabását az eljáró versenytanács annak a vállalkozásnak a tekintetében mellőzi, amely elsőként nyújt be 
erre irányuló kérelmet és szolgáltat olyan bizonyítékot,
a) amely a  Gazdasági Versenyhivatalnak alapot szolgáltat arra, hogy a  jogsértéssel kapcsolatban helyszíni kutatás 
végzésére kapjon előzetes bírói engedélyt, feltéve, hogy a  Gazdasági Versenyhivatal a  kérelem benyújtásának 
időpontjában nem rendelkezett elegendő információval a  helyszíni kutatás bíróság általi engedélyezésének 
megalapozásához,
b) amellyel a jogsértés elkövetése bizonyítható, feltéve, hogy a bizonyíték szolgáltatásának időpontjában a Gazdasági 
Versenyhivatal még nem rendelkezett elegendő bizonyítékkal ahhoz, hogy a  jogsértést bizonyítsa, és egyetlen 
vállalkozás sem felel meg az a) pontnak.
(3) Kérelem alapján az  eljáró versenytanács a  kiszabandó bírság összegét csökkenti, ha a  (2)  bekezdés szerint 
a bírság mellőzésének nincs helye, és a vállalkozás a jogsértésre vonatkozó olyan bizonyítékot szolgáltat a Gazdasági 
Versenyhivatalnak, amely jelentős többletértéket képvisel a bizonyíték szolgáltatásának időpontjában a Gazdasági 
Versenyhivatal rendelkezésére álló bizonyítékokhoz képest.
(4) Az előzetes álláspontnak vagy a vizsgáló jelentésének a 73. § szerinti megküldését, illetve az iratbetekintés bármelyik 
ügyfélre nézve irányadó kezdő napját megelőző nap közül a  korábban bekövetkező napot követően benyújtott 
kérelem alapján csak akkor van helye a kiszabandó bírság összege csökkentésének, ha abban a jogsértés elbírálását 
érdemben befolyásoló olyan tényre vagy körülményre nézve szolgáltat a vállalkozás egyértelmű bizonyítékot, amely 
korábban a Gazdasági Versenyhivatal előtt nem volt ismert.
(5) A bírság csökkentésének mértéke a (3) bekezdés szerinti feltételnek
a) elsőként megfelelő vállalkozás esetén 30–50%-ig;
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b) másodikként megfelelő vállalkozás esetén 20–30%-ig;
c) harmadikként vagy többedikként megfelelő további vállalkozás esetén 20%-ig
terjedhet.
(6) Ha a (3) bekezdés szerinti esetben a vállalkozás a jogsértés miatt kiszabandó bírság összegének megállapításakor 
figyelembe veendő, a  Gazdasági Versenyhivatal előtt korábban nem ismert olyan tényre vagy körülményre 
vonatkozóan szolgáltat egyértelmű bizonyítékot, amely tény vagy körülmény a kiszabandó bírság mértékét érdemben 
növeli, a  vállalkozással szemben kiszabandó bírság összegének meghatározásakor az  ilyen tényt vagy körülményt 
figyelmen kívül kell hagyni.
(7) A bírság mellőzésének, csökkentésének, illetve a (6) bekezdés alkalmazásának további feltétele, hogy a vállalkozás, 
amelyre a kérelem vonatkozik
a) a kérelem benyújtását követően azonnal megszüntesse részvételét a jogsértésben, kivéve az ahhoz elengedhetetlenül 
szükséges mértékű és jellegű részvételt, amelyre a  helyszíni kutatás eredményességének biztosítása érdekében 
a Gazdasági Versenyhivatal végzésben kötelezte,
b) a  versenyfelügyeleti eljárás befejezéséig jóhiszeműen, teljes mértékben és folyamatosan együttműködik 
a Gazdasági Versenyhivatallal, és
c) a Gazdasági Versenyhivatal kifejezett hozzájárulása nélkül a bírság mellőzése, illetve csökkentése iránti kérelem 
benyújtásának tényét és az ezzel összefüggésben szolgáltatott bizonyítékok tartalmát – a más versenyhatósághoz 
benyújtott hasonló kérelmet ide nem értve – másnak semmilyen módon nem teszi hozzáférhetővé; a  Gazdasági 
Versenyhivatal nem tagadhatja meg a hozzájárulást a kérdéses információk olyan hozzáférhetővé tételéhez, amely 
jogszabályi rendelkezés vagy hatósági kötelezés miatt elkerülhetetlenül szükséges.
(8) Azzal a  vállalkozással szemben, amely eljárt annak érdekében, hogy másik vállalkozást a  jogsértésben való 
részvételre kényszerítsen, nem mellőzhető a bírság kiszabása.
(9) Egymástól független vállalkozások közösen nem nyújthatnak be bírság mellőzése vagy csökkentése iránti kérelmet, 
és az ilyen kérelem benyújtása kapcsán egymást nem képviselhetik. A vállalkozás bírság mellőzése vagy csökkentése 
iránti kérelmet az általa irányított vállalkozásokra kiterjedően külön meghatalmazás nélkül is benyújthat.
78/B.  § (1) A  78/A.  § (2), illetve (3)  bekezdése szerinti, a  bírság mellőzése, illetve csökkentése iránti kérelemnek 
tartalmaznia kell legalább
a) a kérelmező vállalkozás nevét és székhelyét,
b) a kérelmező által a 78/A. § (1) bekezdése hatálya alá tartozóként megjelölt magatartás meghatározását, így annak 
jellegét, időtartamát, az érintett árut és földrajzi területet, az abban részt vevő vállalkozások megjelölését,
c) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes azon államok megjelölését, amelyekben a jogsértésre 
vonatkozó bizonyítékok fellelése valószínűsíthető,
d) azon más tagállami versenyhatóságok megjelölését, amelyekhez a kérelmező a bírság mellőzése, illetve csökkentése 
iránti kérelmet nyújtott be vagy szándékozik benyújtani.
(2) A  kérelemhez csatolni kell a  kérelem benyújtásakor a  kérelmező rendelkezésére álló, a  jogsértésre vonatkozó 
összes bizonyítékot.
(3) A bírság 78/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti mellőzésének van helye – az egyéb feltételek fennállása esetén – akkor 
is, ha az ez iránti kérelem benyújtásakor a kérelmező nem tudja a jogsértésre vonatkozóan rendelkezésére álló összes 
bizonyítékot átadni a  Gazdasági Versenyhivatalnak, de vállalja, hogy a  Gazdasági Versenyhivatal által meghatározott 
határidőn belül kérelmét kiegészíti (a továbbiakban: nem végleges mellőzési kérelem), feltéve, hogy a bírság mellőzését 
megalapozó bizonyítékokat az előírt határidőben teljes körűen átadja. A nem végleges mellőzési kérelemnek az (1) és 
(2) bekezdésben meghatározottakon túl tartalmaznia kell a bizonyítékok későbbi szolgáltatásának indokolását, valamint 
a kérelmező kifejezett vállalását a kérelem bizonyítékokkal való kiegészítésére.
(4) A  bírság mellőzésének, illetve a  kiszabandó bírság csökkentésének van helye akkor is, ha az  olyan jogsértésre 
vonatkozóan, amelynek tekintetében a  versenyhatóságok hálózatán belüli együttműködésről szóló európai 
bizottsági közlemény értelmében az Európai Bizottság különösen alkalmas lehet az eljárás lefolytatására, a kérelmező 
az Európai Bizottsághoz benyújtott bírság mellőzése, illetve csökkentése iránti kérelemmel egyidejűleg azzal azonos 
tárgyú kérelmet nyújt be a  Gazdasági Versenyhivatalhoz mint az  európai bizottsági közlemény szerint az  eljárás 
lefolytatására jó helyzetben lévő hatósághoz, amellyel együtt nem adja át a rendelkezésére álló összes bizonyítékot, 
de amennyiben a jogsértés miatt a Gazdasági Versenyhivatal eljárást indít, a Gazdasági Versenyhivatal felhívásában 
megjelölt határidőn belül kérelmét kiegészíti, és a rendelkezésére álló összes bizonyítékot átadja (a továbbiakban: 
nem végleges előzetes kérelem). A nem végleges előzetes kérelem angol, francia vagy német nyelven is benyújtható.
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(5) Ha a  (3) vagy (4)  bekezdés szerinti nem végleges kérelmet a  kérelmező az  előírt határidőben a  szükséges 
bizonyítékok benyújtásával kiegészíti, kérelmének beérkezése és az ahhoz kapcsolódó bizonyítékok szolgáltatásának 
időpontjaként a nem végleges kérelem beérkezésének időpontját kell figyelembe venni.
(6) A  bírság mellőzése vagy csökkentése iránti kérelem tekintetében hiánypótlásnak nincs helye, a  (3), illetve 
(4) bekezdés szerinti nem végleges kérelem kiegészítésére előírt határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem nem 
terjeszthető elő.
(7) A bírság 78/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti mellőzése iránti kérelem annak a 78/C. § (2) bekezdése szerinti 
elbírálásáig – elutasítás esetén az eljáró versenytanács elutasító végzésének közlésétől számított nyolc napon belül – 
visszavonható; egyebekben a bírság mellőzése vagy csökkentése iránti kérelem visszavonásának nincs helye.”

68. §  A Tpvt. a következő 78/C. §-sal és 78/D. §-sal egészül ki:
„78/C.  § (1) Az  eljáró versenytanács a  bírság mellőzése iránti kérelmeket a  beérkezésük sorrendjében, a  bírság 
csökkentése iránti kérelmeket a  beérkezésük sorrendjére figyelemmel bírálja el. Az  eljáró versenytanács döntését 
a vizsgáló készíti elő, amelynek keretében megvizsgálja és véleményezi a kérelmet, és az eljáró versenytanács elé tárja 
a jogsértéssel kapcsolatosan a Gazdasági Versenyhivatal rendelkezésére álló információkat.
(2) Ha a  bírság mellőzése iránti kérelem megfelel a  78/A.  § (2)  bekezdésében foglalt feltételeknek, az  eljáró 
versenytanács végzéssel megállapítja, hogy az a 78/A. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja alapján alapot ad a bírság 
mellőzésére. E  végzésétől az  eljáró versenytanács a  határozathozatal során csak akkor térhet el, ha a  vállalkozás 
a 78/A. § (7) bekezdésében foglalt feltételeknek nem felelt meg, illetve vele szemben a 78/A. § (8) bekezdésében 
meghatározott kizáró ok áll fenn. A bírság mellőzésére alapot nem adó kérelmet az eljáró versenytanács végzéssel 
elutasítja.
(3) A bírság mellőzése iránti kérelem elutasítása esetén a kérelmet – kivéve, ha azt a kérelmező a 78/B. § (7) bekezdése 
szerint visszavonta – bírság csökkentése iránti kérelemként kell elbírálni.
(4) Ha a  bírság csökkentése iránti kérelem megfelel a  78/A.  § (3)  bekezdésében foglalt feltételeknek, az  eljáró 
versenytanács végzéssel megállapítja, hogy az a 78/A. § (3) bekezdése alapján a kérelmező tekintetében alapot ad 
a kiszabandó bírság csökkentésére. E végzésétől az eljáró versenytanács a határozathozatal során csak akkor térhet el, 
ha a vállalkozás a 78/A. § (7) bekezdésében foglalt feltételeknek nem felelt meg. A bírság csökkentésére alapot nem 
adó kérelmet az eljáró versenytanács végzéssel elutasítja.
(5) Az eljáró versenytanács a (2), illetve (4) bekezdés szerinti végzését
a) a  78/A.  § (2)  bekezdés a)  pontja alapján a  bírság mellőzésére irányuló kérelem esetén a  kérelem elbírálásához 
szükséges időt figyelembe véve haladéktalanul,
b) a  78/A.  § (2)  bekezdés b)  pontja alapján a  bírság mellőzésére irányuló kérelem esetén legkésőbb az  előzetes 
álláspont ügyfeleknek való megküldéséig,
c) a 78/A. § (3) bekezdése alapján a bírság csökkentésére irányuló kérelem esetén az előzetes álláspont ügyfeleknek 
való megküldéséig, azt követően benyújtott kérelem esetén a kérelem elbírálásához szükséges időt figyelembe véve 
haladéktalanul
hozza meg, és gondoskodik annak az érintett ügyféllel való közléséről.
78/D. § (1) A 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzés meghozataláig a 78/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti mellőzés 
iránti kérelem és az  ahhoz csatolt vagy azzal összefüggésben a  kérelmező által szolgáltatott bizonyítási eszközök 
kizárólag a kérelem elbírálásához, illetve a 65/A. § szerinti bírói engedély kérelmezéséhez használhatók fel, azokba 
csak az ügy vizsgálója, az eljáró versenytanács és a bíróság tekinthet be. A kérelem visszavonása esetén a benyújtott 
kérelmet és a kérelmező által szolgáltatott bizonyítási eszközöket az azokról készített másolatokkal együtt vissza kell 
szolgáltatni a kérelmező vállalkozásnak.
(2) A bírság mellőzése, illetve csökkentése iránti kérelem és a kérelmező vállalkozásnak kifejezetten a kérelemmel 
összefüggésben önként tett nyilatkozata (a  továbbiakban: engedékenységi nyilatkozat), továbbá – az  55.  § 
(5) bekezdésében meghatározott időpontig – a kérelem benyújtásának ténye és az ilyen kérelemmel összefüggésben 
szolgáltatott bizonyítékok e jellege korlátozottan megismerhető adat. Az engedékenységi nyilatkozatot csak az ügyfél 
ismerheti meg az  55.  § (5)  bekezdésében meghatározott időpontot követően, azzal, hogy az  engedékenységi 
nyilatkozatba való betekintésre és az  abban foglaltak felhasználására az  55/A.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerinti 
adatokra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy az 55. § (3) bekezdése szerinti harmadik 
személy az engedékenységi nyilatkozatot nem ismerheti meg.
(3) A tanú meghallgatásán nem lehet jelen az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője, ha a meghallgatás során a bírság 
mellőzése, illetve csökkentése iránti kérelem benyújtásának ténye vagy az  ezzel összefüggésben szolgáltatott 
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bizonyítékok e jellegének a (2) bekezdés szerinti védelme nem biztosítható. Ebben az esetben zárt meghallgatást kell 
tartani, és nincs helye az ügyfél értesítésének.”

69. §  A Tpvt. 79. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„79.  § Az  eljáró versenytanács határozatában tíz százalékkal csökkenti az  e  törvény egyéb rendelkezései alapján 
kiszabandó bírság mértékét azzal a vállalkozással szemben, amelyik a 73/A. § szerinti egyezségi nyilatkozatot tett.”

70. §  A Tpvt. a 79/A. §-át megelőzően a következő alcímcímmel egészül ki:
„Nélkülözhetetlen bizonyíték szolgáltatásáért járó díj”

71. § (1) A Tpvt. 79/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Nem jogosult a  díjra annak a  vállalkozásnak a  vezető tisztségviselője, tagja, felügyelő-bizottságának tagja, 
alkalmazottja vagy megbízottja, amely korábban ugyanazon magatartás miatt a  78/A.  § szerinti, bírság mellőzése 
vagy csökkentése iránti kérelmet nyújtott be.”

 (2) A Tpvt. 79/A. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A díjat személyi jövedelemadó-kötelezettség nem terheli.”

72. §  A Tpvt. 79/B. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A feltehetően a 79/A. § (1) bekezdése szerinti bizonyítékot szolgáltató személyt tájékoztatni kell a 79/A. § szerinti 
díjazás szabályairól. A  bizonyítékot szolgáltató személy díjigényét legkésőbb a  tájékoztatástól számított öt napon 
belül köteles közölni a Gazdasági Versenyhivatallal. A díjat igénylőt figyelmeztetni kell arra, hogy a törvény tanúként 
való meghallgatását is lehetővé teszi, illetve arra, hogy kérelmezheti természetes személyazonosító adatainak és 
lakcímének zárt kezelését. E kérelem teljesítése nem tagadható meg, de a kérelmezőt figyelmeztetni kell arra, hogy 
ezen adatok zárt kezelése kihatással lehet a szolgáltatott bizonyíték bizonyító erejére.
(3) Ha a  vizsgáló vagy az  eljáró versenytanács álláspontja szerint a  versenyfelügyeleti eljárás során szolgáltatott 
bizonyíték alkalmatlan a  79/A.  § (1)  bekezdése szerinti jogsértés bizonyítására, erről meghallgatás keretében 
tájékoztatja a bizonyítékot szolgáltató személyt, illetve kérelmére a bizonyíték visszautasításáról külön végzést hoz. 
Az 55. §-tól eltérve a meghallgatás jegyzőkönyvébe, illetve a külön végzésbe csak a bizonyítékot szolgáltató személy 
tekinthet be.”

73. §  A Tpvt. 80. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„80. § (1) A Gazdasági Versenyhivatal a korlátozottan megismerhető adatok megismerhetetlenné tételét követően 
honlapján közzéteszi
a) a jogerős határozatot,
b) az olyan eljárást befejező jogerős végzést, amely eljárás megindulásának tényét a 68. § (6) bekezdése, illetve a 70. § 
(3) bekezdése alapján nyilvánosságra hozta, valamint az ilyen elsőfokú végzést megsemmisítő és az elsőfokú végzést 
hozó vizsgálót új eljárásra utasító jogerős végzést.
(2) Az  (1)  bekezdésben nem említett olyan jogerős végzés, amely a  jogalkalmazási gyakorlat szempontjából 
elvi jelentőséggel bír, a  korlátozottan megismerhető adatok megismerhetetlenné tételét követően a  Gazdasági 
Versenyhivatal honlapján közzétehető.
(3) A  döntés közzétételének nem akadálya az, ha a  döntés bírósági felülvizsgálatát kérték, azonban ezt a  tényt 
a nyilvánosságra hozatalkor jelezni kell.
(4) A  döntésben a  korlátozottan megismerhető adatok megismerhetetlenné tételére megfelelően alkalmazni kell 
az 55/C. § (2) bekezdését.
(5) Ha az 55/A. § (2), illetve (3) bekezdése szerint üzleti titokként, illetve magántitokként megjelölt adat tekintetében 
az eljáró versenytanács határozatának közzétételekor az adat ilyen titokként való kezelése egyéb törvényi feltételei 
nem állnak fenn, és a  határozat ezen adat nélkül való közzététele a  megállapított tényállás sérelmével járna, 
az eljáró versenytanács – szükség esetén az adat jogosultja nyilatkozatának beszerzését követően – végzésben dönt 
az  adat védett adatként való kezelésének megszüntetéséről. Az  ilyen végzéssel szemben az  adat jogosultja külön 
jogorvoslattal élhet, amelyre megfelelően alkalmazni kell az 55/B. § (7) bekezdését.”

74. §  A Tpvt. 82. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  vizsgáló végzésével szembeni fellebbezést az  eljáró versenytanács tárgyaláson kívül bírálja el. Az  eljáró 
versenytanács döntését harminc napon belül kell meghozni, és gondoskodni annak közléséről; ezt a  határidőt 
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indokolt esetben a  Versenytanács elnöke annak letelte előtt egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal 
meghosszabbíthatja.
(4a) Az eljáró versenytanács 55/B. § (1) és (7) bekezdése, valamint a 80. § (5) bekezdése szerinti végzésével szembeni 
jogorvoslati kérelemről a bíróság soron kívül, legfeljebb tizenöt napon belül határoz.”

75. §  A Tpvt. a következő 87/A. §-sal egészül ki:
„87/A.  § A  bíróság a  még közzé nem tett összehasonlító reklám közzétételét megtiltja, ha megállapítja, hogy 
az  – közzététele esetén – a  6/A.  § (1)  bekezdésébe ütközne. A  közzététel megtiltása ideiglenes intézkedésként is 
elrendelhető. A közzététel megtiltása mellett bírság kiszabásának nincs helye.”

76. §  A Tpvt. 88. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A  bíróságnak a  6/A.  § (1)  bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése miatt folytatott eljárásában 
az összehasonlító reklám részét képező tényállítás valóságának bizonyítása az üzleti gyakorlat alkalmazóját terheli.”

77. §  A Tpvt. 88/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„88/A.  § (1) A  Gazdasági Versenyhivatalnak a  45.  §-ban megállapított, a  70.  § (1)  bekezdése alapján a  közérdek 
érvényesítésére irányuló hatásköre nem zárja ki a  III–V. Fejezetben foglalt rendelkezések megsértésére alapított, 
a 11. § (3) bekezdésében és a 93. §-ban említett polgári jogi igények közvetlen bíróság előtti érvényesítését.
(2) A bíróságnak a 8. §-ban foglalt rendelkezések megsértése miatt folytatott eljárásában az üzleti gyakorlat részét 
képező tényállítás valóságának bizonyítása az üzleti gyakorlat alkalmazóját terheli.”

78. § (1) A Tpvt. 88/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a Gazdasági Versenyhivatal a per bármely szakaszában arról tájékoztatja a bíróságot, hogy az érintett ügyben 
versenyfelügyeleti eljárást indított, a  bíróság a  per tárgyalását a  versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozat 
elleni keresetindítási határidő lejártáig, illetve keresetindítás esetében a bírósági felülvizsgálat jogerős befejezéséig 
felfüggeszti, kivéve, ha a  Gazdasági Versenyhivatal az  ügyben már jogerősen határozatot hozott vagy az  eljárását 
egyébként jogerősen lezárta, és a Gazdasági Versenyhivatal döntésével szemben bírósági felülvizsgálatra nem került 
sor vagy a  bírósági felülvizsgálat már jogerősen lezárult. Ez  utóbbi esetben a  Gazdasági Versenyhivatal megküldi 
a bíróságnak a jogerős döntését, illetve a bírósági felülvizsgálat során hozott jogerős bírósági határozatot.
(6a) Ha az  érintett ügyben a  Gazdasági Versenyhivatal eljárt, a  bíróság a  Gazdasági Versenyhivatal keresettel nem 
támadott határozatának, illetve – ha a  határozat bírósági felülvizsgálatát kérték – a  Gazdasági Versenyhivatal 
határozatát felülvizsgáló bíróság határozatának a jogsértést megállapító részéhez kötve van.”

 (2) A Tpvt. 88/B. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  perben a  73/A.  § szerinti egyezségi nyilatkozatra és a  78/D.  § (2)  bekezdése szerinti engedékenységi 
nyilatkozatra az üzleti titokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.”

79. §  A Tpvt. 89. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„89. § (1) A Gazdasági Versenyhivatal hivatalból vizsgálja a végrehajtható döntésben meghatározott, a 77. § (1) és 
(2) bekezdésében nem szabályozott kötelezettség teljesítését.
(2) A vizsgáló, illetve – az eljáró versenytanács döntése tekintetében – az eljáró versenytanács hivatalból haladéktalanul, 
külön végzéssel megindítja a versenyfelügyeleti eljárás során hozott döntésének végrehajtását, ha a 77. § (6) bekezdés 
d) pontjában meghatározott esetben, vagy – az (1) bekezdés szerinti esetben – a rendelkezésére álló adatok alapján 
megállapítja, hogy a végrehajtható döntésben elrendelt kötelezettség teljesítése határidőre nem vagy csak részben, 
vagy nem az előírtaknak megfelelően történt. A végrehajtási eljárás a végrehajtás megindításáról szóló végzésnek 
a kötelezettel való közlésével indul meg.
(3) Az eljáró versenytanácsnak a végrehajtás megindításáról hozott végzésével szembeni jogorvoslati eljárás során 
végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem előterjesztésének nincs helye.”

80. §  A Tpvt. 91/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„91/B.  § Az  EUMSz. 101., illetve 102.  cikkének alkalmazása során a  Gazdasági Versenyhivatal az  1/2003/EK tanácsi 
rendeletben meghatározott módon együttműködik az Európai Bizottsággal és a tagállami versenyhatóságokkal.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 199. szám 83389

81. §  A Tpvt. 91/E. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha az Európai Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet 9. cikke alapján hozott döntésével a közösségi léptékű 
összefonódás elbírálását a  Gazdasági Versenyhivatalhoz teszi át, kérelemként az  Európai Bizottságnak megküldött 
bejelentést kell tekinteni. Ilyen esetben a  rendelet 9.  cikk (6)  bekezdés második albekezdésének végrehajtása 
céljából az eljáró versenytanács előzetes álláspontot készít.”

82. §  A Tpvt. 91/G. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  Gazdasági Versenyhivatal az  1/2003/EK tanácsi rendelet 22.  cikk (1)  bekezdése alapján más tagállami 
versenyhatóságot vizsgálat vagy ténymegállapító intézkedés elvégzése iránt keresi meg, ennek költsége egyéb 
eljárási költség.”

83. §  A Tpvt. XVII. Fejezetének helyébe a következő fejezet lép:
„XvII. Fejezet
A GAzdAsáGI versenyHIvAtAl eljárásA A 2006/2004/ek európAI pArlAmentI és tAnáCsI rendelet 
AlkAlmAzásA során
91/I. § (1) A Gazdasági Versenyhivatal látja el feladatkörében a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtását
a) a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK 
tanácsi irányelvet, valamint
b) a 2006/114/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet
átültető tagállami jogszabályokba ütköző Európai Unión belüli jogsértések tekintetében.
(2) A  kölcsönös jogsegély során a  Gazdasági Versenyhivatal a  – 2008/282/EK bizottsági határozattal módosított – 
2007/76/EK bizottsági határozatnak megfelelően jár el.
(3) Az  igazságügyért felelős miniszter az  általa vezetett minisztérium honlapján tájékoztató jelleggel közli  
a 2006/114/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető jogszabályi rendelkezések felsorolását.
91/J.  § A  2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazása során e  törvény rendelkezéseit 
az e Fejezetben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
91/K. § (1) Ha a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikke alapján a Gazdasági Versenyhivatalt 
információ beszerzése iránt keresik meg, e  célból versenyfelügyeleti eljárást kell indítani. Ilyen esetben az  eljárás 
a vizsgálónak a beszerzett információk átadásáról szóló végzésével zárul.
(2) Ha a vizsgáló vagy az eljáró versenytanács a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke szerinti 
végrehajtás iránti megkereséssel él, erre hivatkozással a panasz, bejelentés alapján a vizsgálat elrendelését mellőzheti, 
illetve a versenyfelügyeleti eljárást végzéssel megszüntetheti.
(3) A  2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8.  cikk (4)  bekezdésében meghatározott feltételek 
teljesülésének megállapítására, illetve a  feltételek nem teljesülése esetén a  8.  cikk (5)  bekezdése szerinti értesítés 
megtételére a vizsgáló jogosult.”

84. §  A Tpvt. 92. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) E § alkalmazásában fogyasztó az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében 
eljáró természetes személy.”

85. §  A Tpvt. a következő 95/C. §-sal egészül ki:
„95/C.  § (1) E  törvénynek a  tisztességtelen piaci magatartás és a  versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.  évi 
LVII.  törvény, valamint a  Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezések 
módosításáról szóló 2013. évi CCI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 37. § (4) bekezdését, 38. §-át, 
41. §-át és 42. §-át az e rendelkezés hatálybalépésekor fennálló jogviszonyokra is alkalmazni kell.
(2) E  törvénynek a  Módtv.-vel megállapított 42/A–42/C.  §-ának hatálybalépését követő harminc napon belül 
gondoskodni kell az Gazdasági Versenyhivatalnál foglalkoztatott köztisztviselő, közszolgálati ügykezelő 42/A–42/C. § 
szerinti besorolásáról és fizetési fokozatának megállapításáról. A  Gazdasági Versenyhivatalnál foglalkoztatott 
köztisztviselő, közszolgálati ügykezelő illetménye és szabadsága – a  Kttv. 133.  §-a szerinti eltérítést ide nem értve 
– az  abban a  munkakörben való foglalkoztatásáig, amelyben a  42/A–42/C.  §-ának hatálybalépését megelőzően 
foglalkoztatták, a 42/A–42/C. §-ának alkalmazása során nem csökkenhet.”
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86. §  A Tpvt. 95/C. §-a a következő (3)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E  törvénynek a  Módtv.-vel megállapított eljárási rendelkezéseit – a  (4) és (5)  bekezdésben foglalt eltéréssel – 
az e rendelkezések hatálybalépését követően indult vagy megismételt versenyfelügyeleti eljárásban, bejelentéssel 
vagy panasszal kapcsolatos eljárásban, illetve ágazati vizsgálatban kell alkalmazni; e  törvénynek a  Módtv.-vel 
megállapított 78/A–79.  §-át az  e  rendelkezések hatálybalépését követően előterjesztett bírság mellőzése vagy 
csökkentése iránti kérelmek tekintetében kell alkalmazni.
(4) E törvénynek a Módtv.-vel megállapított 29. §-át, 29/A. §-át és 78. § (1) bekezdés c) pontját az e rendelkezések 
hatálybalépését követően létrejött összefonódások esetében kell alkalmazni.
(5) E  törvénynek a  Módtv.-vel megállapított, a  korlátozottan megismerhető adatok kezelésére, az  iratokba való 
betekintésre és a döntés nyilvánosságra hozatalára vonatkozó rendelkezéseit az e rendelkezések hatálybalépésekor 
folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell azzal, hogy az üzleti titokra hivatkozással az iratokba való betekintés 
korlátozása iránti kérelem alapján az e rendelkezések hatálybalépésekor már jogerős döntésben elrendelt korlátozás alá 
eső adatok tekintetében az 55/B. § (2) bekezdése szerinti döntésnek nincs helye, az e rendelkezések hatálybalépésekor 
még el nem bírált iratbetekintés korlátozása iránti kérelmekben üzleti titokként vagy magántitokként megjelölt 
adatokat az 55/A. § (2) bekezdése szerint megjelöltnek kell tekinteni.
(6) A Módtv. 105–107. §-ának hatálybalépését megelőzően a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és 
egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
a) 12. §-ában vagy 13. § (2) bekezdésében foglaltakat megsértő magatartás, valamint az e rendelkezésekbe ütköző 
magatartásra ösztönző magatartási kódex miatt a Gazdasági Versenyhivatal jár el a III. Fejezet rendelkezéseibe ütköző 
magatartásokkal szembeni eljárásra vonatkozó rendelkezések szerint;
b) 13.  § (1)  bekezdésében foglaltakat megsértő magatartás, valamint az  e  rendelkezésekbe ütköző magatartásra 
ösztönző magatartási kódex miatti eljárás a  bíróság hatáskörébe tartozik a  II. Fejezet rendelkezéseibe ütköző 
magatartásokkal szembeni eljárásra vonatkozó rendelkezések szerint.
(7) E  törvénynek az  egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a  jogrendszer túlszabályozottságának 
megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról szóló 2012. évi LXXVI. törvény 36. §-ával megállapított 
95/A. § (2) bekezdését a hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokra tovább kell alkalmazni.”

87. §  A Tpvt. 98. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„98. § (1) A 6/A. §, a 8. §, a 10. §, a 10/A. § (1) bekezdése, a 10/B. §, a 10/C. §, a 64/B. § (2) bekezdése, a 72/A. § (1) bekezdés 
a) pontja, a 76. § (1) bekezdés i) pontja, a 86. § (1) bekezdése, a 87/A. §, a 88. § (13) bekezdése, valamint a 88/A. § 
(2) bekezdése a megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló 2006. december 12-i 2006/114/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) E törvény
a) 1. § (2) bekezdése, 33. § (1) bekezdése, 36. § (1) bekezdés e) pontja, 91/A. § (1) bekezdése, 91/B–91/D. §-a, 91/E. § 
(1)–(4) bekezdése és 91/F–91/H. §-a a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról 
szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendeletnek,
b) 36. § (1) bekezdés e) pontja, 91/A. § (2) bekezdése, 91/E. § (4a)–(11) bekezdése és 91/G. § (1) bekezdése a vállalkozások 
közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendeletnek,
c) XVII. Fejezete – a  Gazdasági Versenyhivatal feladatkörében és eljárásában – a  fogyasztóvédelmi jogszabályok 
alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló, 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek, továbbá
d) 91/I. § (2) bekezdése – a Gazdasági Versenyhivatal feladatkörében és eljárásában – a fogyasztóvédelmi jogszabályok 
alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendeletnek a  kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról szóló, 2006. december 22-i  
2007/76/EK bizottsági határozatnak és az azt módosító, 2008. március 17-i 2008/282/EK bizottsági határozatnak
a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

88. § (1) A Tpvt.
1. 35/A. § (1) bekezdésében a „34/A. § (1) bekezdésben” szövegrész helyébe a „34/A. §-ban” szöveg,
2. 35/A.  § (2) és (3)  bekezdésében a  „34/A.  § (1)  bekezdése szerinti” szövegrész helyébe a  „34/A.  §-ban 

meghatározott” szöveg,
3. 35/A.  § (3)  bekezdésében a „(2)  bekezdésben meghatározott” szövegrész helyébe a „(2)  bekezdés szerinti” 

szöveg,
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4. 43. § (2) bekezdésében a „vizsgálónak” szövegrész helyébe a „vizsgálói munkakört betöltő köztisztviselőnek” 
szöveg

lép.
 (2) A Tpvt.

 1. 1. § (1) bekezdésében a „VI. fejezetben” szövegrész helyébe a „VI. Fejezetben” szöveg, az „a II–III. fejezetekben 
szabályozott” szövegrész helyébe az „az Európai Gazdasági Térségen kívül tanúsított II. és III. Fejezet szerinti” 
szöveg,

 2. 2.  §-ában a „versenytársak, üzletfelek, valamint a  fogyasztók” szövegrész helyébe a „megrendelők, vevők, 
igénybevevők és felhasználók (a továbbiakban együtt: üzletfelek), illetve a versenytársak” szöveg,

 3. 11. § (2) bekezdés c) pontjában az „a fogyasztók,” szövegrész helyébe az „az” szöveg,
 4. 17. § b) pontjában a „fogyasztóhoz, illetve az üzletfélhez” szövegrész helyébe a „végső üzletfelekhez” szöveg,
 5. 21. § b) pontjában a „fogyasztók, üzletfelek” szövegrész helyébe a „végső üzletfelek” szöveg,
 6. 24. § (2) bekezdésében a „megvalósított − engedélykérési kötelezettség alá nem esett −” szövegrész helyébe 

a „végrehajtott, az (1) bekezdés szerint engedélykérési kötelezettség alá nem tartozó” szöveg,
 7. 27.  § (1)  bekezdésében az  „érintett vállalkozásoknak (26.  §)” szövegrész helyébe az  „azonos 

vállalkozáscsoportba tartozó vállalkozásoknak” szöveg, a  „részeinek egymás” szövegrész helyébe 
a „vállalkozásrészeinek az egymás” szöveg,

 8. 27. § (4) bekezdésében az „értékesítő vállalkozás által az értékesített” szövegrész helyébe az „alkotó” szöveg,
 9. 30. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „Az engedély iránti kérelem” szövegrész helyébe az „A 24. § szerinti 

összefonódás” szöveg,
10. 30.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az  „ , az  üzletfelekre és a  fogyasztókra” szövegrész helyébe az  „és 

az üzletfelekre” szöveg,
11. 30. § (2) bekezdésében a „nem tagadhatja meg az engedély megadását” szövegrész helyébe az „engedélyezi 

az összefonódást” szöveg,
12. 30. § (4) bekezdésében az „esetében” szövegrész helyébe az „esetén” szöveg,
13. 30. § (5) bekezdésében a „megvalósításához” szövegrész helyébe a „végrehajtásához” szöveg,
14. 36.  § (7)  bekezdésében, XVI. Fejezetének címében és 91/A.  § (2)  bekezdésében a „közösségi” szövegrész 

helyébe az „uniós” szöveg,
15. 49. § (1) bekezdés d) pontjában a „kihallgattak” szövegrész helyébe a „meghallgattak” szöveg, a „kihallgatását” 

szövegrész helyébe a „meghallgatását” szöveg,
16. 59. § (2) bekezdésében a „hirdetményi kézbesítésnek” szövegrész helyébe a „hirdetményi közlésnek” szöveg,
17. 60.  §-ában, 62.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében és 64.  §-ában a „67.  § (2)  bekezdése” szövegrészek 

helyébe a „67. § (1) bekezdése” szöveg,
18. 62.  § (1)  bekezdés a)  pontjában és 62.  § (3)  bekezdésében a  „24.  § alapján indított eljárásban a  63.  § 

(4)  bekezdése alapján a  63.  § (3)  bekezdés b)  pontjának alkalmazásáról” szövegrész helyébe a  „72.  § 
(3) bekezdése alapján az összefonódás teljes körű vizsgálatának szükségességéről” szöveg,

19. 62/A.  § (3)  bekezdésében a  „63.  § (3)  bekezdés b)  pontjának alkalmazásáról hozott döntés” szövegrész 
helyébe a „72. § (3) bekezdése szerinti végzés” szöveg,

20. 64. §-ában az „a kérelmet” szövegrész helyébe az „az engedélyt” szöveg,
21. 68. § (1) bekezdés b) pontjában a „tudott” szövegrész helyébe a „tud” szöveg,
22. 68. § (3) bekezdésében a „24. §” szövegrész helyébe a „25. §” szöveg, a „28. § (2)−(4) bekezdésében” szövegrész 

helyébe a „25. §-ban” szöveg, a „67. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „67. § (2) bekezdése” szöveg,
23. 79/A.  § (1)  bekezdésében, 88/C.  §-ában és 88/D.  §-ában az „EK-Szerződés 81.  cikkébe” szövegrész helyébe 

az „EUMSz. 101. cikkébe” szöveg,
24. 79/A.  § (2)  bekezdésében az „olyan, a  65/A.  § szerinti vizsgálati cselekményt” szövegrész helyébe az „olyan 

helyszíni kutatást” szöveg,
25. 79/B.  § (1)  bekezdésében az  „irattal” szövegrész helyébe a  „bizonyítékkal” szöveg, az  „az irat” szövegrész 

helyébe az „a bizonyíték” szöveg,
26. 79/B. § (4) és (6) bekezdésében az „az érintett” szövegrész helyébe az „a díjat igénylő” szöveg,
27. 81. §-ában a „három napon belül írásban” szövegrész helyébe az „öt napon belül” szöveg,
28. 82.  § (3)  bekezdésében az „az, akivel a  végzést e  törvény alapján” szövegrész helyébe az „a bejelentő, ha 

a végzést e törvény alapján vele” szöveg,
29. 85. § (3) bekezdésében a „Polgári perrendtartásáról” szövegrész helyébe a „polgári perrendtartásról” szöveg,
30. 86. § (2) bekezdés d) pontjában a „forgalomba hozott” szövegrész helyébe a „forgalmazott” szöveg,
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31. 86. § (3) bekezdés b) pontjában az „áruk” szövegrész helyébe a „termékek” szöveg,
32. 88.  § (1)  bekezdésében a „per” szövegrész helyébe a „per; a  magatartás tanúsításától számított három év 

eltelte után perindításnak nincs helye” szöveg,
33. 88. § (2) bekezdésének első mondatában az „elévülés” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés szerinti határidők 

számítása” szöveg, második mondatában az  „az elévülés” szövegrész helyébe az  „a határidők számítása” 
szöveg,

34. 88.  § (8)  bekezdésében, 88/B.  § (1)  bekezdésében és 91/H.  § (1)  bekezdésében a „Polgári perrendtartásról 
szóló 1952. évi III. törvény” szövegrész helyébe a „polgári perrendtartásról szóló törvény” szöveg,

35. 90.  § (1)  bekezdésében az „elvégzésére vagy meghatározott magatartás tanúsítására” szövegrész helyébe 
az „elvégzésére, meghatározott magatartás tanúsítására vagy attól való tartózkodásra” szöveg,

36. 90. § (3) bekezdésében az „elrendelésétől” szövegrész helyébe a „megindításától” szöveg,
37. 90. § (4) bekezdésében a „vezetőjével” szövegrész helyébe a „törvényes képviselőjével” szöveg,
38. 90/A. § (1) bekezdésében a „végrehajtási bírságot” szövegrész helyébe az „eljárási vagy végrehajtási bírságot” 

szöveg,
39. 91.  § (3)  bekezdésében a  „soron kívül” szövegrész helyébe a  „soron kívül, legkésőbb a  kérelem 

előterjesztésétől számított tizenöt napon belül” szöveg,
40. 91/A.  § (1)  bekezdésében az „EK-Szerződés 81. és 82. Cikkének” szövegrész helyébe az „EUMSz. 101., illetve 

102. cikkének” szöveg,
41. 91/A.  § (1)  bekezdésében, 91/F.  § (2)  bekezdésében, 91/H.  § (1) és (6)  bekezdésében az  „1/2003/EK 

rendeletben” szövegrész helyébe az „1/2003/EK tanácsi rendeletben” szöveg,
42. 91/A. § (2) bekezdésében, 91/E. § (5) és (7) bekezdésében, továbbá 91/G. § (1) bekezdésében a „139/2004/EK 

rendelet” szövegrész helyébe a „139/2004/EK tanácsi rendelet” szöveg,
43. 91/D. §-ában, 91/F. § (1) bekezdésében, 91/G. § (1) bekezdésében és 91/H. § (5) bekezdésében az „1/2003/EK 

rendelet” szövegrész helyébe az „1/2003/EK tanácsi rendelet” szöveg,
44. 91/E.  § (1)  bekezdésében a „bejelentés elintézése körében a  vizsgálat elrendelését a  vizsgáló megtagadja” 

szövegrész helyébe a „vizsgáló a bejelentéssel kapcsolatos eljárást megszünteti” szöveg,
45. 91/E. § (2) bekezdésében a „bejelentés elintézése körében a vizsgálat elrendelése megtagadható” szövegrész 

helyébe a „bejelentéssel kapcsolatos eljárás megszüntethető” szöveg,
46. 91/E. § (5) bekezdésében az „a Bizottsághoz” szövegrész helyébe az „az Európai Bizottsághoz” szöveg,
47. 91/E. § (6), (7), (9) és (10) bekezdésében az „a Bizottság” szövegrészek helyébe az „az Európai Bizottság” szöveg,
48. 91/E. § (8) bekezdésében az „a Bizottságot” szövegrész helyébe az „az Európai Bizottságot” szöveg,
49. 91/F.  § (2)  bekezdésében a  „139/2004/EK rendeletben” szövegrész helyébe a  „139/2004/EK tanácsi 

rendeletben” szöveg,
50. 91/H.  § (1)  bekezdésében az „EK-Szerződés 81. és 82. Cikkét” szövegrész helyébe az „EUMSz. 101., illetve 

102. cikkét” szöveg,
51. 91/H.  § (2)  bekezdésében az  „EK-Szerződés 81. és 82. Cikke” szövegrész helyébe az  „EUMSz. 101., illetve 

102. cikke” szöveg,
52. 91/H.  § (3)  bekezdésében az „EK-Szerződés 81. és 82. Cikkének” szövegrész helyébe az „EUMSz. 101., illetve 

102. cikkének” szöveg,
53. 92.  § (1)  bekezdésében a „vállalkozás e  törvénybe ütköző tevékenysége vagy az  Fttv. alapján” szövegrész 

helyébe a „vállalkozásnak” szöveg,
54. 95/A. § (3) bekezdés a) pontjában a „megvalósított” szövegrész helyébe a „létrehozott” szöveg,
55. 95/A. § (3) bekezdés b) pontjában a „79/A. és 79/B. §-át” szövegrész helyébe a „78/A. §-át és 78/B. §-át” szöveg,
56. 95/A. § (4) bekezdésében a „stratégiailag” szövegrész helyébe a „nemzetgazdasági szempontból” szöveg
lép.

89. § (1) Hatályát veszti a Tpvt. 35. § (4)–(7) bekezdése, 36. § (3) és (4) bekezdése, 40. § (2), (3) és (5) bekezdése.
 (2) Hatályát veszti a Tpvt.

1. 1.  § (1)  bekezdésében az „az előzőek” szövegrész, 14.  § (3)  bekezdés a)  pontjában az „a fogyasztó, illetve” 
szövegrész, 27.  § (3)  bekezdésében az „érintett” szövegrész, 82.  § (2)  bekezdésében a „külön jogorvoslattal 
megtámadható” szövegrész, 91/G. § (1) bekezdésében a „(77. §)” szövegrész, 95/B. § (1) bekezdésében az „és 
megismételt” szövegrész,

2. 2/A.  §-a, 28.  § (2) és (4)  bekezdése, 36.  § (5)  bekezdésének második mondata, 51.  § (3)  bekezdése, 88.  § 
(3) bekezdése, 95. § (1) bekezdésének második mondata és (2) bekezdése, 95/A. § (2) bekezdése.
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2. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

90. §  A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII.  törvény (a továbbiakban: Lt.) 26/A. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az 1008/2008/EK rendelet 23. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztókkal 
szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott hatóság jár el 
a  fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott 
szabályok szerint.
(1a) Az 1008/2008/EK rendelet 23. cikk (2) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése esetén a fogyasztóvédelmi 
hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.”

91. §  Az Lt. 26/A. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(1) és az (1a) bekezdésben” szöveg lép.

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

92. §  A hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.  évi CXII.  törvény 51.  §-a következő (4a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(4a) Nem kell a (4) bekezdés szerinti adatokat az írásbeli megkeresésben megjelölni, ha a Gazdasági Versenyhivatal 
előzetes értesítés nélküli helyszíni szemlét vagy helyszíni kutatást tart. Ezekben az  esetekben a  Gazdasági 
Versenyhivatal megkeresését a helyszínen közli.”

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

93. §  A biztosítókról és a  biztosítási tevékenységről szóló 2003.  évi LX.  törvény 157.  § (1)  bekezdés g)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn]
„g) a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal,”
[szemben, ha az  a)–j), n), s) és t)  pontban megjelölt szerv vagy személy írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely 
tartalmazza az  ügyfél nevét vagy a  biztosítási szerződés megjelölését, a  kért adatok fajtáját, az  adatkérés célját 
és jogalapját, azzal, hogy a  k)–m) és p)–r)  pontban megjelölt szerv vagy személy kizárólag a  kért adatok fajtáját, 
az  adatkérés célját és jogalapját köteles megjelölni. A  cél és a  jogalap igazolásának minősül az  adat megismerésére 
jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is.]

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

94. §  Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 54. § (7) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(Az adóhatóság megkeresésre tájékoztatja az adótitokról)
„k) a Gazdasági Versenyhivatalt, ha a tájékoztatás törvényben meghatározott feladata ellátásához szükséges.”

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

95. §  Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 157. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A  (2)  bekezdés szerinti adatok közül átadható a  tisztességtelen piaci magatartás és a  versenykorlátozás 
tilalmáról szóló 1996.  évi LVII.  törvény 11.  §-ában vagy 21.  §-ában, illetve az  Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 101. vagy 102.  cikkében foglalt tilalom megsértése miatt, valamint a  fogyasztókkal szembeni 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény Melléklete 26. pontjának megsértése 
miatt versenyfelügyeleti eljárást folytató Gazdasági Versenyhivatalnak az  előfizető családi és utóneve, születési 
neve, lakóhelye, tartózkodási helyére vonatkozó információ, az  előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója, 
az őt hívó és az általa hívott előfizetői számok, a hívás vagy egyéb szolgáltatás dátuma és kezdő időpontja, valamint 
időtartama. A  közvetlenül vagy közvetve a  vételi vagy az  eladási árak rögzítésére, a  piac felosztására – beleértve 
a  versenytárgyalási összejátszást is –, vagy a  termelési, eladási kvóták meghatározására irányuló versenytársak 
közötti megállapodás vagy összehangolt magatartás miatt versenyfelügyeleti eljárást folytató Gazdasági 
Versenyhivatalnak a mobil rádiótelefon szolgáltatásnál a szolgáltatást nyújtó hálózat és cella, valamint a szolgáltatás 
igénybevételekor használt készülék egyedi azonosítója (IMEI), IP hálózatok esetén az  alkalmazott azonosítók is 
átadhatók.”
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7. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

96. §  A befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 118. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Nem kell az (5) bekezdés szerinti adatokat az írásbeli megkeresésben megjelölni, ha a Gazdasági Versenyhivatal 
előzetes értesítés nélküli helyszíni szemlét vagy helyszíni kutatást tart. Ezekben az  esetekben a  Gazdasági 
Versenyhivatal megkeresését a helyszínen közli.”

8. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi  
XLVII. törvény módosítása

97. §  A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008.  évi XLVII.  törvény 
(a továbbiakban: Fttv.) 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozóan az  1.  § (4) vagy (5)  bekezdése szerint külön 
jogszabályban előírt, az  e  törvényben foglaltaknál szigorúbb követelményeket megsértő kereskedelmi gyakorlat 
tisztességtelen.”

98. §  Az Fttv. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdés nem alkalmazható az olyan kereskedelmi gyakorlat vonatkozásában, amely kizárólag
a) a termék címkéjén (a terméken, annak csomagolásán vagy a termékhez egyéb módon rögzítve), a termékhez adott 
használati és kezelési útmutatóban vagy jótállási jegyben jelenik meg, vagy
b) a 7. § (3) bekezdésében említett tájékoztatási követelmény megsértésével valósul meg.”

99. §  Az Fttv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § (1) Az e törvényben meghatározott hatóság jár el az e törvény szerinti eljárásban akkor is, ha külön törvény 
vagy kormányrendelet, illetve az  annak végrehajtására kiadott jogszabály vagy az  Európai Unió közvetlenül 
alkalmazandó jogi aktusa fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó rendelkezésének 
(a  továbbiakban együtt: külön jogszabályi rendelkezés) megsértése tekintetében külön törvény vagy 
kormányrendelet így rendelkezik.
(2) Ha az  eljáró hatóság azt állapítja meg, hogy a  kereskedelmi gyakorlat a  külön jogszabályi rendelkezést is 
megsérti, az  e  törvényben meghatározott jogkövetkezmények mellett az  (1)  bekezdés szerinti külön törvényben, 
kormányrendeletben vagy az  annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott bármely 
jogkövetkezményt alkalmazhatja, azzal, hogy bírságot a  magasabb bírságösszeget lehetővé tevő rendelkezések 
szerint szab ki.”

100. §  Az Fttv. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  vizsgáló végzéssel hivatalból vizsgálatot rendel el a  Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozó, 
valószínűsíthetően a  tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmát sértő tevékenység, magatartás vagy állapot 
észlelése esetén.”

101. §  Az Fttv. a következő 26/A. §-sal egészül ki:
„26/A. § (1) A tényállás tisztázása érdekében a Gazdasági Versenyhivatal próbaügyletet köthet.
(2) A  próbaügyletkötéshez a  Gazdasági Versenyhivatal közreműködő személyt vehet igénybe. A  közreműködő 
személy részére megbízólevelet állít ki, amely tartalmazza a közreműködő személy nevét, továbbá azt, hogy mely 
vállalkozásnál milyen típusú ellenőrzésben vehet részt. A közreműködő személyre az ügyintézőre vonatkozó kizárási 
szabályokat, továbbá a hatósági tanú titoktartási kötelezettségére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(3) A  próbaügylet-kötési jogosultság igazolásakor az  érintett vállalkozás – az  áru visszaszolgáltatása esetén – 
köteles minden, a  próbaügyletkötés keretében átvett összeget visszatéríteni. Ha az  áru jellegénél fogva nem 
visszaszolgáltatható, ellenértéke eljárási költségnek minősül.
(4) A próbaügyletkötésre egyebekben a szemlére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.”
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102. §  Az Fttv. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. § (1) Az ügyintézési határidő tekintetében a Tpvt. 63. § (1) bekezdését, (2) bekezdés a) pontját, (4) bekezdését, 
(5) bekezdés a) pontját, valamint (6) bekezdését kell alkalmazni.
(2) A Tpvt. 72/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ideiglenes intézkedésként a 16. § szerinti intézkedés is elrendelhető.”

103. §  Az Fttv.
1. 6. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „körülményére olyan” szövegrész helyébe a „körülményére – olyan” 

szöveg, a „tekintetében és ezáltal” szövegrész helyébe a „tekintetében, és ezáltal” szöveg,
2. 8. § (1) bekezdésében a „meghozatalára és ezáltal” szövegrész helyébe a „meghozatalára, és ezáltal” szöveg,
3. 12. § (2) bekezdésében a „23. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „23. § (3) bekezdésében” szöveg,
4. 25.  § (1)  bekezdésében az „alkalmazni kell” szövegrész helyébe az „alkalmazni kell azzal, hogy ügyfél alatt 

a bejelentőt, illetve a panaszost kell érteni” szöveg,
5. Melléklete 31.  pontjában a  „nyereményt vagy egyéb előnyhöz jutni, miközben valójában nincs ilyen 

nyeremény, illetve előny, vagy a  nyeremény, illetve egyéb előny” szövegrész helyébe a  „nyereményt 
(díjat, jutalmat vagy azzal egyenértékű egyéb előnyt), miközben valójában nincs ilyen nyeremény, vagy 
a nyeremény” szöveg

lép.

104. §  Hatályát veszti az Fttv.
1. 10. § (5) bekezdése,
2. Melléklete 4.  pontjában az  „– akár önmagában az  árunak a  kereskedelmi kommunikációban való 

megjelenítése által –” szövegrész.

9. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi  
XLVIII. törvény módosítása

105. §  A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.  évi XLVIII.  törvény 
(a továbbiakban: Grt.) 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § Az eljárás a  jogsértés bekövetkezését követő három éven túl nem indítható meg. Ha a  jogsértő magatartás 
folyamatos, a határidő a magatartás abbahagyásakor kezdődik. Ha a  jogsértő magatartás azzal valósul meg, hogy 
valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek meg, a határidő mindaddig nem kezdődik el, amíg ez a helyzet 
vagy állapot fennáll.”

106. §  A Grt.
1. 24. § (1) bekezdésében a „(2)–(4) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(4) bekezdésben” szöveg,
2. 26. § (4) bekezdésében a „24. § (2) és (4) bekezdésében” szövegrész helyébe a „24. § (4) bekezdésében” szöveg
lép.

107. §  Hatályát veszti a Grt. 2. §-a, 3. § h) és i) pontja, 12. §-át megelőző alcímcíme, 12. §-a, 13. §-a, 23. § (6) bekezdése, 24. § 
(2) és (3) bekezdése, 28–31. §-a, 45. § (1) bekezdés a) pontja, 45. § (2) bekezdése.

10. Záró rendelkezések

108. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2014. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 1–13. §, a 27–84. §, a 86. §, a 87. §, a 88. § (2) bekezdése, a 89. § (2) bekezdése, valamint a 90–107. § 2014. július 

1-jén lép hatályba.

 áder jános s. k., kövér lászló s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 454/2013. (XI. 29.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között, a hadisírokról és háborús 
emlékhelyekről szóló Megállapodás kihirdetéséről

1. §  A  Kormány e  rendelettel felhatalmazást ad a  Magyarország Kormánya és a  Bolgár Köztársaság Kormánya között, 
a hadisírokról és háborús emlékhelyekről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának 
elismerésére.

2. §  A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. §  A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„MEGÁLLAPODÁS
Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a hadisírokról  
és háborús emlékhelyekről

Magyarország Kormánya és a  Bolgár Köztársaság Kormánya (a  továbbiakban „Szerződő Felek”) azon elv alapján, 
hogy a háborúk idején csatákban elesett vagy azokkal összefüggésben később elhunyt katonáknak joguk van méltó 
sírokban, temetőkben nyugodni, amelyek létesítéséről és karbantartásáról az  1949. augusztus 12-én kelt Genfi 
Egyezmények 1977. június 8-án kelt, I. Kiegészítő Jegyzőkönyve 34. cikkének és a nemzetközi humanitárius jognak 
megfelelően kell gondoskodni, a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk
Fogalom-meghatározások
A jelen Megállapodás értelmében a következő meghatározások az alábbiakat jelentik:
a) háborúban elesett katonák: a magyar és a bolgár fegyveres erők tagjai, azon személyeket is beleértve, akik 

a  nemzetközi jog szerint katonaihoz hasonló státuszban voltak (egészségügyi dolgozók, papok stb.) és 
hadműveletek során vagy háborús fogságban, vagy ezek következtében életüket vesztették;

b) hadisír: a  háborúkban elesett magyar katonák és a  háborúban elesett bolgár katonák, olyan egyedülálló  
és/vagy csoportos sírjai, amelyek temetők területén vagy azokon kívül helyezkednek el;

c) háborús emlékhely: a háborúkban elesett magyar katonák és a háborúban elesett bolgár katonák tiszteletére 
emelt emlékművek, valamint ugyanezen céllal elhelyezett emléktáblák és emlékjelek.

2. Cikk
A hadisírok és háborús emlékhelyek státusza

 (1) A Szerződő Felek kölcsönösen biztosítják az országuk területén lévő hadisírok és háborús emlékhelyek megőrzését, 
védelmét és gondozását, a másik Szerződő Fél háborús elesettei örök nyugalomhoz való jogát, nem megengedve 
a  hadisírok és háborús emlékhelyek közvetlen közelében olyan építmények és más létesítmények elhelyezését, 
amelyek nem összeegyeztethetők a  hely méltóságával. A  sírok és emlékhelyek közelében épülő épületek és 
létesítmények kivitelezése az erre vonatkozó nemzetközi és nemzeti jogi rendelkezésekkel összhangban történik.

 (2) A  Szerződő Felek a  hadisírok feltárásának, nyilvántartásba vételének, kiépítésének és karbantartásának, valamint 
a  földi maradványok exhumálásának és áthelyezésének tekintetében azon ország jogrendjét tartják irányadónak, 
amely területén azok fellelhetők. A  Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a  hadisírok, háborús emlékhelyek 
a jelen Megállapodás értelmében azon állam jogi védelme alá tartoznak, melynek területén találhatók.

 (3) Saját nemzeti jogszabályaikkal összhangban a  Szerződő Felek kölcsönösen lehetőséget biztosítanak egymásnak 
a hadisírok és a háborús emlékhelyek látogatására.
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 (4) A  Szerződő Felek kölcsönösen biztosítják az  erre felhatalmazott, technikai végrehajtásért felelős szervezeti 
egységeknek a  másik Szerződő Fél országának területén lévő saját hadisírok és háborús emlékhelyek állapotának 
ellenőrzési jogát.

 (5) Mindegyik Szerződő Fél nyilvántartást készít a  másik Szerződő Fél hadisírjairól, háborús emlékhelyeiről saját 
állama területén. E  nyilvántartást a  jelen Megállapodásból adódó feladatok végrehajtásáért felelős intézmények 
folyamatosan kiegészítik és aktualizálják az újonnan felderített, fellelt és kialakított hadisírok, háborús emlékhelyek 
adataival.

3. Cikk
Tájékoztatás

 (1) A Szerződő Felek kölcsönösen biztosítják a hozzáférést:
a) a  Magyarország területén található bolgár hadisírok és háborús emlékhelyek, valamint Bulgária területén 

található magyar hadisírok és háborús emlékhelyek létezésével és állapotával kapcsolatosan rendelkezésre 
álló adatokhoz és listákhoz;

b) a háborúkban elesettek nyilvántartásához;
c) az újonnan felderített vagy újonnan létrehozott hadisírok, temetők és emlékhelyek adataihoz.

 (2) A  Szerződő Felek az  általuk felhatalmazott szervek útján értesítik egymást a  Magyarország területén lévő bolgár 
hadisírok és háborús emlékhelyek helyéről, valamint a  Bolgár Köztársaság területén található magyar hadisírok 
és háborús emlékhelyek helyéről és diplomáciai úton kicserélik azok jegyzékét. Az  újonnan feltárt temetkezési 
helyeknek a fent említett jegyzékbe történő felvételét a Szerződő Felek közösen egyeztetve végzik el.

 (3) A Szerződő Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást a  másik Szerződő Felet érintő, a  hadisírokban és háborús 
emlékhelyekben bekövetkezett sérülésekről és károkról, szintúgy a  helyreállításukra és a  jövőbeni hasonló esetek 
megakadályozására tett intézkedésekről.

4. Cikk
Megóvás, karbantartás és áthelyezés

 (1) A  Szerződő Felek kölcsönösen és kompenzáció nélkül lehetővé teszik ezen Megállapodás céljaira azon területek 
használatát, ahol a hadisírok és háborús emlékhelyek találhatóak.

 (2) A hadisírokkal és háborús emlékhelyekkel kapcsolatos valamennyi változtatás a Szerződő Felek közös megegyezése 
alapján történik, az  általuk meghatalmazott személyek által kölcsönösen aláírt jegyzőkönyv alapján, a  vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően. A területek ezen Megállapodás céljaira való kölcsönös rendelkezésre bocsátása azon 
ország jogszabályainak megfelelően történik, amelynek területén azok találhatóak.

 (3) Abban az  esetben, ha az  egyik Szerződő Fél közérdekből meg kívánja változtatni egy olyan terület rendeltetését, 
amelyen hadisírok és háborús emlékhelyek találhatók, a  Szerződő Fél kötelezettséget vállal arra, hogy a  másik 
Szerződő Félnek megfelelő és a  korábbival egyenértékű területet biztosít a  hadisírok és háborús emlékhelyek 
áthelyezéséhez, és vállalja az ezzel kapcsolatos összes költséget.

 (4) A  Szerződő Felek az  új terület kiválasztását és kialakítását, az  újratemetést is beleértve, a  Szerződő Felek által 
meghatalmazott személyek által aláírt kétoldalú jegyzőkönyv alapján teszik.

 (5) A  (2)–(4)  bekezdésben meghatározott tevékenységek azon ország jogszabályainak megfelelően kerülnek 
elvégzésre, amely ország területén az adott terület található.

5. Cikk
Költségviselés

 (1) A hadisírok és háborús emlékhelyek zöldterületi és kertészeti karbantartásának pénzügyi költségei azon Szerződő 
Felet terhelik, amelynek területén ezen létesítmények találhatóak.

 (2) A  Szerződő Felek a  másik Szerződő Fél országa területén található saját hadisírjain és háborús emlékhelyein 
saját költségükre, a  másik Szerződő Fél előzetes tájékoztatását követően, a  vonatkozó nemzeti jogszabályok 
figyelembevételével feltárást, építési munkálatokat, helyreállítást és karbantartást végezhetnek.

6. Cikk
Exhumálás

 (1) A  Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a  hadisírok építése és kialakítása során a  háborúk következtében 
elhunytak földi maradványai addigi helyükön maradnak. Abban az esetben, ha indokolt okokból ez nem lehetséges, 
ugyanezen Cikk (2)–(4) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.
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 (2) A  Szerződő Felek kérhetik a  földi maradványok exhumálását és újratemetését ugyanabban az  országban. Azon 
ország végrehajtó hatósága, amelynek területén a  földi maradványok találhatóak, megteszi a szükséges lépéseket 
ezen kérés megvizsgálására. A  Szerződő Felek ezzel kapcsolatos kölcsönös kötelezettségei a  végrehajtók, vagy 
általuk meghatalmazott személyek által aláírt kétoldalú jegyzőkönyv tárgyát képezik. Amennyiben nem állapodtak 
meg másként, e költségek az exhumálást kérő felet terhelik.

 (3) Exhumálásra és újratemetésre lehetőség szerint a másik Szerződő Fél képviselőjének jelenlétében kerülhet sor.
 (4) Minden exhumálásról és újratemetésről kétoldalú jegyzőkönyv készül.
 (5) A Szerződő Felek kérhetik a háborúban elesett katonák földi maradványainak exhumálását és saját országukba vagy 

harmadik országba történő átszállítását. Ebben az esetben a (2)–(4) bekezdés rendelkezései irányadók.

7. Cikk
A Megállapodás végrehajtói

 (1) A  magyar Szerződő Fél részéről a  Megállapodás végrehajtásáért Magyarország honvédelemért felelős minisztere 
felel.

 (2) A  bolgár Szerződő Fél részéről a  Megállapodás végrehajtásáért a  Bolgár Köztársaság honvédelemért felelős 
minisztere felel.

 (3) A  Megállapodás végrehajtói diplomáciai úton kölcsönösen értesítik egymást ezen Megállapodás technikai 
végrehajtásáért felelős szervezeti egységeikről.

8. Cikk
Záró rendelkezések

 (1) Jelen Megállapodás azon utolsó jegyzék kézhezvételétől számított harmincadik napon lép hatályba, amelyben 
a  Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást a  hatálybalépéshez szükséges belső jogi követelmények 
teljesüléséről.

 (2) A Szerződő Felek közötti valamennyi, a jelen Megállapodás értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatos jogvita 
elsősorban kétoldalú tárgyalások útján kerül rendezésre.

 (3) Ez a Megállapodás nem érinti a Szerződő Felek egyéb nemzetközi szerződésben vállalt jogait és kötelezettségeit.
 (4) Ez  a  Megállapodás a  Szerződő Felek írásos formában kifejezett közös megegyezésével bármikor módosítható és 

kiegészíthető. A változások e Cikk (1) bekezdésének rendelkezései szerint lépnek hatályba.
 (5) A  Szerződő Felek a  Megállapodást diplomáciai úton, írásban felmondhatják. A  Megállapodás a  felmondást 

tartalmazó jegyzék kézhezvételétől számított hat hónap elteltével hatályát veszti.

Kelt Budapesten, 2013. október 29-én, három eredeti példányban, amelyek magyar, bolgár és angol nyelven 
készültek, és mindhárom szöveg egyaránt hiteles.

 Magyarország Kormánya A Bolgár Köztársaság Kormánya 
 megbízásából megbízásából”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 8. cikkének (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) A  Megállapodás, illetve a  2.  § és a  3.  § hatálybalépésének naptári napját a  külpolitikáért felelős miniszter annak 

ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
 (4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a honvédelemért felelős miniszter gondoskodik.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység 
részletes szabályairól

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés x) pontját követő y) pontjában,
az 1.  § (1)  bekezdése tekintetében a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában,
a 22.  § tekintetében a  vízgazdálkodásról szóló 1995.  évi LVII.  törvény 45.  § (7)  bekezdés e)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, továbbá
a 23. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében
– az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység 
(a  továbbiakban: közszolgáltatás) tekintetében a  begyűjtés helye szerint illetékes vízügyi hatóság jár el 
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény (a  továbbiakban: 
Szolg. tv.) szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként (a továbbiakban: felügyeletet ellátó hatóság).

 (2) Az  ingatlanon történő vízfelhasználás esetén az  ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, vagy egyéb jogcímen 
használója (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) évente legalább egy alkalommal köteles a közszolgáltatás igénybe 
vételére, kivéve ha jogszabály eltérően rendelkezik.

2. A felhívás, illetve a dokumentáció tartalma

2. §  Ha több települési önkormányzat önkormányzati társulás vagy együttműködési megállapodás keretében közösen 
kívánja a közszolgáltatást megszervezni, a közbeszerzési eljárást megindító felhívásukat (a  továbbiakban: felhívás) 
a  közbeszerzésekről szóló 2011.  évi CVIII.  törvény (a  továbbiakban: Kbt.) vonatkozó rendelkezései szerint közösen 
készítik el.

3. § (1) A  felhívásnak vagy a  dokumentációnak tartalmaznia kell a  közszolgáltatás ellátása során kötelezően és 
kizárólagosan igénybe vehető szennyvíztisztító telepek, szennyvíz-bebocsátási pontok megnevezését és azok 
– közbeszerzési eljárás megkezdése időpontjának megfelelő – állapotát.

 (2) A  felhívásnak vagy a  dokumentációnak tartalmaznia kell, hogy az  ajánlattevőnek legkésőbb a  közszolgáltatás 
megkezdésekor rendelkeznie kell a  közszolgáltatás ellátásához szükséges – legalább telefon alapú – 
ügyfélszolgálattal és ügyeleti rendszerrel.

 (3) A  közszolgáltatási jellemzők részletezése érdekében a  közbeszerzési műszaki leírásnak tartalmaznia kell 
a közszolgáltatás szempontjából jellemző adatokat, így
a) a közszolgáltatásba bevont terület települési, földrajzi és közlekedési jellemzőit;
b) az érintett terület lakosságának számát;
c) a közszolgáltatást igénybe vevő gazdálkodó szervezetek számát;
d) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz várható mennyiségét;
e) a  kijelölt szennyvíztisztító telepekre, szennyvíz-bebocsátási pontokra vonatkozó hatósági engedélyek főbb 

előírásait, ezek kapacitását, üzemeltetőjét, a  vízjogi üzemeltetési engedély hatályát, a  műszaki előírásokat; 
továbbá

f ) a közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontját és a közszolgáltatás ellátásának tervezett időtartamát.
 (4) A  felhívásban vagy a  dokumentációban – a  közszolgáltatás tartalmára és területi kiterjedésére figyelemmel – 

a járművek, gépek, berendezések és eszközök szükséges mennyisége és a közszolgáltatás teljesítése szempontjából 
azok lényeges műszaki és technológiai tulajdonságai is meghatározhatóak.

 (5) A  közszolgáltatási jellemzők teljesülése érdekében a  felhívásnak vagy a  dokumentációnak tartalmaznia kell 
a  közszolgáltatással kapcsolatos korábban szerzett tapasztalatok általános ismertetését és a  közszolgáltatás 
fejlesztésére vonatkozó elképzelések bemutatását.

 (6) A  felhívásban az  ajánlatkérő előírja, hogy a  közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők jelöljék meg maguk közül azt 
a vállalkozást, amelyet – nyertességük esetén – a települési önkormányzat közszolgáltatónak minősít.
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3. Az ajánlattevő

4. § (1) A közszolgáltatási feladatok ellátására ajánlatot tevőnek legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésének időpontjában 
rendelkeznie kell
a) a  közszolgáltatás ellátásához szükséges, hatósági engedéllyel rendelkező járművekkel, gépekkel, 

berendezésekkel és eszközökkel;
b) olyan, a  tulajdonában, kezelésében vagy hatályos szerződéssel a  bérleményében lévő, hatóságilag 

engedélyezett telephellyel, amely alkalmas a  közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, 
berendezések és eszközök tárolására, valamint azok tisztítására, fertőtlenítésére engedéllyel rendelkező 
vállalkozással kötött szerződéssel;

c) olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a  közszolgáltatás ellátása során esetlegesen keletkező 
környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek;

d) a  közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú – köztisztasági munkagép- és járműkezelő 
településtisztasági szippantógép-kezelő szakképesítéssel rendelkező – szakemberrel; továbbá

e) a  nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és 
folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel.

 (2) Több ajánlattevő közös ajánlattétele esetén a  közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek szerződésben kell 
rögzíteniük
a) az együttműködésük részletes szabályait, feltételeit és biztosítékait,
b) a képviseletükben eljáró vállalkozás megnevezését és képviseleti meghatalmazását, valamint
c) az ajánlat tárgyát képező közszolgáltatási tevékenységek egymás közötti megosztását.

 (3) A közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek a (2) bekezdés szerinti szerződését az ajánlathoz csatolniuk kell.

4. Az ajánlat

5. §  A felhívásban meghatározottak szerint az ajánlattevő ajánlatának – adatokkal és leírásokkal alátámasztott módon – 
tartalmaznia kell
a) a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére,
b) a  közszolgáltatás teljesítése során alkalmazni tervezett járművekre, gépekre, felszerelésekre, eszközökre, 

berendezésekre,
c) a közszolgáltatás teljesítéséhez alkalmazni tervezett módszerekre, technológiákra és eljárásokra,
d) a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére,
e) a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére,
f ) a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire,
g) a  közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára és a  közszolgáltatás díjának meghatározására, 

valamint beszedésének módjára,
h) az  ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a  nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer 

működtetésére, valamint
i) a közszolgáltatás végzéséhez rendelkezésre álló szakemberek létszámára
vonatkozó javaslatot.

5. A közszolgáltatási szerződés

6. § (1) A  közszolgáltatási szerződést a  közbeszerzési eljárás nyertesével vagy a  vízgazdálkodásról szóló 1995.  évi 
LVII.  törvény (a  továbbiakban: Vgtv.) 44/F.  § (3)  bekezdés c)  pontja szerint közszolgáltatásra kijelölttel a  települési 
önkormányzat képviselő-testülete köti meg.

 (2) A  közszolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell a  közszolgáltatás megnevezését, minőségi ismérveit, 
teljesítésének területi kiterjedését, a közszolgáltatás megkezdésének időpontját és időtartamát.

 (3) A közszolgáltatási szerződésben a közszolgáltató kötelességeként kell meghatározni
a) a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását;
b) a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer szerinti teljesítését;
c) a  közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés 

biztosítását, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazását;
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d) a  közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztés és karbantartás 
elvégzését;

e) a  közszolgáltatás körébe tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására 
a felügyeletet ellátó hatóság által kijelölt helyek és létesítmények igénybevételét;

f ) a közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól a települési 
önkormányzat képviselő-testületének történő legalább évenkénti egyszeri tájékoztatását;

g) a fogyasztók számára hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetését és
h) a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendjének megállapítását.

 (4) A közszolgáltatási szerződésben a települési önkormányzat kötelességeként kell meghatározni
a) a  közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a  közszolgáltató számára szükséges információk 

szolgáltatását, a Vgtv. 44/C. § (2) bekezdés g) pontjában foglaltak betartásával;
b) a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítését és
c) a  közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását a  3.  § (3)  bekezdés a), b) és f )  pontjaiban 

foglaltakra figyelemmel.

7. § (1) A közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit.
 (2) A  települési önkormányzatnak a  közszolgáltatás finanszírozásában vállalt kötelezettsége esetén a  közszolgáltatási 

szerződésben meg kell határozni a kötelezettség teljesítésének feltételeit és biztosítékait.
 (3) A  közszolgáltatási szerződés tartalmazza a  közszolgáltatás díjának megállapítására és beszedésére vonatkozó 

módszer leírását, a díjnak a szerződés megkötésekor érvényesíthető legmagasabb mértékét és a díj megváltoztatása 
érdekében alkalmazandó eljárást.

 (4) A közszolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell az igazolt díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárást.

8. §  A közszolgáltatási szerződés tartalmazza azokat a  feltételeket, amelyek mellett a  közszolgáltató – közbeszerzési 
eljárás esetén a  Kbt. 128.  §-ában meghatározottakra figyelemmel – a  közszolgáltatás teljesítésére közreműködőt 
vagy teljesítési segédet vehet igénybe. A közszolgáltató közreműködőért vagy teljesítési segédért való felelőssége 
a közszolgáltatási szerződésben nem korlátozható.

9. § (1) A közszolgáltatási szerződés megszűnik
a) a szerződésben meghatározott időtartam lejártával;
b) a közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;
c) elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg; vagy
d) felmondással.

 (2) A  közszolgáltatási szerződés megszűnése esetén a  közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos valamennyi 
dokumentumot, nyilvántartást a  folyamatban lévő ügyek irataival együtt a  közszolgáltató a  települési 
önkormányzatnak a közszolgáltatási szerződés megszűnése napján átadja.

 (3) A  települési önkormányzat a  birtokában lévő és a  közszolgáltatással kapcsolatos valamennyi dokumentumot, 
nyilvántartást a folyamatban lévő ügyek irataival együtt a közszolgáltatási szerződés hatálybalépésének napján az új 
közszolgáltatónak átadja.

 (4) A  közszolgáltató a  közszolgáltatási szerződést hathónapos felmondási határidővel mondhatja fel, és 
a közszolgáltatást a felmondási határidő végéig változatlan feltételekkel biztosítani köteles.

6. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos tevékenység végzésének feltételei

10. § (1) Közszolgáltatást gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy egyéni cég akkor végezhet, ha
a) rendelkezik a  környezetbiztonságra, illetve a  havária elhárítására vonatkozó – a  felügyeletet ellátó hatóság 

által jóváhagyott – tervvel és
b) a felügyeletet ellátó hatóságnál a közszolgáltatót bejelentették.

 (2) A  közszolgáltató a  havária eseményt – a  havária tervben meghatározott módon – a  felügyeletet ellátó hatóság 
felé köteles haladéktalanul bejelenteni. Havária eseménynek minősül a  szennyvíz olyan mértékű kifolyása, amely 
a közszolgáltató által nem összegyűjthető és környezetveszélyeztetést okoz.

 (3) Ha a  közszolgáltató a  bejelentéstől eltérően működik, vagy az  e  rendeletben, valamint a  vonatkozó 
környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi és közegészségügyi jogszabályokban foglaltakat megsérti és 
a  felügyeletet ellátó hatóság által kiszabott közszolgáltatási bírság megfizetését követően sem tesz eleget 
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kötelezettségeinek, akkor a  felügyeletet ellátó hatóság megtiltja a  közszolgáltatási tevékenység folytatását 
és a  közszolgáltatót töröli a  nyilvántartásából. A  felügyeletet ellátó hatóság a  törlésről értesíti a  települési 
önkormányzatot.

 (4) A közszolgáltatás végzéséhez szükséges eszközöket kizárólag az engedélyezett telephelyen szabad tárolni.

11. § (1) A  közszolgáltatás végzéséhez szükséges bejelentést – a  Szolg. tv.-ben meghatározottakat figyelembe véve – 
az 1. melléklet szerinti tartalommal kell benyújtani.

 (2) A bejelentéshez csatolni kell:
a) a  közszolgáltatás végzéséhez szükséges befogadói nyilatkozat másolatát, amely tartalmazza, hogy 

a  kijelölt szennyvíztisztító telep, szennyvíz-bebocsátási pont szabad kapacitása terhére fogadni képes 
a közszolgáltatás során gyűjtött háztartási szennyvizet,

b) a  bejelentőnek a  közszolgáltatás ellátását szolgáló műszaki és pénzügyi eszközeit, személyi feltételeit, 
a járművek számát, a szállítás szabályozását bemutató dokumentumokat,

c) a  járművek parkolására szolgáló telephely kialakításának leírását és a  telephely hatósági bejelentésének 
másolatát, valamint

d) a járművek tisztítását végző, engedéllyel rendelkező vállalkozással kötött szerződést.

12. § (1) A  felügyeletet ellátó hatóság által vezetett hatósági nyilvántartás a  Szolg. tv.-ben meghatározottak alapján 
a 11. §-ban meghatározott közhiteles adatokat tartalmazza.

 (2) A  felügyeletet ellátó hatóság a közszolgáltatót 5 évre veszi nyilvántartásba. A közszolgáltatónak a nyilvántartásba 
vétel lejártát megelőzően legalább 15 nappal kezdeményeznie kell az ismételt nyilvántartásba vételt.

7. A közszolgáltatás végzése

13. § (1) A  közszolgáltatás keretében a  közszolgáltatónak a  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet 
az  ingatlantulajdonostól, a  begyűjtés helyéről, az  ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján, az  ideiglenes 
tárolásra szolgáló létesítmény kapacitásától függően kell elszállítania.

 (2) A felügyeletet ellátó hatóság meghatározza:
a) a  szennyvízelvezető mű erre kijelölt elemén keresztül elhelyezhető mennyiséget és minőséget, az  ürítés 

módját és időpontját, valamint
b) a  jegyző véleményének kikérésével, valamint a  rendelkezésre álló szennyvíztisztító telepek üzemeltetőinek 

nyilatkozattételre való felhívását követően azt, hogy az  elhelyezésre az  üzemeltető rendelkezésére álló 
szennyvíztisztító telepek közül melyik vehető igénybe.

 (3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz minőségét az átvevő az átadási helyen ellenőrizheti.
 (4) A  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ürítő helyeket (kivéve a  közvetlen szennyvízcsatorna aknába 

ürítést) úgy kell kialakítani, hogy biztonsági tárolókapacitással rendelkezzenek, lehetőséget biztosítva egyúttal 
az ellenőrzésre is.

 (5) A veszélyes anyagokat nem tartalmazó, 2000. január 1. előtt létesített tavas szennyvízleürítő hely esetében a felszín 
alatti vizek védelméről szóló kormányrendeletben, továbbá a  vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 
kormányrendeletben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.

8. A közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályai

14. § (1) A közszolgáltatási díj megállapítása során költségnek és ráfordításnak minősül különösen
a) a  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséhez szükséges járműveknek, gépeknek, 

berendezéseknek és eszközöknek a  közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési költsége és ráfordítása, 
ideértve a fenntartással, karbantartással, visszapótlással és fejlesztéssel kapcsolatosan felmerülő költségeket 
és ráfordításokat is;

b) a számlázás és díjbeszedés költsége;
c) a környezetvédelmi kiadás és ráfordítás, a jogszabályon alapuló környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése 

érdekében végzett beruházások, illetve mérések és vizsgálatok költsége; továbbá
d) a  közszolgáltatás biztosításához szükséges eszközök elhasználódásából eredő, azok felújítását, pótlását, 

korszerűsítését, rekonstrukcióját szolgáló kiadás és ráfordítás.
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 (2) Az  (1)  bekezdésben foglaltakkal kapcsolatos adatokat a  közszolgáltató évente a  települési önkormányzat 
rendelkezésére bocsátja.

15. § (1) Ha a  közszolgáltató a  közszolgáltatás mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, a  költségtervben a  Vgtv. 
44/H. § (2) bekezdése szerint a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is alkalmaznia kell.

 (2) A közszolgáltatási díj számítására szolgáló kalkulációs séma vagy díjképlet alkalmazása esetén a kalkulációs sémát, 
illetve a  díjképletet, továbbá a  díjszámítás módszertanát és a  díjképlet elemeit részletesen meg kell határozni és 
a közszolgáltatási szerződés hatálybalépését követő 30 napon belül a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

16. § (1) Az  ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségének kiszámításánál 
a szennyvízmennyiség meghatározásához, illetve az egységnyi díjtétel megállapításához
a) az ingatlanról elszállított szennyvízmennyiséget,
b) hiteles vízmérővel rendelkező ingatlanon a vízmérő alapján mért vízfogyasztást, vagy
c) hiteles vízmérővel nem rendelkező egyedi kutas vízellátás esetén a  településnek, illetve településrésznek 

a fajlagos fogyasztási adatok és a létszám figyelembevételével számított vízmennyiségét
kell alapul venni.

 (2) A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló kormányrendelet hatálya alá 
tartozó azon településeken, ahol a  közműves szennyvíz-elvezetés és a  szennyvizek biológiai szennyvíztisztítása, 
illetve a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezése az ott meghatározott határidőre nem valósult meg, ott 
a  határidőtől kezdve az  egységnyi díjtétel megállapításához a  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
egységnyi térfogatának kezelési díját kell alapul venni, ha a  közműves szennyvíz elvezetéséhez és tisztításához 
szükséges beruházás
a) vízjogi létesítési engedélye jogerőre emelkedett vagy
b) támogatásáról a  Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatósága által jóváhagyott döntés 

megszületett.
 (3) Az  (1) és (2)  bekezdésben meghatározott esetekben, ha az  ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz mennyisége nem haladja meg az  500 m3/év mennyiséget, akkor a  települési önkormányzat 
a rendeletében átalánydíjat is megállapíthat.

 (4) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben a  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségének 
meghatározásánál nem vehető figyelembe:
a) az a szennyvízmennyiség, amely a vízügyi hatóság engedélye alapján önálló szennyvízelhelyező műben vagy 

befogadóban nyert elhelyezést; továbbá
b) az  a  szennyvízmennyiség, amelynek a  közműves szennyvízelvezetést szolgáló vízilétesítménybe vezetését 

a  vízügyi hatóság nem engedélyezte vagy megtiltotta, és elhelyezését az  ingatlantulajdonos számlával 
igazolta;

c) az a vízmennyiség, amely az ivóvízvezeték meghibásodása következtében a környezetben elszivárgott;
d) a  locsolási célú felhasználásra figyelembe vett ivóvízmennyiség, amely nem lehet több, mint az  állami 

tulajdonú víziközmű igénybevételével összefüggő locsolási kedvezményről szóló miniszteri rendeletben, 
illetve a  települési önkormányzat rendeletében meghatározott locsolási időszakhoz tartozó vízhasználat 
10%-a;

e) a házi ivóvízvezeték-hálózatra a víziközmű-szolgáltató és a fogyasztó ingatlantulajdonos írásbeli megállapodása, 
illetve a víziközmű-szolgáltató hozzájárulása szerint telepített mellékvízmérőn mért elkülönített locsolási célra 
fordított vízhasználat, ha a d) pont szerinti kedvezmény igénybevételére nem kerül sor.

 (5) A vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló 
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott 
egyedi szennyvíztisztító berendezés üzemeltetője mentesül a díjfizetési kötelezettség alól.

17. § (1) A közszolgáltatási díjat a közszolgáltatási díj fizetésére kötelezett – számla ellenében – a szolgáltatás igénybevételét 
követően a  települési önkormányzat rendeletében meghatározott módon köteles megfizetni. A  számlát 
a közszolgáltató állítja ki.

 (2) Ha a  közműves ivóvíz-ellátási szolgáltatást, valamint a  közszolgáltatást ugyanaz a  szolgáltató nyújtja, akkor egy 
számlán érvényesíthető a közszolgáltatás díja.
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9. A közszolgáltatási bírság megállapítása

18. § (1) A  felügyeletet ellátó hatóság a  bírságot – figyelemmel a  (2)  bekezdésben meghatározottakra – 10 000 forint és 
150 000 forint között állapítja meg.

 (2) A bírság megállapítása során figyelembe kell venni:
a) a jogsértő magatartás veszélyességét vagy környezetkárosító hatását,
b) a bekövetkezett környezeti kár mértékét és a helyreállíthatóság lehetőségét, továbbá
c) környezeti kár hiányában a jogsértéssel esetlegesen szerzett előnyt.

 (3) Ha a bírság megfizetésére kötelezett a kiszabott bírság megfizetésére előírt határidő lejárta előtt az eredeti állapotot 
helyreállítja, illetve a  szabálytalanságot megszünteti, a  felügyeletet ellátó hatóság a  bírságot kérelemre csökkenti. 
Egyéb esetekben a kiszabott bírság nem mérsékelhető.

10. Az adatszolgáltatás teljesítése

19. § (1) Ha a  jogszabály eltérően nem rendelkezik, a  rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett közszolgáltató évente, 
a  tárgyévet követő év március 1. napjáig az  elszállított és tisztítás céljára átadott nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz mennyiségéről
a) a felügyeletet ellátó hatóságnak és
b) ingatlanonkénti bontásban a települési önkormányzatnak
adatot szolgáltat.

 (2) A felügyeletet ellátó hatóság az (1) bekezdés szerint szolgáltatott adatokat minden év augusztus 1. napjáig dolgozza fel.
 (3) Az adatok a Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzeti Környezetügyi Intézet részére statisztikai célra átadhatóak.
 (4) Ha a  közszolgáltató az  (1)  bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét nem, vagy hiányosan vagy 

késedelmesen teljesíti, akkor a felügyeletet ellátó hatóság – az adatszolgáltatási kötelezettség nem jogszabályszerű 
teljesítésének ismétlődésére is figyelemmel – a bírság összegét 10 000 forint és 150 000 forint között állapítja meg.

11. Záró rendelkezések

20. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

21. §  Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

22. §  A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5.  §-a a  következő  
(14)–(17) bekezdéssel egészül ki:
„(14) A  felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet szerinti veszélyes anyagokat nem tartalmazó, 
a  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet befogadó tavas szennyvízleürítő hely fenntartásának, 
üzemeltetésének engedélyezéséhez a  tavas szennyvízleürítő hely üzemeltetőjének 2014. április 1-jéig a  vízügyi 
hatóságtól a  vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló miniszteri rendeletben 
meghatározott mellékletek csatolásával vízjogi üzemeltetési, illetve fennmaradási engedélyt kell kérnie.
(15) Ha a  tavas szennyvízleürítő helyet utótisztító funkcióval szükséges ellátni, akkor arra a  szennyvízleürítő hely 
üzemeltetőjének a vízügyi hatóságtól külön vízjogi létesítési, majd vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni.
(16) A  (14)  bekezdés szerinti vízjogi engedélyben az  üzemeltetéssel járó jogokat és kötelezettségeket a  tavas 
szennyvízleürítő hely
a) területi elhelyezkedésére, a  terület vízgazdálkodási, ár- és belvízvédelmi, környezet-, természet- és tájvédelmi, 
továbbá kulturális örökségvédelmi és közegészségügyi szempontjaira,
b) a közigazgatásilag érintett település önkormányzati rendeletében meghatározott településrendezési eszközökre, 
illetve előírásokra, valamint
c) a vizek védelmére vonatkozó jogszabályokban foglalt előírásokra
figyelemmel kell meghatározni.
(17) A  tavas szennyvízleürítő hely üzemeltetésére vonatkozó jogerős határozattal és a  változási vázrajz közlésével 
a vízügyi hatóság megkeresi a  tavas szennyvízleürítő hely fekvése szerint illetékes járási földhivatalt, hogy a  tavas 
szennyvízleürítő helyet ezzel a megnevezéssel, művelés alól kivett területként jegyezze be az ingatlan-nyilvántartásba.”
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23. §  A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató 
tevékenységekről, valamint a  telepengedélyezés rendjéről és a  bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) 
Korm. rendelet 1. melléklete a következő 82. ponttal egészül ki:
(bejelentés-köteles tevékenységek)
„82. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása”

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 455/2013. (XI. 29.) korm. rendelethez

A közszolgáltatás bejelentése

E nyomtatvány kitöltését a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet írja elő

Bejelentés 
o

Nyilvántartásba-vétel 
hosszabbítás: 

o

Módosítás 
o

Törlés 
o

A KÖZSZOLGÁLTATÁS BEJELENTÉSE

Mellékletek:
oo db

Gazdálkodó szervezet:

Neve:

KÜJ-azonosító:
o o o o o o o o o

KSH-statisztikai számjel:
oooooooo-oooo-ooo

Székhely:

oooo                   ....................................................................................................
Irányítószám                                                                                                                       város, község

..............................................................................................                                                                                   ..............................
utca, út, tér                                                                                                                                                                házszám
                                                                                                                                                                          (vagy helyrajzi szám)

Adószám: oooooooo.o.oo
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Telephely:

KTJ-azonosító:

Cím:

oooo                   ....................................................................................................
Irányítószám                                                                                                                       város, község

..............................................................................................                                                                                   ..............................
                                 utca, út, tér                                                                                                                               házszám
                                                                                                                                                                         (vagy helyrajzi szám)

Adatszolgáltatás formája: (N/S/I) 
(nyomtatvány/számítógépes adathordozó/Internet):

A közszolgáltatásra vonatkozó információk:

1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége (m3/év):
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
2. A tervezett közszolgáltatással érintett települési önkormányzatok megnevezése:
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

3. Ártalmatlanítás céljából történő átadás, illetve szennyvíztisztító telep, szennyvíz-bebocsátási pont helye és 
a szennyvíz mennyisége évente, ürítési pontonként (m3/év):
Leürítési hely (település és helyrajzi szám, hatósági engedély száma)                    m3/év
...................................................                                                                                                     ................
...................................................                                                                                                     ................
...................................................                                                                                                     ................

4. A szállítójármű(-vek) kapacitása:
............................................................................................................................................ m3

Szervezet képviseletére jogosult:

Név: Cím: Beosztás:

Telefonszám: Faxszám: E-mail:

A bejelentésért felelős:

Név: Cím: Beosztás:

Telefonszám: Faxszám: E-mail:

A kitöltés dátuma:                                         oooo. oo. oo.

P. H.

  ..................................... 
  cégszerű aláírás
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A Kormány 456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelete
a Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 
hatóságok kijelöléséről

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 2.  § (4)  bekezdése tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § 
(1) bekezdés 16., 17. és 24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt 
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a  Takata Safety Systems Hungary Kft. által Miskolc város közigazgatási 
területén fekvő, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 47511/8, 47511/9 és a 47511/10 helyrajzi számú földrészleteken, 
illetve ezekből a  földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken 
megvalósításra kerülő, passzív biztonsági rendszereket gyártó üzem, illetve logisztikai központ létesítését 
eredményező beruházással függenek össze.

 (2) A  Kormány az  (1)  bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az  1.  mellékletben 
meghatározott hatóságokat jelöli ki.

 (3) Azokban az  esetekben, amikor az  1.  mellékletben meghatározott eljárásfajtára vonatkozó jogszabály az  adott 
eljárásban szakhatóság közreműködését rendeli el, a  Kormány az  (1)  bekezdés szerinti közigazgatási hatósági 
ügyekben eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

 (4) A  Kormány az  (1)  bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára – a  fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §-ában foglaltak szerint – feladat- és hatáskörrel 
rendelkező kormánymegbízottként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat 
jelöli ki.

2. § (1) Az építtetőnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban 
a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági hozzájárulást ad ki 
azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

 (3) Az  eljáró hatóság az  általa meghozott döntéseket – az  eljárás során a  személyesen az  ügyfélnek szóló végzések 
kivételével – hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

 (4) Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt beruházással összefüggésben
a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,
b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

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

4. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 456/2013. (XI. 29.) korm. rendelethez

A Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolc területén megvalósuló új gyártóüzemének 
megvalósításával kapcsolatos nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított 
eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A B C D E

1.
Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója A beruházás 

megvalósításával 

kapcsolatos eljárások

Első fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság

2.

Kiemelt 
beruházásként 
passzív biztonsági 
rendszereket 
gyártó üzem, illetve 
logisztikai központ, 
és az ezekhez tartozó 
építmények

Miskolc város 
területén fekvő, 
az ingatlan-
nyilvántartás szerinti 
47511/8, 47511/9 és 
47511/10 helyrajzi 
számú földrészletek, 
illetve az ezekből 
a földrészletekből 
telekalakítási 
eljárások jogerős 
befejezését 
követően kialakított 
földrészletek

általános építésügyi 
hatósági és 
építésfelügyeleti 
hatósági eljárások, 
örökségvédelmi 
hatósági eljárások

Miskolci Járási Hivatal 
Járási Építésügyi 
és Örökségvédelmi 
Hivatala

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi 
Hivatala

3.

régészeti 
feltárásokkal 
kapcsolatos eljárások 
(a további régészeti 
feladatellátás 
meghatározása 
kivételével)

Miskolci Járási Hivatal 
Járási Építésügyi 
és Örökségvédelmi 
Hivatala

Budapest Főváros 
Kormányhivatalának 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi 
Hivatala

4.

további régészeti 
feladatellátás 
meghatározása

Budapest Főváros 
Kormányhivatalának 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi 
Hivatala

nincs

5.

környezetvédelmi 
hatósági 
engedélyezési eljárás

Észak-Magyarországi 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség

Országos 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi 
és Vízügyi 
Főfelügyelőség

6.

természetvédelmi 
hatósági 
engedélyezési eljárás

Észak-Magyarországi 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség

Országos 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi 
és Vízügyi 
Főfelügyelőség

7.

útügyi hatósági 
engedélyezési eljárás

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Közlekedési 
Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Központ

8.

vízjogi engedélyezési 
eljárás

Észak-Magyarországi 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség

Országos 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi 
és Vízügyi 
Főfelügyelőség
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9.

a Magyar 
Kereskedelmi 
Engedélyezési 
Hivatalról és a területi 
mérésügyi és 
műszaki biztonsági 
hatóságokról szóló 
320/2010. (XII. 27.) 
Korm. rendelet 12. § 
(2) bekezdése és 13. § 
(2) bekezdése szerinti 
engedélyezési eljárás

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Mérésügyi 
és Műszaki Biztonsági 
Hatósága

Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal

10.

ingatlan-
nyilvántartási 
hatósági eljárás

Miskolci Járási Hivatal 
Járási Földhivatala

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Földhivatala

11.

telekalakítási hatósági 
eljárás

Miskolci Járási Hivatal 
Járási Földhivatala

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Földhivatala

12.

földmérési hatósági 
eljárás

Miskolci Járási Hivatal 
Járási Földhivatala

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Földhivatala

13.
hírközlési hatósági 
engedélyezési eljárás

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 
Hivatala

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 
elnöke

14.

szénhidrogén 
vezetékkel, valamint 
annak üzemben 
tartásához szükséges 
létesítményekkel 
kapcsolatos 
engedélyezésre 
irányuló hatósági 
eljárások

Magyar Bányászati 
és Földtani 
Hivatal Miskolci 
Bányakapitányság

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal

15.

bányahatósági 
engedélyezési eljárás

Magyar Bányászati 
és Földtani 
Hivatal Miskolci 
Bányakapitányság

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal

16.

talajvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárás

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Növény- és 
Talajvédelmi 
Igazgatósága

Nemzeti 
Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
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17.

élelmiszerlánc-
felügyeleti eljárás

Borsod-Abaúj 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-
biztonsági és 
Állategészségügyi 
Igazgatósága

Nemzeti 
Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal

18.

vasúti hatósági 
engedélyezési eljárás

Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Útügyi, 
Vasúti és Hajózási 
Hivatala

Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Központ

19.

tűzvédelmi hatósági 
ügyekben eltérési 
engedélyezési 
eljárások

Belügyminisztérium 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

nincs

20.

a jogszabályban, 
nemzeti szabványban 
teljes körűen 
nem szabályozott 
beépített tűzoltó 
berendezések 
létesítési és 
használatbavételi 
eljárások

Belügyminisztérium 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

nincs

21.

beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 
létesítési és 
használatbavételi 
eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság

Belügyminisztérium 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

22.

a jogszabályban 
rögzített 
tűzvédelmi hatósági 
egyeztetésekkel 
kapcsolatos hatósági 
eljárások

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság

Belügyminisztérium 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

2. melléklet a 456/2013. (XI. 29.) korm. rendelethez

Az 1. melléklet szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben közreműködő 
szakhatóságok

A B C

1. Szakhatósági közreműködés tárgyköre Elsőfokú eljárásban kijelölt szakhatóság Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság

2.
építésügy, örökségvédelem Miskolci Járási Hivatal Járási 

Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatala

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala

3.
régészet Miskolci Járási Hivatal Járási 

Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatala

Budapest Főváros 
Kormányhivatalának Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala
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4.
környezetvédelem, természetvédelem 
és vízügy

Észak-Magyarországi 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség

5.
közúti közlekedés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Közlekedési 
Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központ

6.
vasúti közlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, 

Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központ

7.
légi közlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi 

Hivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központ

8.
földtan Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

Miskolci Bányakapitányság
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

9.
bányászat Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

Miskolci Bányakapitányság
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

10.
rendészet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Rendőr-főkapitányság
Országos Rendőr-főkapitányság

11.
tűzvédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

12.
honvédelem Honvédelmi Minisztérium Hatósági 

Hivatal vezetője
honvédelemért felelős miniszter

13.
katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

14.
talajvédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Növény- és 
Talajvédelmi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal

15.
erdővédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Erdészeti 
Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal

16.

élelmiszerlánc-biztonság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi 
Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal

17.
egészségügy Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

18.
hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
elnöke

19.
műszaki biztonság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és 
Műszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 
Hivatal
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A Kormány 457/2013. (XI. 29.) Korm. rendelete
az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71.  § (1)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  vagyonkezelő a  vagyonkezelési szerződésben meghatározottak szerint – a  Vtv. 27.  § (2)  bekezdésére 
figyelemmel – megfelelő ellenérték fejében vagy – a  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
11.  §  (13)  bekezdésére figyelemmel – ingyenesen jogosult az  állami vagyon birtoklására, használatára és 
hasznosítására. Az  ellenérték megállapítása és a  teljesítés módjának meghatározása során figyelembe kell venni 
különösen az  adott vagyon rendeltetését, a  közfeladat ellátásához, a  társadalmi szükségletek kielégítéséhez, 
valamint a  Kormány gazdaságpolitikája megvalósításának elősegítéséhez való szükségességét és az  ezzel 
kapcsolatos kötelezettségeket, a működtetés költségeit, továbbá a vagyon értékét, műszaki állapotát, a vagyonhoz 
kapcsolódó esetleges környezetvédelmi, természetvédelmi és műemlékvédelmi, örökségvédelmi, valamint 
az abból következő kötelezettségeket, illetve jogszabály vagy megállapodás által előírt, az államot vagy a központi 
költségvetést terhelő más kötelezettséget.”

 (2) A Rendelet 10. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A felek megállapodhatnak abban, hogy a vagyonkezelő nem díjfizetési, hanem a szerződésben meghatározott 
más kötelezettséget teljesít, így például valamely előre meghatározott tevékenységet lát el, vagy más 
ellenszolgáltatást nyújt. A  vagyon értékét növelő beruházást, felújítást valamint új – állami vagyonba tartozó  – 
eszköz létrehozását ellenértékként nem lehet kikötni, ha azt az  egyéb vagyonkezelő a  vagyonkezelt vagyon 
értékének megőrzése érdekében az őt terhelő kötelezettségek teljesítése érdekében végzi.
(4) A  felek megállapodhatnak abban, hogy a  vagyonkezelő a  fennálló visszapótlási kötelezettségének 
összegéig vagy ennek hiányában az  általa vagyonkezelt vagyon összességére elszámolt értékcsökkenése 
erejéig köteles beruházást, felújítást, új eszköz létesítését elvégezni. Amennyiben a  vagyonkezelési szerződés 
alapján a  vagyonkezelő a  vagyon értékét növelő beruházás, felújítás vagy új – állami vagyonba tartozó – eszköz 
létrehozására köteles, annak a  vagyonkezelési szerződésben előírt módon meghatározott és az  MNV Zrt. részére 
igazolt értékét az  MNV Zrt. – a  vagyonkezelési szerződésben meghatározottak szerint – a  vagyonkezelőt terhelő 
visszapótlási kötelezettséggel szemben számolhatja el.
(5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott esetekben a vagyonkezelő által teljesítendő tevékenység, szolgáltatás, 
beruházás, felújítás vagy kötelezettség teljesítésének elfogadása során a  közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések szerint kell eljárni.”

2. § (1) A Rendelet 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  vagyonkezelési szerződés módosítását megelőzően a  megvalósított értéknövelő beruházás, felújítás, 
valamint a  létrehozott új eszköz értékét a vagyonkezelő az MNV Zrt. által meghatározott módon és gyakorisággal 
adatszolgáltatás keretében igazolja az MNV Zrt. felé. Az adatszolgáltatás módját és gyakoriságát, annak rendjét és 
tartalmát a vagyonkezelési szerződésben kell rögzíteni.”

 (2) A Rendelet 18. §-a a következő (3a)–(3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Amennyiben a  vagyonkezelő a  17.  § (2)  bekezdése hatálya alá tartozik, a  megvalósított értéknövelő 
beruházás, felújítás, valamint a  létrehozott új eszköz értékére vonatkozó elszámolást minden esetben független 
könyvvizsgálóval kell ellenjegyeztetnie.
(3b) A felek megállapodhatnak abban, hogy az MNV Zrt. vagy megfizeti a megvalósított értéknövelő beruházásnak, 
felújításnak, illetve létrehozott új eszköznek a  vagyonkezelőnél a  vagyonkezelés alatt keletkező visszapótlási 
kötelezettségének összegét meghaladó értékét, vagy azt a  vagyonkezelőnek az  MNV Zrt.-vel szemben 
a  vagyonkezelői jogviszony időtartama alatt fennálló visszapótlási kötelezettségén kívüli kötelezettségének 
csökkentésével vagy a  vagyonkezelői díj megfizetésének kötelezettségéből származó követelés beszámításával 
rendezi.
(3c) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (6a) bekezdésére figyelemmel azokban az esetekben, 
ahol a  felújítás, beruházás eredményére a  meglévő vagyon részeként a  vagyonkezelői jog a  törvény erejénél 
fogva kiterjed, nincs szükség a  vagyonkezelési szerződés módosítására. Ez  esetben a  számviteli szabályok szerinti 
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elszámolásra a vagyonkezelő (3) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatásának az MNV Zrt. írásbeli elfogadása 
alapján kerül sor.”

 (3) A Rendelet 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  vagyonkezelő által vagyonkezelt állami vagyonon végzett értéknövelő beruházás, felújítás, valamint 
a létrehozott új eszköz MNV Zrt. felé igazolt értékéből az (1) bekezdés c) pontja szerinti elszámolási kötelezettséggel 
kapott külső forrásnak megfelelő összegű követelést a  MNV Zrt. nem téríti meg, ezen követelést a  vagyonkezelő 
az e célra, elszámolási kötelezettséggel kapott külső forrás miatt fennálló kötelezettségével szemben számolja el.”

 (4) A Rendelet 54. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az  állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
457/2013.  (XI.  29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Rendelet1) megállapított 10.  § (1)  bekezdését, 10.  §  
(3)–(5)  bekezdését, 18.  § (3), (3a)–(3c), (4)  bekezdését a  Rendelet1 hatálybalépésekor hatályos vagyonkezelési 
jogviszonyokban a felek a Rendelet1 hatálybalépéséig meg nem történt elszámolásokra is alkalmazhatják.”

3. §  Ez a rendelet 2013. november 30-án lép hatályba.

  dr. semjén zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 30/2013. (XI. 29.) KIM rendelete
a közigazgatási és igazságügyi miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. 
rendelet 12. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva
az 1–6.  §-ok tekintetében a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011.  évi CXIII.  törvény 81.  § (3)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a  honvédelemről és 
a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011.  évi CXIII.  törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –,
a 7. § tekintetében a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal 
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi 
XLVII. törvény 96. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján
a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet alkalmazásában:
a) ágazat: a  Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a  továbbiakban: KIM) és az  ágazathoz tartozó 

szervezetek,
b) ágazathoz tartozó szervezetek: a közigazgatási és igazságügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása, 

felügyelete, alapítói joggyakorlása vagy tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervek,
c) különleges működési rend: a rendkívüli állapot, a szükségállapot, a megelőző védelmi helyzet vagy a váratlan 

támadás időszakában, az  ágazat működése érdekében bevezetett szabályok rendszere (a  továbbiakban: 
KMR),

d) védett külügyi Hálózat kIm végpontja: a Külügyminisztérium által működtetett, minősített adat továbbítására 
szolgáló informatikai rendszer KIM-ben üzemeltetett végpontja.

2. § (1) A  miniszter az  ágazati honvédelmi feladatok ellátása, a  feladatok végrehajtásának megszervezése és irányítása 
érdekében gondoskodik
a) a feladatok végrehajtását koordináló munkacsoport (a  továbbiakban: ágazati honvédelmi munkacsoport) 

létrehozásáról és működési feltételeinek megteremtéséről,
b) a KIM KMR esetén való működőképességének fenntartására vonatkozó tervek elkészítéséről, a  honvédelmi 

felkészítéshez szükséges anyagi, eszköz- és szállítókapacitási igények felméréséről.
 (2) A  miniszter közreműködik az  ágazat védelmi tervezési rendszerének kialakításában, működtetésében, valamint 

a meghagyással kapcsolatos feladatok ellátásában.

3. §  A  miniszter az  általa kijelölt állami vezető útján az  ágazat honvédelmi feladatainak végrehajtása érdekében 
gondoskodik
a) az ágazati honvédelmi munkacsoport működtetéséről,
b) a miniszter és az ágazathoz tartozó szervezetek vezetőinek javaslatai alapján a szükséges mértékű személyi- 

és eszközállomány átcsoportosításáról,
c) a KIM központi épületében a Védett Külügyi Hálózat KIM végpontjának működtetéséhez szükséges feltételek 

biztosításáról,
d) a vagyon- és személyvédelemhez, valamint az  iratanyagok biztonságba helyezéséhez szükséges feltételek 

biztosításáról,
e) az ágazat értesítési-riasztási rendszere, az ügyeleti szolgálat váltásos rendszerben történő működtetéséről,
f ) az ágazat Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében meghatározott feladatainak végrehajtására történő 

felkészítéséről,
g) az ágazat által vezetett közhiteles nyilvántartások védelméről és azok rendelkezésre állásáról,
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h) az elektronikus információs rendszereken tárolt adatok, eszközök biztonságba helyezéséhez, valamint a KMR 
idején történő működtetésének biztosítása érdekében végrehajtandó időszaki feladatok ellátásáról,

i) az ágazat védelemszervezését érintő informatikai feladatok ellátásáról.

4. § (1) A miniszter által kijelölt állami vezető az ágazathoz tartozó szervezetek vezetőinek javaslatára kijelöli az ágazathoz 
tartozó szervezet honvédelmi feladatai végrehajtásáért felelős személyt, szervezeti elemeket.

 (2) A KIM-ben az (1) bekezdés szerint kijelölt személy
a) figyelemmel kíséri az  ágazat honvédelmi feladatainak teljesítését, az  erről szóló honvédelmi intézkedési 

tervek összeállítását, felülvizsgálatát, módosítását, az  ágazathoz tartozó szervezetek NATO válságkezelési 
gyakorlatokon, valamint az egyéb honvédelmi gyakorlatokon való részvételét,

b) közreműködik az ágazatot érintő védelmi feladatok tervezési rendszerének kialakításában, működtetésében,
c) figyelemmel kíséri az ágazat befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatainak az ellátását, és
d) közreműködik a  honvédelmi felkészítés kormányzati feladattervében meghatározott feladatok 

végrehajtásában és az  e  célra jóváhagyott költségvetési források felhasználásáról szóló beszámoló 
tervezetének, valamint a  honvédelmi felkészítés következő évi feladattervéhez szükséges javaslatok és 
költségvetési igények tervezetének összeállításában.

 (3) Az  ágazathoz tartozó szervezetekben az  (1)  bekezdés szerinti kijelölt személy gondoskodik az  ágazathoz tartozó 
szervezetekben
a) a honvédelmi intézkedési terv és annak módosítása előkészítéséről, rendszeres felülvizsgálatáról,
b) a honvédelmi intézkedési terv végrehajtásában részt vevő személyi állomány részére a  honvédelmi 

intézkedési terv megismertetéséről, valamint begyakorlásáról, továbbá
c) a honvédelmi intézkedési terv végrehajtását biztosító erőforrások és eszközök rendelkezésre állásáról.

 (4) Az ágazati honvédelmi munkacsoport
a) figyelemmel kíséri az ágazat befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatainak végrehajtását, és
b) együttműködik a védelmi igazgatás szerveivel a honvédelmi feladatok ellátásában.

5. § (1) Az ágazathoz tartozó szervezetek honvédelmi intézkedési tervét, annak módosításait a miniszter hagyja jóvá.
 (2) Az  ágazathoz tartozó szervezetek honvédelmi intézkedési terve tartalmazza a  KMR bevezetésének időszakára 

vonatkozó, a  honvédelmi feladatok ellátását rendkívüli körülmények között is biztosító, személyi és anyagi 
erőforrásokra is kiterjedő működési szabályokat.

6. § (1) A  fővárosi és megyei kormányhivatalokat (a  továbbiakban: kormányhivatalok) vezető kormánymegbízottak 
a kormányhivatalok honvédelmi feladatainak megszervezése és végrehajtása érdekében gondoskodnak
a) a honvédelmi feladatok végrehajtásában részt vevő szervezeti egységek kijelöléséről, a  feladatok 

végrehajtásához szükséges feltételek megteremtéséről,
b) a kormányhivatalokon belüli riasztási-értesítési rendszer megszervezéséről és az  ügyeleti szolgálat 

biztosításáról,
c) a kormányhivatalok KMR-ben való működőképességének fenntartására vonatkozó, valamint a  honvédelmi 

feladatok ellátásával kapcsolatos egyéb intézkedési tervek elkészítéséről és jóváhagyásra történő 
felterjesztéséről,

d) a c) pont szerinti tervek időszakos felülvizsgálatáról és a szükséges módosítások elvégzéséről,
e) a kormányhivatalok számára a KMR idején szükséges anyagi, eszköz-, elhelyezési és szállítókapacitási igények 

felméréséről,
f ) KMR idején a vagyon- és személyvédelemhez, valamint az iratanyagok biztonságba helyezéséhez szükséges 

feltételek biztosításáról,
g) a Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében meghatározott feladatok végrehajtására történő felkészítésről, 

teljesítéséről,
h) a befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatok végrehajtásáról, és
i) a kormányhivatalok személyi állományának a honvédelmi feladatokra való felkészítéséről.

 (2) A kormányhivatalok közreműködnek
a) az ország fegyveres védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtásában,
b) a honvédelmi célból létfontosságú infrastruktúra védelmében,
c) a lakosság honvédelmi célú tájékoztatásában, szükség esetén a riasztásában, és
d) a honvédelmi célú felkészítések végrehajtásában.
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7. §  A  DNS-profil meghatározásának szakmai-módszertani követelményeiről szóló 19/2010. (IV. 30.) IRM rendelet 15.  § 
(3) bekezdésében a „2013. november 30-án” szövegrész helyébe a „2014. május 30-án” szöveg lép.

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

  dr. navracsics tibor s. k.,
  közigazgatási és igazságügyi miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 53/2013. (XI. 29.) NGM rendelete
a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel igénybevételére szolgáló fizetési 
számlát megjelölő nyilatkozat tartalmára vonatkozó részletes szabályokról

A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009.  évi LXXXV.  törvény 64/A.  §-ában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes 
miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
73. § f ) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet hatálya kiterjed
a) a fogyasztóra, aki a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Pft.) 

36/A. § (4) bekezdés c) pontja szerint nyilatkozatot tesz (a továbbiakban: nyilatkozat),
b) a  fogyasztó képviseletében eseti meghatalmazás alapján a  pénzforgalmi szolgáltató pénzforgalmi 

szolgáltatás nyújtására szolgáló helyiségében nyilatkozatot tevő személyre,
c) a pénzforgalmi szolgáltatóra, amelynél a fogyasztó nyilatkozatot tesz.

2. § (1) A nyilatkozatot az 1. melléklet szerinti adattartalmú formanyomtatvány kitöltésével lehet megtenni.
 (2) A  pénzforgalmi szolgáltató biztonsági azonosítással ellátott internetes szolgáltató rendszerén (internetbankján) 

keresztül a  nyilatkozatot – a  4.  § (1)  bekezdésében meghatározott kivétellel – az  1.  melléklet szerinti 
formanyomtatványnak megfelelő adattartalmú nyilatkozattal lehet megtenni.

3. § (1) A nyilatkozatban a fogyasztó
a) kijelenti, hogy más fizetési számla tekintetében nyilatkozatot nem tett, vagy a  korábban tett nyilatkozat 

visszavonásáról rendelkezett,
b) tudomásul veszi, hogy amennyiben jogosulatlanul él az  ingyenes készpénzfelvétel lehetőségével vagy 

a  nyilatkozatban valótlan tartalmat közöl, a  pénzforgalmi szolgáltató jogosult az  ingyenes készpénzfelvétel 
díját, költségét visszamenőleg egy összegben érvényesíteni,

c) kijelenti, hogy a nyilatkozatban közölt adatai a valóságnak megfelelnek.
 (2) Az  ingyenes készpénzfelvételre szolgáló fizetési számlát egyértelműen azonosítható módon a  pénzforgalmi 

jelzőszám feltüntetésével vagy az  ingyenes készpénzfelvételre szolgáló fizetési számlához kapcsolódó bankkártya 
számának feltüntetésével kell megjelölni.

4. § (1) A  nyilatkozat – a  pénzforgalmi szolgáltató biztonsági azonosítással ellátott internetes szolgáltató rendszerén 
(internetbankján) keresztül tett nyilatkozat kivételével – tartalmazza a  pénzforgalmi szolgáltató ügyintézőjének 
átvételt tanúsító aláírását és a fogyasztó vagy az általa az 1. § b) pontja szerint meghatalmazott személy aláírását.

 (2) A nyilatkozat tartalmazza a nyilatkozat megtételének dátumát.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  varga mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet az 53/2013. (XI. 29.) nGm rendelethez

 

 

1. melléklet a ……….2013. (XI. ….) NGM rendelethez 

Formanyomtatvány minta 

 
NYILATKOZAT 

az ingyenes készpénzfelvételre szolgáló fizetési számla megjelöléséről  
a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 36/A. § (4) bekezdés c) 

pontja alapján 
 

Alulírott1 ..……………………………….....................................(születési név: 
……………………………..………………………….; anyja születési családi és utóneve: 
……..………………………............................................................; születés helye és 
ideje:……………………………………………………) számlatulajdonos nyilatkozom, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény alapján biztosított 
ingyenes készpénzfelvételi lehetőséget a ……………………………………………….. 
(pénzforgalmi szolgáltató neve) által vezetett,  

a) - -  számú2 
 
b) - - -  számú bankkártyához kapcsolódó2 
 
fizetési számlához kívánom igénybe venni. 
 
Kijelentem, hogy más fizetési számla tekintetében nyilatkozatot nem tettem, vagy a korábban tett 
nyilatkozat visszavonásáról rendelkeztem. 
 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben jogosulatlanul élek az ingyenes készpénzfelvétel 
lehetőségével vagy e nyilatkozatban valótlan tartalmat közöltem, a 
……………………………………….. (pénzforgalmi szolgáltató neve) jogosult az ingyenes 
készpénzfelvétel díját, költségét visszamenőleg egy összegben érvényesíteni. 
 
Kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adataim a valóságnak megfelelnek. 
 
Kelt:  

………………………………….. 
Számlatulajdonos3  

 
Átvettem: 
 

…………………………… 
Pénzforgalmi szolgáltató ügyintézője 

 
1A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 
4. § (4) bekezdésében meghatározott természetes személyazonosító adatok megadása szükséges.  

2A kettő közül az egyik kitöltése kötelező.  
3 Több számlatulajdonos esetén is elegendő egyetlen számlatulajdonos nyilatkozata.  
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A nemzeti fejlesztési miniszter 70/2013. (XI. 29.) NFM rendelete
a magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

A légiközlekedésről szóló 1995.  évi XCVII.  törvény 74.  § (1)  bekezdés k)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes 
miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
84.  § e)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § b)  pontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  útvonalhasználati egységdíj mértéke – a  (2)  bekezdésben foglaltakra figyelemmel – 42,09 euró, amely 
általános forgalmi adót nem tartalmaz.”

2. §  A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közelkörzeti egységdíj mértéke – a  (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – 398,25 euró, amely általános 
forgalmi adót nem tartalmaz.”

3. §  A Rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  légtér-igénybevételi díjat az  (1)  bekezdésben meghatározott időpontig az  Eurocontrol fizetési számláján 
nem írják jóvá, a díj fizetésére kötelezett a díjon felül késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat alapja 
a  kötelezett által meg nem fizetett légtér-igénybevételi díj, mértéke naptári naponként a  díj 10,24%-ának 365-öd 
része.”

4. §  Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

  németh lászlóné s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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A vidékfejlesztési miniszter 109/2013. (XI. 29.) VM rendelete
a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 
szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (13)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94.  § k)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az  egyes miniszterek, valamint 
a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § c)  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a  vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 
33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

  dr. Fazekas sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 109/2013. (XI. 29.) vm rendelethez

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a  vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 
33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 32. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép:

[sorszám  Az igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint 

a vízügyi hatósági eljárások megnevezése

 Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (Ft)]

 (fő)  alszám

„

32. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtési tevékenység bejelentése

5000

                 ”
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VII. A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5.051/2013/4. számú határozata
 

A Kúria Önkormányzati Tanácsa
a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (1027 Budapest, Csalogány u. 47–49.) indítványozónak,  
a  dr. kiss Anna jegyző, jogtanácsos által képviselt Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata  
(1195 Budapest, Városház tér 18–20.) ellen a  telekadóról szóló 9/1991. (VII. 18.) önkormányzati rendeletének 
törvényességi felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárásban meghozta az alábbi

határozatot:

 1. A  Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapítja, hogy a  Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának 
a  telekadóról szóló többször módosított 9/1991. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 2012. január 1. és 
október 1. napja között hatályos 1. § (1) bekezdése törvényellenes volt.

 2. A  Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapítja, hogy a  Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának 
a  telekadóról szóló többször módosított 9/1991. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 2012. január 1. és 
október  1.  napja között hatályos 1.  § (1)  bekezdése nem alkalmazható a  Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróság előtt 5.K.29980./2013. számú folyamatban lévő perben, valamint valamennyi, a  megsemmisítés 
időpontjában valamely bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben.

 3. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli a határozata Magyar Közlönyben való közzétételét.
 4. A  Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli, hogy határozatát – a  Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc 

napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon hirdessék ki.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

I. 1. Az első fokú adóhatóság a 2012. adóévre vonatkozóan a B. T. Zrt.-t (a továbbiakban: adózó) három helyrajzi számon 
megjelölt ingatlanai, összesen 90.078 nm adóalap után több mint 18 millió forint telekadó megfizetésére kötelezte.

 2. Az  adózó fellebbezése folytán eljárt Budapest Főváros Kormányhivatala (a  továbbiakban: Kormányhivatal) 
másodfokú határozatában a  számítási hibák korrekciója mellett az  elsőfokú hatóság határozatát helyben hagyta. 
A Kormányhivatal indokolásában kifejtette, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a  továbbiakban: Helyi 
adó tv.) 2011. december 31-éig hatályos rendelkezései (és a  vonatkozó minisztériumi felügyeleti joggyakorlat) 
értelmében a  temetőket telekadó és építményadó nem terhelte, mivel a  temetők speciális ingatlanterületként 
építményekkel és speciális műtárgyakkal beépítve nem tartoztak a Helyi adó tv. 11. és 17. §-ainak hatálya alá.
2012. január 1-jét követően, a  telekadó-szabályozás strukturális átalakításának eredményeként azonban 
az épületnek nem minősülő építménnyel, műtárgyakkal lefedett földrészletek is a telekadó tárgyaivá váltak.
Emellett az  adózó alanyi adómentességre sem hivatkozhat, mivel önmagában az  a  tény, hogy a  Fővárosi 
Önkormányzat hatáskörébe tartozó közfeladatot lát el, a  Helyi adó tv. alkalmazásában nem adómentességi ok. 
A Kormányhivatal nem fogadta el az adózó azon hivatkozását sem, hogy nem válhat el egymástól a közszolgáltatás 
hatásköri címzettje és az  azt megvalósító önkormányzati bevételre jogosult személye, mert az  hatásköri 
összeütközést eredményez a kerületi adóztatás és a fővárosi önkormányzat feladatellátása között.
A Helyi adó tv. 17.  §-a és 52.  § 16.  pontja tartalmilag lényeges eltérést mutat a  2011. december 31-i és  
a  2012. január 1. utáni tartalmát tekintve, ugyanakkor megint más a  szabályozás 2012. május 15. napjától. Ezen 
időponttól ugyanis a Helyi adó tv. 52. § 16. pontja nem tekinti adótárgynak a temetőkről és a temetkezésről szóló 
törvény temető fogalma alá tartozó földterületet.

 3. Az  adózó keresettel kérte a  jogerős közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát. Az  eljáró Fővárosi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (a  továbbiakban: indítványozó bíróság) a  per tárgyalásának felfüggesztése 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 199. szám 83421

mellett indítványozta a  Kúria Önkormányzati Tanácsánál a  Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat 
(a továbbiakban: érintett önkormányzat) által elfogadott, többször módosított, a telekadóról szóló 9/1991. (VII. 18.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1) bekezdésének törvényességi normakontrollját.

 4. Az indítványozó bíróság indítványát arra alapította, hogy az érintett önkormányzat az Ör.-ben az adótárgy fogalmát 
is szabályozta azzal, hogy az  Ör. 1.  § (1)  bekezdése a  2012. adóévben hatályos Helyi adó tv. 52.  § 16.  pontjától 
eltérően határozta meg az  adótárgy, a  telek fogalmát. Erre pedig az  érintett önkormányzatnak nincs törvényi 
felhatalmazása.

 5. Az érintett önkormányzat állásfoglalásában nem vitatta, hogy az Ör. 1. § (1) bekezdése a 2012. adóévben hatályos 
Helyi adó tv. rendelkezéseitől eltért. Ezt a  normahierarchiabeli eltérést volt hivatott korrigálni azonban az  érintett 
önkormányzat a  2012. október 2-ától hatályos 26/2012. (X. 1.) önkormányzati rendelete, amely hatályon kívül 
helyezte az Ör. vitatott, törvénysértő rendelkezését.

II. 1. A bírói kezdeményezés megalapozott.
 2. Előjáróban rögzíti a  Kúria Önkormányzati Tanácsa azt, hogy bírói kezdeményezés esetén eddigi gyakorlatának 

megfelelően érdemben vizsgálja az  indítványt abban az  esetben is, ha az  elbírálás idején már sem a  támadott 
önkormányzati rendelet, sem a  referencia alapként szolgáló más jogszabály már nincs hatályban [elsőként: 
Köf.5083/2012., MK 2012. 32.].

 3. Az  Alaptörvény 32.  cikk (1)  bekezdése „a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között” hatalmazza 
fel a  helyi önkormányzatokat rendeletalkotásra. A  korábbi törvényi szabályt emelte az  alkotmányozó 
az  Alaptörvény 32.  cikk (2)  bekezdésébe, amely szerint „[f ]eladatkörében eljárva a  helyi önkormányzat törvény 
által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján 
önkormányzati rendeletet alkot”. A  Helyi adó tv. 2.  §-a értelmében „[a]z önkormányzat adómegállapítási joga 
az  e  törvényben meghatározott adóalanyokra és adótárgyakra terjed ki”. Az  érintett önkormányzat helyi adók 
megállapítására vonatkozó Alaptörvényen alapuló jogát tehát a Helyi adó tv. keretei között gyakorolhatja.
A Helyi adó tv. 5. § a) pontja jogosítja az önkormányzatokat vagyoni típusú adók kivetésére, az adójogi jogalkotás 
egyéb, általános kereteit pedig a 6. § adja meg.
A Helyi adó tv. a vagyoni típusú adók különös szabályai között, a 21. és a 22. §-aiban szabályozza az adó alapját és 
– a 6. § c) pontjának figyelembe vétele mellett – a mértékét.

 4. A  bírói kezdeményezés értelmében a  Kúriának abban a  kérdésben kellett állást foglalnia, hogy az  érintett 
önkormányzat 2012. január 1. és 2012. október 1. között milyen törvényi felhatalmazás és milyen törvényi keretek 
között írhatott elő telekadó-fizetési kötelezettséget az adózók számára.
Míg a  Helyi adó tv. 2011. november 30-ig hatályos szövege a  telekadó tárgyát az  illetékességi területén lévő 
beépítetlen belterületi földrészletként határozta meg, addig 2011. november 1. után – és a 2012. teljes adóévben – 
adótárggyá váltak a külterületi telkek is. 2011. november 1. után a vitatott adószabállyal érintett teljes időtartam alatt 
a hatályos törvényi szabály szerint adótárgynak  „... az önkormányzat illetékességi területén lévő telek” minősült.
A perbeli időszakban többször módosult a Helyi adó tv. telekfogalma is:
A Helyi adó tv. értelmező rendelkezései értelmében (52.  § 16.  pont) 2012. január 1. és május 14. között teleknek 
minősült „az épülettel be nem épített földterület, ide nem értve az  ingatlan-nyilvántartásban művelési ág szerint 
aranykorona-értékkel nyilvántartott és ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telket, a külterületi 
termőföldet, valamint az  ingatlan-nyilvántartás szerint tanyaként nyilvántartott ingatlanhoz tartozó földterületet, 
feltéve, ha az ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt áll, továbbá a közút területét, a vasúti pályát, a vasúti pálya 
tartozékai által lefedett földterületet.”
A 2012. május 15. és december 31. között hatályos fogalom a fentiekkel szemben kivette a Helyi adó tv. hatálya alól 
a temetők területét is, mivel teleknek minősült „az épülettel be nem épített földterület, ide nem értve az ingatlan-
nyilvántartásban művelési ág szerint aranykorona-értékkel nyilvántartott és ténylegesen mezőgazdasági 
művelés alatt álló belterületi telket, a  külterületi termőföldet, valamint az  ingatlan-nyilvántartás szerint tanyaként 
nyilvántartott ingatlanhoz tartozó földterületet, feltéve, ha az ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt áll, továbbá 
a közút területét, a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet, a temetőkről és a temetkezésről 
szóló törvény temető fogalma alá tartozó földterületet.”

 5. A  hivatkozott törvényi rendelkezések értelmében – az  önkormányzatok döntésétől függően – a  temetőkertek 
2012. január 1. és május 14. között lehettek telekadó tárgyai. Ebben az időszakban a telekadó tárgya a „telek”, amely 
alatt a beépítetlen kül- és belterületi földterület volt értendő. A törvényalkotó a Helyi adó tv. különös rendelkezései 
között (19. §) nem, a „telek” fogalmához kapcsolódó értelmező rendelkezések között pedig részben a művelési ágra 
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(mezőgazdasági művelés, tanya), részben funkcionális szempontokra tekintettel (közlekedés, temetőfunkció) látott 
lehetőséget az adófizetési kötelezettség alóli mentesülésre.

 6. Az  Ör. 2012. január 1. és október 1. között hatályos 1.  § (1)  bekezdése értelmében adótárgynak tekintette 
„...  a  XIX.  kerület Kispest illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészletet.” 3.  §-a az  adó alapját 
a  Helyi adó tv. 21.  § a)  pontja szerint, a  telek négyzetméterben számított mérete alapján rendelte megállapítani. 
Az  adó mértékét pedig négyzetméterenként egységesen az  érintett önkormányzat illetékességi területén  
269 forint/nm-ben határozta meg.
Összevetve az  Ör. szabályozását a  3.  pont alatt ismertetett törvényi szabályokkal megállapítható, hogy az  érintett 
önkormányzat jogalkotásával nem követte sem a 2011. november 1-jén, sem pedig a 2012. május 15-ével hatályos 
törvényi változásokat: az Ör. támadott rendelkezése csak a belterületi telkek vonatkozásában írja elő az adófizetési 
kötelezettséget, illetve figyelmen kívül hagyja a  telekadó alóli törvényi fogalommeghatározásból következő 
mentesülési szabályokat.
Ezért a Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy az Ör. 2012. október 1. napjáig hatályos 1. § (1) bekezdése 
részben a  Helyi adó tv. 2011. november 1-től hatályos 17.  §-ba, illetve a  2012. május 15-től hatályos 52.  § 
16. pontjába ütközően törvénysértő volt.

 7. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 55. § (2) bekezdése 
értelmében „[h]a az  önkormányzati tanács megállapítja, hogy az  önkormányzati rendelet vagy annak valamely 
rendelkezése más jogszabályba ütközik, (...) megállapítja a  hatályon kívül helyezett önkormányzati rendelet vagy 
annak rendelkezése más jogszabályba ütközését (...).”
Az 56.  § (5)  bekezdése értelmében pedig „[h]a az  önkormányzati rendeletnek a  bíróság előtt folyamatban lévő 
ügyben alkalmazandó rendelkezésének megsemmisítésére, illetve más jogszabályba ütközésének megállapítására 
bírói kezdeményezés alapján kerül sor, az  önkormányzati rendelet megsemmisített, illetve más jogszabályba 
ütközőnek ítélt rendelkezése nem alkalmazható a  bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben, valamint 
valamennyi, a megsemmisítés időpontjában valamely bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben.”
A Kúria Önkormányzati Tanácsa, alkalmazva a  törvényi jogkövetkezményeket, megállapította az  Ör. támadott 1.  § 
(1)  bekezdésének törvénysértő jellegét és elrendelte perbeli alkalmazásának tilalmát. A  Bszi. 56.  § (4)  bekezdése 
értelmében az Önkormányzati Tanács döntése főszabályként nem érinti a  létrejött jogviszonyokat, így a  teljesített 
adójogi kötelezettségeket sem. A  helyi adó kivetésének alapja az  önkormányzati rendeletalkotás és nem 
közvetlenül a Helyi adó tv. Ezért a még le nem zárt jogviszonyokban, a folyamatban lévő perekben a törvényellenes 
önkormányzati norma alapján nem lehet adófizetési kötelezettséget megállapítani.

 8. Az  indítványozó bíróság indítványa megalapozottnak bizonyult. Megjegyzendő azonban az, hogy a  Helyi  
adó tv. 6. § c) pontja felhatalmazza – és egyben kötelezi is – az önkormányzatokat arra, hogy az általuk normaként 
megállapított adómértéket a  helyi sajátosságokhoz, az  önkormányzat gazdálkodási követelményeihez, valamint 
az  adóalany teljesítő képességéhez igazítsák. Ezen szempontok – vagyoni típusú adók esetében kifejezetten – 
indokolhatják az  egységesen meghatározott nm-alapú adómérték differenciálását. Egyéb törvényi mentességi ok, 
illetve mentesítési lehetőség hiányában az  önkormányzatoknak az  adóalap meghatározásakor van lehetőségük 
az önkormányzati közfeladatokat szolgáló földterületek esetében e sajátosság értékelésére.

A határozat közzétételéről a Bszi. 55. § (2) bekezdés b) és c) pontjai alapján határozott.

A határozat elleni jogorvoslat lehetőségét a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2013. november 5.

dr. kozma György s. k.,
az Önkormányzati Tanács elnöke

 dr. Hörcherné dr. marosi Ildikó s. k., dr. balogh zsolt s. k.,
 előadó bíró bíró
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 99/2013. (XI. 29.) OGY határozata
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság  elektronikus hírközléssel összefüggő 2012. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló elfogadásáról*

Az Országgyűlés elfogadja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 2012. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót.

kövér lászló s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Göndör István s. k., spaller endre s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2013. november 25-i ülésnapján fogadta el.

A Kormány 1884/2013. (XI. 29.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti 
személyszállításról és árufuvarozásról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott 
felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország Kormánya és a  Koszovói Köztársaság Kormánya között a  nemzetközi közúti 

személyszállításról és árufuvarozásról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza a  nemzeti fejlesztési minisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Megállapodás bemutatott 

szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a  külügyminisztert, hogy a  Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges 

megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány 
a nemzeti fejlesztési minisztert jelöli ki.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1885/2013. (XI. 29.) Korm. határozata
az egészségügyi tárgyú, uniós finanszírozású projektek támogatástartalmának az önerő halasztott 
hozzárendelésével történő kifizetéséhez történő hozzájárulásról

A Kormány
 1. hozzájárul

a) a TIOP-2.1.3-10/1,
b) a TIOP-2.2.4-09/1,
c) a TIOP-2.2.5-09/1,
d) a TIOP-2.2.7-07/2F/2,
e) a TIOP-2.2.2/C-10/1 és
f ) a TIOP-2.2.2-08/2
azonosító számú konstrukció keretében megvalósuló projektek esetében az  államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 96. § (4) bekezdés d) és j) pontjának alkalmazásához,

 2. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy az  1.  pontban foglaltak érvényesítéséhez szükséges 
intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1886/2013. (XI. 29.) Korm. határozata
a regionális operatív programok, a Környezet és Energia Operatív Program, valamint a Társadalmi 
Infrastruktúra Operatív Program 2. prioritása keretében egyes egészségügyi infrastrukturális beruházások 
megvalósításához szükséges többletforrások biztosításáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek

a) a  regionális operatív programok terhére elszámolható közkiadásainak összesen 1 166 170 000 forinttal 
történő növelését,

b) el nem számolható költségnövekményeinek fedezésére összesen legfeljebb 2 543 510 000 forint biztosítását 
Magyarország központi költségvetése Uniós fejlesztések fejezet, Állami költségvetési kedvezményezettek 
sajáterő támogatása előirányzatából, valamint

c) a regionális operatív programok terhére elszámolható közkiadásainak az a) alpontban meghatározott kereten 
felüli további legfeljebb 515 050 000 forinttal történő növelését és a  b)  alpontban meghatározott összeg 
ugyanekkora összeggel, de legfeljebb 515 050 000 forinttal történő csökkentését feltéve, hogy a 6. pontban 
meghatározott vizsgálat eredményeként a  projektek költségnövekményei kellően alátámasztottnak 
bizonyulnak és a szükséges forrás rendelkezésre áll,

 2. jóváhagyja a  2.  melléklet szerinti projekt elszámolható közkiadásának – a  Környezet és Energia Operatív Program 
terhére elszámolható – összesen legfeljebb 34 674 397 forinttal történő növelését,

 3. jóváhagyja a 3. melléklet szerinti projektek
a) a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program terhére elszámolható közkiadásainak 1 500 784 904 forinttal 

és az  ehhez kapcsolódó 176 430 853 forint önerővel, összesen 1 677 215 757 forinttal történő növelését, 
valamint

b) el nem számolható költségnövekményeinek fedezésére összesen 196 160 000 forint biztosítását 
Magyarország központi költségvetése Uniós fejlesztések fejezet, Állami költségvetési kedvezményezettek 
sajáterő támogatása előirányzatából,

 4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt és az emberi erőforrások miniszterét, hogy a 4. melléklet szerinti 
projektek projektgazdái által jelzett többlet-költségigények elfogadhatóságát vizsgálják meg és legfeljebb 
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1 733 892 965 forint összeg erejéig tegyenek javaslatot a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság részére a projektek 
sikeres lezárásához nélkülözhetetlen költségnövekmények jóváhagyására,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2013. december 15.

 5. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség útján járjon el 
az 1–3. melléklet szerinti projektek támogatási szerződéseinek módosítása érdekében,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2013. december 31.

 6. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy vizsgálja meg az  1.  pont c)  alpontjában megjelölt 
költségnövekmények regionális operatív programok terhére történő elszámolhatóságát,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: folyamatos

 7. felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy
a) a 2013. szeptember 30-ig 10%-os pénzügyi előrehaladást el nem ért, illetve
b) a  legkésőbb 2014. január 15-éig eredményes közbeszerzési eljárással nem rendelkező projektek esetében 

vizsgálja meg a támogatási szerződéstől való elállás lehetőségét és költségeit, továbbá annak eredményéről 
készítsen előterjesztést a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság részére.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: az a) alpont tekintetében: 2013. november 30.
                               a b) alpont tekintetében: 2014. január 31.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1886/2013. (XI. 29.) korm. határozathoz

A regionális operatív programok keretében jóváhagyott többletforrás-igény:

A B C D E F

1. Projekt azonosító száma Támogatást igénylő neve

Többletforrás 

összesen 

(M Ft)

Többletforrás, 

amely a regionális 

operatív 

programokból 

biztosítható 

(M Ft)

Operatív 

programból el 

nem számolható 

többletforrás 

(M Ft)

Operatív 

programból 

elszámolhatóvá 

tehető 

(alátámasztást 

követően) 

(M Ft)

2. DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001 Bajai Szent Rókus Kórház 59,30 48,30 11,00 0

3. DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001 Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház 19,00 19,00 0,00 0

4. DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001 Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház 13,21 11,51 1,70 1,7

5. DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001 Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó 11,40 0,20 11,20 11,2

6. DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001 Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 14,30 14,30 0,00 0

7. DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001 Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó 44,10 29,90 14,20 14,2

8. DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001
Bács-Kiskun Megyei Kórház SZTE ÁOK Oktató Kórháza (korábban 
Kiskunfélegyházai Kórház-Rendelőintézet Gyógyfürdő és Rehabilitációs 
Központ)

19,50 0,00 19,50 19,5

9. DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001 Mórahalom Városi Önkormányzata 5,30 1,90 3,40 3,4

10. DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 130,25 8,60 121,65 1,65

11. DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001 Szegedi Tudományegyetem 117,16 29,00 88,16 9,2

12. DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001
Bács-Kiskun Megyei Kórház SZTE ÁOK Oktató Kórháza (korábban Szent Kereszt 
Kórház Kalocsa)

9,20 9,20 0,00 0

13. DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001 Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. 1,60 0,90 0,70 0,7

14. DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001 Bethánia Rehabilitációs Otthon Alapítvány 11,50 0,00 11,50 0

15. DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001 Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató Alapítvány 12,30 0,00 12,30 0

16. DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001 Komlói Egészségcentrum 11,00 10,80 0,20 0

17. DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (korábban Marcali Városi Kórház) 6,70 0,00 6,70 0

18. DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001 Mohácsi Kórház 168,00 168,00 0,00 0

19. DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001 Nagyatádi Kórház 41,30 0,00 41,30 0

20. DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001 Pécsi Tudományegyetem 319,90 72,00 247,90 0

21. DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001 Szigetvári Kórház 303,60 303,60 0,00 0
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22. DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001 Tolna Megyei Balassa János Kórháza 26,30 16,80 9,50 0

23. DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. 45,50 20,80 24,70 0

24. ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Debreceni Egyetem 45,00 25,00 20,00 20

25. ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet 68,40 0,00 68,40 68,4

26. ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001
Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet (korábban Egészségügyi Járóbeteg 
Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.)

39,00 0,00 39,00 39

27. ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 
(korábban Jósa András Oktatókórház)

79,80 0,00 79,80 79,8

28. ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001
Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 
(korábban Sántha Kálmán Szakkórház)

28,50 0,00 28,50 28,5

29. ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001 Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet 47,50 47,50 0,00 0

30. ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 36,50 0,00 36,50 0

31. ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001 DE OEC Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft. 17,30 17,30 0,00 0

32. ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001 Koch Róbert Kórház-Rendelőintézet 9,30 9,30 0,00 0

33. ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001 Margit Kórház Pásztó 2,10 2,10 0,00 0

34. ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet 68,90 68,40 0,50 0

35. ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001 Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház 79,10 0,00 79,10 79,1

36. ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001 Szent Lázár Megyei Kórház 3,30 3,30 0,00 0

37. KDOP-5.2.1/C-11-2011-0001 Állami Szívkórház Balatonfüred 4,30 2,10 2,20 2,2

38. KDOP-5.2.1/C-11-2011-0001 Deák Jenő Kórház 80,10 63,60 16,50 16,5

39. KDOP-5.2.1/C-11-2011-0001 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház 69,50 0,10 69,40 69,4

40. KDOP-5.2.1/C-11-2011-0001
Magyar Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás 
Otthona

63,30 40,40 22,90 22,9

41. KDOP-5.2.1/C-11-2011-0001 Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 5,20 3,60 1,60 1,6

42. KDOP-5.2.1/C-11-2011-0002 Batthyány Kázmér Szakkórház 55,90 32,30 23,60 23,6

43. KMOP-4.3.1/A_2-09-2f-2010-0001 Semmelweis Egyetem 1 427,40 0,00 1 427,40 0

44. KMOP-4.3.1/C_2-09-2f-2010-0001 Uzsoki utcai Kórház 35,32 35,32 0,00 0

45. NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 Csornai Margit Kórház 5 2,5 2,5 2,5

46. NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház 15 15 0 0

47. NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 16,04 16,04 0,00 0

48. NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 Keszthelyi Kórház 17,50 17,50 0,00 0

49. Regionális Operatív Programok összesen 3 709,68 1 166,17 2 543,51 515,05
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2. melléklet az 1886/2013. (XI. 29.) korm. határozathoz

A Környezet és Energia Operatív Program keretében jóváhagyott többletforrás-igény:

A B C D E

1. Projekt azonosító száma Támogatást igénylő neve
Többletforrás összesen 

(Ft)

Többletforrás, mely 

KEOP-ból biztosítható (Ft)

Operatív programból 

el nem számolható 

többletköltség (Ft)

2. KEOP-5.3.0/B/09-2009-0046 Szent Borbála Kórház 45 711 137 34 674 397 0
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3. melléklet az 1886/2013. (XI. 29.) korm. határozathoz

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának keretében jóváhagyott többletforrás-igény:

A B C D E F G H I

1.

Projekt azonosító 

száma
Támogatást igénylő neve Projekt megnevezése

Támogatási szerződésben szereplő 

elszámolható közkiadás

Támogatási szerződés módosításával 

elfogadásra kerülő költségnövekmény

XIX. Uniós 

fejlesztések 

fejezeti forrásból 

finanszírozott 

költségnövekmény 

(Ft)

XIX. Uniós 

fejlesztések 

fejezeti forrásra 

jutó finanszírozás 

összesen (Ft)
2.

Támogatás 

összege (Ft)

Önerő összege 

(Ft)
Támogatás része (Ft) Önerő része (Ft)

3.
TIOP-2.2.2-08/2-
2009-0014

Gyógyszerészeti és 
Egészségügyi Minőség- 
és Szervezetfejlesztési 
Intézet (Gyula)

SO2 Sürgősségi Osztály 
korszerűsítése a Békés 
Megyei Pándy Kálmán 
Kórházban

513 066 482 114 070 696 65 608 846 14 587 763 0 14 587 763

4.
TIOP-2.2.4-09/1-
2010-0002

Fejér Megyei Szent 
György Egyetemi Oktató 
Kórház

Struktúraváltoztatást 
támogató 
infrastruktúrafejlesztés 
és kapcsolódó 
eszközbeszerzés a Fejér 
Megyei Szent György 
Kórházban

7 309 108 343 812 123 150 58 642 410 6 515 823 46 160 000 52 675 823

5.
TIOP-2.2.4-09/1-
2010-0010

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Hetényi Géza 
Kórház-Rendelőintézet

Struktúraváltoztatás 
a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Hetényi Géza 
Kórház-Rendelőintézetben

4 769 324 080 529 924 898 846 360 760 94 040 085 150 000 000 244 040 085

6.
TIOP-2.2.4-09/1-
2010-0012

Soproni Erzsébet Oktató 
Kórház és Rehabilitációs 
Intézet

Aktív ellátás centralizációja 
a Soproni Erzsébet Oktató 
Kórházban

2 779 246 460 324 323 009 426 093 661 49 722 823 0 49 722 823

7.
TIOP-2.2.5-09/1-
2010-0004

Mátrai Gyógyintézet

Észak-magyarországi 
régió onkológiai 
ellátórendszerének 
fejlesztése

210 909 116 23 434 346 104 079 227 11 564 359 0 11 564 359

8. Összesen: 1 500 784 904 176 430 853 196 160 000 372 590 853
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4. melléklet az 1886/2013. (XI. 29.) korm. határozathoz

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének 2. prioritása keretében többlet-
forrás-igényt benyújtó azon kedvezményezettek és projektjeik, amelyek esetében további vizsgálat szükséges:

A B C

1. Projekt azonosító száma Támogatást igénylő neve Projekt címe

2. TIOP-2.2.2-08/2-2009-0008 Szegedi Tudományegyetem
Sürgősségi ellátás fejlesztése a Szegedi 
Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert 
Klinikai Központban

3. TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0006
Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kórház és Egyetemi 
Oktató Kórház

„Csillagpont Kórház” létrehozása 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház 
és Egyetemi Oktató Kórházban

A Kormány 1887/2013. (XI. 29.) Korm. határozata
a Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló projektekkel összefüggő  
közbeszerzési eljárásokban jelentkező jelentős mértékű költségnövekmények kezeléséről

A Kormány
 1. jóváhagyja

a) a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0008 azonosító számú, „3. sz. főút hatvani vasúti felüljáró hídszerkezet felújítása és 
kapcsolódó csomópont építése”,

b) a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0032 azonosító számú, „21. sz. főút 2x2 sávra történő bővítése a  9+750–15+050 km 
szelvények között”,

c) a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0025 azonosító számú, „55. sz. főút Mórahalom elkerülő szakasz”, valamint
d) a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0041 azonosító számú, „55. számú főút 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat 

megerősítése és a  még hiányzó szakaszokon párhuzamos kerékpárút építése az   502. sz. Szeged nyugati 
elkerülő és a tervezett Mórahalom elkerülő között”

című egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatokat,
 2. elfogadja az 1. pontban meghatározott projektek kiemelt projektként történő nevesítését az 1. melléklet szerint,
 3. hozzájárul az  1.  pont szerinti projektek támogatási szerződéseinek a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési 

Operatív Programok Irányító Hatósága általi megkötéséhez,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

 4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár bevonásával – 
gondoskodjon arról, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: 
NIF Zrt.) által indított, a  Közlekedés Operatív Program keretében támogatásban részesülő projektekhez 
kapcsolódó, a  kivitelező kiválasztására irányuló azon közbeszerzési eljárások esetében, ahol a  közbeszerzési 
eljárás megindításának évében irányadó árszinten becsült értéket a  legalacsonyabb ajánlati ár több mint 
20%-kal meghaladja, a  NIF Zrt. által készített árszakértői vélemény alapján az  eredményhirdetést megelőzően 
a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság az eredményhirdetés megtartásához való hozzájárulás megadásáról állást 
foglalhasson.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: folyamatos

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2013. évi 199. szám

 
83431

1. melléklet az 1887/2013. (XI. 29.) korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma 
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt támogatási 

összege 

(Ft)

Támogatás 

intenzitása 

(%)

Projekt rövid

bemutatása
Támogathatóság feltételei

2.
KÖZOP-3.5.0-09-

11-2013-0008

3. sz. főút hatvani vasúti 

felüljáró hídszerkezet 

felújítása és kapcsolódó 

csomópont építése

Nemzeti 

Infrastruktúra 

Fejlesztő 

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

10 816 979 062 100

A projekt keretében megvalósul 

a 3. számú főút 57+478 

kilométerszelvényében lévő vasút feletti 

híd bontása és egy új híd építése,  

a 3. számú főút és a 21. számú főút 

jelenlegi „T” csatlakozásának átépítése 

körforgalmú csomóponttá, valamint 

a 3. számú főút szükséges korrekciója 

az 57+779–58+920 kilométerszelvények 

közötti szakaszon.

–

3.
KÖZOP-3.5.0-09-

11-2013-0032

21. sz. főút 2x2 sávra történő 

bővítése a 9+750–15+050 km 

szelvények között

Nemzeti 

Infrastruktúra 

Fejlesztő 

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

13 120 741 806 100

A projekt keretében a jelenlegi  

2x1 forgalmi sáv kialakítású út 5,3 km 

hosszon 2x2 forgalmi sávra történő 

bővítésére kerül sor.  

A 10+707 kilométerszelvényben 

szintbeli körforgalom, mellette gyalogos 

aluljáró, valamint híd épül. Zajvédelmi 

létesítmények és szervizút-hálózat 

kiépítésére is sor kerül.

A támogatási szerződés a jelenlegi finanszírozási 

hiány ráta alapján kerül megkötésre, az Európai 

Bizottság által elfogadott költség-haszon elemzés 

eredményeinek rendelkezésre állását követően 

haladéktalanul módosítandó.

4.
KÖZOP-3.5.0-09-

11-2013-0025

55. sz. főút Mórahalom 

elkerülő szakasz

Nemzeti 

Infrastruktúra 

Fejlesztő 

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

8 026 766 000 77,90

A projekt keretében megvalósul  

7,1 km hosszon Mórahalom elkerülő 

szakasz kiépítése  

a 18+202–25+275 kilométerszelvények 

között, a várostól északra, valamint  

3 db új körforgalmi csomópont kerül 

kiépítésre.

Támogatást igénylő nyújtsa be a felülvizsgált 

költség-haszon elemzést, és annak 

a Közreműködő Szervezet általi jóváhagyását 

követően haladéktalanul kezdeményezze 

a támogatási szerződés módosítását.

Támogatási szerződés a jelenlegi finanszírozási 

hiány ráta alapján kerül megkötésre, az Európai 

Bizottság által elfogadott költség-haszon elemzés 

eredményeinek rendelkezésre állását követően 

haladéktalanul módosítandó.
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5.
KÖZOP-3.5.0-09-

11-2013-0041

55. számú főút 115 kN 

tengelyterhelésre történő 

burkolat megerősítése és 

a még hiányzó szakaszokon 

párhuzamos kerékpárút 

építése az 502. sz. Szeged 

nyugati elkerülő és a tervezett 

Mórahalom elkerülő között

Nemzeti 

Infrastruktúra 

Fejlesztő 

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

7 519 877 732 77,90

A projekt keretében az 55. számú főút 

Szeged elkerülő–Mórahalom  

(4+475–18+202 kmsz.) közötti szakasz 

burkolat-megerősítése, a párhuzamos 

kerékpárút, új körforgalmú csomópont, 

illetve új kerékpáros hidak építése valósul 

meg.

A támogatási szerződés a jelenlegi finanszírozási 

hiány ráta alapján kerül megkötésre, az Európai 

Bizottság által elfogadott költség-haszon elemzés 

eredményeinek rendelkezésre állását követően 

haladéktalanul módosítandó.
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A Kormány 1888/2013. (XI. 29.) Korm. határozata
a DDOP-2.1.1/E-13-2013-0001 azonosító számú („Kerékpáros turizmus fejlesztése Dél-Baranyában  
az Ős-Dráva Program keretében” című) projekt akciótervi nevesítéséről

A Kormány
 1. elfogadja az  1.  melléklet szerint a  DDOP-2.1.1/E-13-2013-0001 azonosító számú, „Kerékpáros turizmus fejlesztése 

Dél-Baranyában az Ős-Dráva Program keretében” című projektjavaslat kiemelt projektként történő nevesítését,
 2. hozzájárul, hogy az  1.  pont szerinti projekt támogatási szerződését a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális 

Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága megkösse.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: a támogathatósági feltételek teljesítését követő 30 napon belül

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1888/2013. (XI. 29.) korm. határozathoz

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Akciótervi 

nevesítés 

elszámolható 

közkiadás 

összege (Ft)

Projekt rövid bemutatása Támogathatósági feltételek

DDOP-2.1.1/E-13- 

2013-0001

Kerékpáros 

turizmus fejlesztése 

Dél-Baranyában 

az Ős-Dráva Program 

keretében

Baranya Megyei 

Önkormányzat
400 000 000

A projekt megvalósításával egy összefüggő, közel 128 km 

hosszú kerékpárút-hálózat jöhet létre Baranya megye déli 

részén.

A 24 települést érintő fejlesztés révén a kerékpárút 

építésén és kijelölésén felül kapcsolódó kerékpáros 

szolgáltatások kialakítására is sor kerülhet; a nyomvonal 

mentén 12 db pihenőhely, illetve 5 településen egy-egy 

e-kerékpár kölcsönző és touch info pont kiépítését, 

továbbá a kölcsönzőkhöz összesen 70 db e-kerékpár 

beszerzését tervezik.

A beruházás nyomán lehetőség nyílik a gazdasági 

értelemben súlyosan elmaradott Ormánság területének 

bevonására a térség turisztikai kínálatába, ezáltal 

a gazdasági fellendülésére is.

1. Szükséges „a megépített kerékpárutak hossza” megnevezésű indikátorvállalás 

felülvizsgálata, és – szükség szerint – annak módosítása.

2. Szükséges tisztázni a Vajszló központjában tervezett kerékpárkölcsönző építés és 

az 5801. jelű Pécs-Vajszló összekötő út felújításának érintettségét.

3. Szükséges a benyújtott marketing stratégia megfelelő célcsoport-elemzésen alapuló 

kiegészítése, konkrét médiumok megjelölésével és időbeli ütemezéssel.

4. Szükséges a kerékpárút-építés engedélyezési szintű dokumentációjára vonatkozóan 

a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ tervbírálatát beszerezni, és az esetleges 

változtatási javaslatokat a terveken átvezetni.

5. Szükséges a közúti forgalomtól elválasztott létesítmény építésére vonatkozóan 

az elválasztott létesítményválasztást indokolni, továbbá azt kerékpáros civil szervezet 

nyilatkozatával alátámasztani.

6. Tekintettel arra, hogy a vonatkozó kiemelt projekt felhívás C.1.3. pontjában foglaltak 

alapján önállóan nem támogatható üzleti marketing tevékenység vállalásával 

a megvalósításba bevonni tervezett konzorciumi partner nem teljesíti a konzorciumi 

tagokra vonatkozó jogosultsági feltételt, mivel ezen tevékenységen keresztül nem 

járul hozzá közvetlenül a projekt alapvető céljainak (turisztikai célú kerékpárutak 

és kapcsolódó szolgáltatások) megvalósításához, így szükséges az üzleti marketing 

tevékenységnek egy másik – a beruházások megvalósításával közvetlenül érintett – 

támogatásra jogosult konzorciumi partner tevékenységi körébe való átcsoportosítása. 

Ha erre nincs lehetőség, úgy szükséges az üzleti marketing tevékenységet vállaló 

konzorciumi partnernek a tervezett beruházás alapvető célját szolgáló, támogatott 

projektelem megvalósítását átvenni valamely konzorciumi tagtól, illetve a megvalósított 

fejlesztést aktiválni, hogy ezáltal a konzorciumi partnerségre jogosulttá váljon.
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A Kormány 1889/2013. (XI. 29.) Korm. határozata
a TÁMOP-2.3.4.A-13/1 azonosító számú („Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult 
pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban” című) projekt módosításáról

A Kormány
 1.  hozzájárul a  TÁMOP-2.3.4.A-13/1 azonosító számú, „Gyakornoki program a  tanulószerződés keretében tanult 

pályakezdők támogatására a  konvergencia régiókban” című konstrukció esetében alkalmazott támogatási előleg 
– pályázati útmutatóban meghatározott – mértékének 25 százalékról 50 százalékra történő emeléséhez,

 2.  hozzájárul, hogy a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága a  támogatói 
okiratokat az 1. pontban meghatározottak szerint adja ki.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1890/2013. (XI. 29.) Korm. határozata
a TIOP-3.2.3/12-1-2013-0001 azonosító számú („A kistérségekben a közösségi szolgáltatások 
infrastruktúrájának fejlesztése” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának 
jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  TIOP-3.2.3/12-1-2013-0001 azonosító számú, „A kistérségekben a  közösségi 

szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése” című projektjavaslatot,
 2. elfogadja az 1. pontban meghatározott projekt kiemelt projektként történő nevesítését az 1. melléklet szerint,
 3. hozzájárul ahhoz, hogy az  1.  pontban meghatározott projekt támogatási szerződését a  Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága megkösse.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: a támogathatósági feltételek teljesítését követően azonnal

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1890/2013. (XI. 29.) korm. határozathoz

A B C D E F

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Projekt támogatási 

összege 

(Ft)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

2.
TIOP-3.2.3/12-1- 

2013-0001

A kistérségekben 

a közösségi 

szolgáltatások 

infrastruktúrájának 

fejlesztése

Türr István Képző 

és Kutató Intézet
8 900 000 000

Korszerű, modellértékű innovatív, többfunkciós 

szolgáltató központok kialakítása révén, 

a kistérségekben élők képzési, szociális és 

közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférési 

problémáinak enyhítése, helyzetük javítása.

A támogatási szerződés megkötésének feltételei:

1. A kiskunhalasi ingatlan esetében a használati megállapodásról szóló okiratot be kell nyújtani 

a közreműködő szervezethez.

2. A mezőkovácsházai ingatlan esetében be kell mutatni a szerződéssel érintett valamennyi 

ingatlan per- és tehermentességét hitelesen igazoló dokumentumokat.

3. Meg kell kötni valamennyi szükséges önkormányzati vonatkozású szerződést, a megkötött 

együttműködési megállapodásokat, továbbá a bérelt vagy vagyonkezelésbe kerülő ingatlanok 

tekintetében a megkötött szerződéseket, illetőleg a Pályázati Útmutató 17. számú mellékletét 

képező tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot be kell nyújtani.

4. A beruházással érintett épületek vonatkozásában a méreteket tartalmazó terveket és 

a csatolt összesítést összhangba kell hozni egymással (különösen Bodroghalom, Fehérgyarmat, 

Kiskunhalas, Mezőkovácsháza, Mohács, Szegvár és Tornanádaska esetében) és azokat be kell 

nyújtani, a szerződéshez csatolni kell, valamint az indikátorok értékeit pontosan és egyértelműen 

rögzíteni kell.

5. Az akadálymentesítéssel érintett minden épület esetében megfelelő minősítésű rehabilitációs 

szakmérnöki véleményt kell benyújtani.

6. A pénzügyi és műszaki munkatársak pontos létszámának megadása (egy-egy fő nem 

részesülhet bruttó 250 000 forintnál magasabb összegű javadalmazásban).

7. A projektirányítási kézikönyv, a projekt adatlap és a költségvetés közötti összhangot meg kell 

teremteni az alábbiak szerint:

Strukturált (például táblázatos) formában be kell mutatni:

a) a projektmenedzsment és a szakmai megvalósításban résztvevők (projektmenedzser, pénzügyi 

vezető, szakmai vezető, műszaki vezető, vezetői asszisztens, pénzügyi asszisztens, műszaki 

asszisztens, szakmai közreműködő koordinátorok) tekintetében a területi igazgatóságokhoz és 

helyszínekhez történő hozzárendelését,

b) pozíciónként hány fő projektmenedzsment és szakmai megvalósító vesz részt, milyen 

munkakörben kerülnek alkalmazásra, a munkakörhöz mely feladatkörök és specifikációk 

tartoznak, be kell mutatni a feladatkörök közti lehatárolásokat, az érintett személyek végzettségét 

és azt, hogy hány éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek, hány órában látják el feladataikat, 

végül azt, hogy a projektmenedzsment és a szakmai megvalósítók alkalmazása munkaviszony, 

közalkalmazotti, közszolgálati vagy megbízott jogviszony keretében történik-e,

c) projektmenedzsment és szakmai megvalósítók havi bontásban milyen juttatásban részesülnek 

(bér- és bérjellegű költségek, megbízási díjak, vállalkozói díjak).
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8. Be kell mutatni a szakmai megvalósítók létszámát, illetve a szolgáltatások tekintetében, hogy 

központonként hogyan tervezik a költségek megosztását, különösen az I/52/529., a II/52/529. és 

a VI/12/123. költségvetési soron szereplő tételek esetében.

9. A tervezés során közösségi központonként bruttó 250 000-250 000 Ft került betervezésre a – 

6. pontban részletezett – pénzügyi és a műszaki feladatok ellátására. Részletesen be kell mutatni 

egységárakkal, normaidőkkel ellátva a költségvetési sorokon szerepeltetett tevékenységeket.

10. A projekt adatlap 5.6 „Számszerűsíthető eredmények” pontjában a „Lakókörnyezet 

felkészítésével elért személyek száma” tétel felülvizsgálata szükséges, mivel a projekt adatlapban 

jelenleg nem szerepel konkrét érték. A pályázati útmutató E1 pontjában ehhez a mutatóhoz 

kötelezően előírt minimum célértéket kell meghatározni, ugyanakkor a projekttervben 

vállaltakhoz igazodva a projektre konkrét célérték megadása szükséges.

11. A tisztázó kérdésekre adott válaszokat, nyilatkozatokat – az e mezőben foglaltakkal 

összhangban – a támogatási szerződés mellékletét képző pályázati dokumentációban teljes 

körűen át kell vezetni.
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A miniszterelnök 142/2013. (XI. 29.) ME határozata
Magyarország és Liechtenstein között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának 
megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott 
felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a nemzetgazdasági miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek Magyarország és Liechtenstein között a  kettős adóztatás elkerüléséről és az  adóztatás kijátszásának 

megakadályozásáról a  jövedelem- és a  vagyonadók területén tárgyú Egyezmény (a  továbbiakban: Egyezmény) 
létrehozásával;

 2. felhatalmazom a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – a  külügyminiszterrel egyetértésben – a  tárgyalásokon részt 
vevő személyeket kijelölje;

 3. felhatalmazom a  nemzetgazdasági minisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások eredményeként 
előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

 4. felhívom a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
 5. felhívom a  nemzetgazdasági minisztert és a  külügyminisztert, hogy az  Egyezmény létrehozását követően 

az Egyezmény szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul 
terjesszék a Kormány elé.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 143/2013. (XI. 29.) ME határozata
főiskolai rektor felmentéséről

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (8) bekezdésében foglalt jogkörömben – az emberi 
erőforrások miniszterének a fenntartóval egyetértésben tett előterjesztésére – 

az Edutus Főiskolán

dr. bartók István egyetemi docenst – lemondására tekintettel – a  rektori megbízatása alól 2013. december 10-i 
hatállyal felmentem.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök

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.
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