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Törvények

2016. évi IX. törvény
a behajtási költségátalányról*

1. §		
E törvény hatálya a vállalkozások, valamint a vállalkozás és szerződő hatóság közötti kereskedelmi ügyletek
ellenértékének kiegyenlítéseként teljesített valamennyi fizetésre kiterjed.
2. §		
E törvény alkalmazásában:
1.
kereskedelmi ügylet: vállalkozások, illetve vállalkozások és szerződő hatóságok között lebonyolított olyan
ügylet, amelynek tárgya fizetés ellenében áruk adásvétele vagy szolgáltatások nyújtása;
2.
szerződő hatóság: a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti ajánlatkérő, akkor is, ha közbeszerzési eljárás
lefolytatására nem köteles;
3.
vállalkozás: szerződő hatóságnak nem minősülő, önálló gazdasági vagy szakmai tevékenységet folytató
szervezet, még ha az adott tevékenységet egyetlen személy is végzi.
3. §

(1) Vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezettet, szerződő hatóságnak vállalkozással kötött szerződése
esetén pedig a szerződő hatóságot (a továbbiakban együtt: kötelezett) terhelő, kereskedelmi ügyletből eredő
fizetési kötelezettség teljesítésének késedelme esetén a jogosult a követelése behajtásával kapcsolatos költségei
fedezetéül negyven eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank – késedelem kezdőnapján érvényes – hivatalos
deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszegre (a továbbiakban: behajtási költségátalány) tarthat
igényt.
(2) A behajtási költségátalányt az arra jogosult a késedelem bekövetkezésétől számított egy éves jogvesztő határidőn
belül követelheti. A követelés esedékességének időpontja önkéntes teljesítés esetén ennek időpontja, önkéntes
teljesítés hiányában a teljesítésre való első felszólítás időpontja.
(3) A kötelezett a behajtási költségátalány megfizetésére nem köteles, ha az erre irányuló igény érvényesítése során
a késedelmét kimenti.
(4) A behajtási költségátalány megfizetésére irányuló kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb
jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít.
(5) A behajtási költségátalányt kizáró vagy azt negyven eurónál alacsonyabb összegben meghatározó szerződési
kikötés semmis.

4. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. §		
E törvény rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően kötött kereskedelmi ügyletből eredő fizetési kötelezettség
teljesítésének késedelme esetén is alkalmazni kell azzal, hogy a törvény hatálybalépésekor fennálló késedelem
esetén a behajtási költségátalány érvényesítésére megszabott jogvesztő határidőt e törvény hatálybalépésétől kell
számítani.
6. §		
E törvény a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló, 2011. február 16-i
2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkének való megfelelést szolgálja.
7. §		
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 177. §-a a következő (56) bekezdéssel egészül ki:
„(56) A behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény hatálybalépésével egyidejűleg a vállalkozó
a könyvviteli nyilvántartásában (mérlegében) kimutatott, behajtási költségátalányból származó kötelezettséget
– ha azt ezen időpontig tőle a jogosult nem követelte – az egyéb bevételekkel szemben megszünteti.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. március 17-i ülésnapján fogadta el.
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8. §		
Hatályát veszti
a)
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (2) bekezdése,
b)
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény „22/B. Behajtási költségátalány megfizetése” alcíme és
53/B. §-a.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

2016. évi X. törvény
az ebtenyésztést érintő egyes törvények módosításáról*
1. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása
1. §

(1) A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 38. §-a a következő
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Felhatalmazást kap az agrárpolitikáért felelős miniszter a lóversenyek és az agárversenyek szabályainak
rendeletben történő megállapítására.”
(2) Hatályát veszti az Szjt. 38. § (2) bekezdés j) pontját követő „Felhatalmazást kap az agrárpolitikáért felelős miniszter
a ló- és agárversenyzés szabályainak rendeletben történő megállapítására.” szövegrész.

2. Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosítása
2. §

(1) Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 11. § előtti alcím címe helyébe a következő
cím lép:

„Védett őshonos állatfajták, veszélyeztetett fajták és magyar ebfajták”
(2) Az Átv. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A védett őshonos, jelentős genetikai értéket képviselő fajtáknak, valamint a magyar ebfajtáknak az eredeti
állapotukban történő megőrzése nemzeti érdek és állami feladat, melynek végrehajtásáról az agrárpolitikáért felelős
miniszter (a továbbiakban: miniszter) – a természetvédelemért felelős miniszter, a tenyésztési hatóság, más szervek,
valamint szakmai szervezetek bevonásával – gondoskodik.”
(3) Az Átv. 11. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Magyar ebfajtának kell tekinteni azt az ebfajtát, amely Magyarország természetföldrajzi környezetében alakult
ki, és tartásának, használatának és tenyésztésének történelmi hagyománya van.”
(4) Az Átv. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § A magas genetikai értéket képviselő, veszélyeztetett helyzetbe került fajták és a magyar ebfajták állományait
védeni kell, amihez az állam támogatást adhat.”
(5) Az Átv. 45/A. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(Állattenyésztési bírságot kell kiszabni arra, aki vagy amely)
„l) határidőben nem tesz eleget a 48/A. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének.”
(6) Az Átv. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 48/A. §-sal egészül ki:
„48/A. § (1) Az ebtenyésztést érintő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi X. törvény (a továbbiakban:
Módtv.) hatálybalépését követő 180. napon a kinológiai szövetség és a magyar ebfajtának nem minősülő ebfajták
fenntartására elismeréssel rendelkező tenyésztőszervezetek elismerése a törvény erejénél fogva megszűnik.
(2) Azon tenyésztőszervezetek, amelyek elismerése az (1) bekezdés értelmében megszűnik, a törzskönyvi
nyilvántartásaik másolatát kötelesek a Módtv. hatálybalépését követő 210. napig a tenyésztési hatóságnak átadni.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. március 17-i ülésnapján fogadta el.
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(7) Az Átv. 49. § (1) bekezdés a) pontja a következő 17. alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy
rendeletben szabályozza)
„17. a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták, valamint a magyar ebfajták körét és kijelölésük
rendjét;”
(8) Az Átv. 49. § (1) bekezdés a) pontja a következő 19. alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy
rendeletben szabályozza)
„19. a magyar ebfajták genetikai fenntartásának rendjét;”
(9) Az Átv.
a)
2. §-ában az „eb” szövegrész helyébe a „magyar ebfajták” szöveg,
b)
45/A. § (4) bekezdésében a „védett őshonos vagy veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtával kapcsolatban”
szövegrész helyébe a „védett őshonos vagy veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtával vagy magyar
ebfajtával kapcsolatban” szöveg
lép.
(10) Hatályát veszti az Átv. 45/A. § (1a) bekezdése és 49. § (1) bekezdés b) pontja.

3. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosítása
3. §

(1) Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.) 42/A. § (4) bekezdés
c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adatbázisnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:)
„c) az eb fajtáját vagy fajtajellegét vagy a keverék mivoltára való utalást, nemét, születési idejét, színét, hívónevét,”
(2) Az Ávtv. 42/C. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem szedhető ebrendészeti hozzájárulás)
„a) a magyar ebfajtának minősülő törzskönyvezett,”
(eb után.)

4. Záró rendelkezések
4. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
(2) A 2. § (5) bekezdése és (9) bekezdés a) pontja, valamint a 3. § a kihirdetést követő 180. napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke
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III.

Kormányrendeletek

A Kormány 54/2016. (III. 23.) Korm. rendelete
a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló
262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §		
A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 29. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) Az erdő alrészletet is tartalmazó föld hirdetményben megjelölt, erdőt nem érintő részére is lehet árverést
folytatni. A földrészlet megosztását ebben az esetben az eredményes árverést követően az NFA kezdeményezi és
viseli az eljárás költségeit. Az adásvételi szerződés megkötésére csak a megosztást követően kerülhet sor.”
2. §		
A Korm. rendelet a következő 59. §-sal egészül ki:
„59. § E rendeletnek a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló
262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 54/2016. (III. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban:
Mr5.) megállapított rendelkezéseit az Mr5. hatálybalépését megelőzően megtartott árverések során értékesített
földrészlet tekintetében is alkalmazni kell akkor, ha az érintett földrészlet megosztására irányuló eljárást az Mr5.
hatálybalépésének napjáig jogerős határozattal nem zárták le – függetlenül az árverésre vonatkozó hirdetmény
tartalmától – azzal, hogy ha az Mr5. hatálybalépését megelőzően közzétett hirdetmény e rendelet Mr5.-tel
megállapított rendelkezéseinek nem felel meg, új hirdetményt közzétenni nem szükséges.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

3874

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 39. szám

IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 98/2016. (III. 23.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16. § (1) bekezdése és 32. § (1) bekezdése
alapján – a belügyminiszter javaslatára – Schmehl János büntetés-végrehajtási dandártábornokot
2016. március 15-ei hatállyal büntetés-végrehajtási vezérőrnaggyá előléptetem.
Budapest, 2016. március 11.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. március 16.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/01879-2/2016.

A köztársasági elnök 99/2016. (III. 23.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16. § (1) bekezdése és 32. § (1) bekezdése
alapján – a belügyminiszter javaslatára – Bucsek Gábor rendőr dandártábornokot 2016. március 15-ei hatállyal
rendőr vezérőrnaggyá előléptetem.
Budapest, 2016. március 11.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. március 16.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/01880-2/2016.
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A köztársasági elnök 100/2016. (III. 23.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16. § (1) bekezdése és 32. § (1) bekezdése
alapján – a belügyminiszter javaslatára – Tóth Tibor tűzoltó ezredest 2016. március 15-ei hatállyal tűzoltó
dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2016. március 11.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. március 16.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/01881-2/2016.

A köztársasági elnök 101/2016. (III. 23.) KE határozata
altábornagyi előléptetésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16. § (1) bekezdése és 32. § (1) bekezdése
alapján – a nemzetgazdasági miniszter javaslatára – dr. Balogh György nyugállományú pénzügyőr vezérőrnagyot
2016. március 19-ei hatállyal nyugállományú pénzügyőr altábornaggyá előléptetem.
Budapest, 2016. március 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. március 18.
		
		

KEH ügyszám: IV-6/02022-2/2016.

Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
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: Köves Béla ügyvezető.

