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II. Tör vé nyek

2008. évi CIII.
tör vény

a pénzügyi szolgáltatásokat érintõ egyes tör vények
módosításáról*

I. Fejezet

A takarékbetétekrõl  szóló
1989. évi 2. tör vényerejû rendelet

módosítása

1.  § A ta ka rék be té tek rõl  szóló 1989. évi 2. tör vényerejû
ren de let (a továb biak ban: Tbtvr.) 1.  §-ának (3) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A hi tel in té zet a ked vez mé nye zett meg ne ve zé se
ese tén a ked vez mé nye zett re is kö te les a pénz mo sás és a
ter ro riz mus fi nan szí ro zá sa meg elõ zé sé rõl és meg aka dá -
lyo zá sá ról  szóló 2007. évi CXXXVI. tör vény (a továb -
biak ban: Pmt.) ügy fél-át vi lá gí tás ra vo nat ko zó elõ írásait
al kal maz ni.”

2. § A Tbtvr. 18.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„18.  § A be mu ta tó ra  szólóan, fenn tar tás nél kül el he lye -
zett ta ka rék be tét fe let ti ren del ke zés re az jo go sult, aki az
ok ira tot elõ ször mu tat ja be a ki bo csá tó hi tel in té zet nek, és
aki re vo nat ko zó an a Pmt. sze rin ti ügy fél-át vi lá gí tást a hi -
tel in té zet el vé gez te. Az ilyen ta ka rék be té tet a hi tel in té zet
az ügy fél-át vi lá gí tás sal egy ide jû leg a be té tes ne vé re
 szólóvá ala kít ja át.”

3. § A Tbtvr. 19.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A nem név re  szólóan, a ren del ke zé si jog fenn tar tá -
sá val el he lye zett ta ka rék be tét fe let ti ren del ke zés re az jo -
go sult, aki az ok ira tot elõ ször mu tat ja be a ki bo csá tó hi tel -
in té zet nek, a be té tes ál tal a ta ka rék be tét-szer zõ dés ben
meg ha tá ro zott fel té telt tel je sí tet te (kö zöl te), és aki re vo -
nat ko zó an a Pmt. sze rin ti ügy fél-át vi lá gí tást a hi tel in té zet
el vé gez te. Az ilyen ta ka rék be té tet a hi tel in té zet az ügy -
fél-át vi lá gí tás sal egy ide jû leg a be té tes ne vé re  szólóvá ala -
kít ja át.”

4. § A Tbtvr. 20.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„20. § A hi tel in té zet a 2001. de cem ber 19. nap ját meg -
elõ zõ en meg kö tött ta ka rék be tét-szer zõ dé sek ese tén a be té -
tes és a ked vez mé nye zett re vo nat ko zó, a Pmt. sze rin ti ügy -
fél-át vi lá gí tást az ok irat elsõ be mu ta tá sa kor el vég zi, és az
ok ira ton fel tün te ti az 1. § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott ada to kat.”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. de cem ber 15-i ülés nap ján fo gad ta el.

II. Fejezet

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról  szóló
1993. évi XCVI. tör vény

módosítása

5. § Az Ön kén tes Köl csö nös Biz to sí tó Pénz tá rak ról
 szóló 1993. évi XCVI. tör vény a 29.  §-t köve tõen a kö vet -
ke zõ al cím mel és 29/A.  §-sal egé szül ki:

„Ügy fél szol gá lat, pa nasz ke ze lés
„29/A. § (1) Az ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tá rak -

ra a fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör vény
(a továb biak ban: Fgytv.) 17/B.  §-ában fog lalt ren del ke zé -
se ket az e tör vény ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) Az ügy fél szol gá la tot az ön kén tes köl csö nös bizto -
sító pénz tár szék he lyén vagy te lep he lyén kell mû köd tet ni.

(3) Az ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tár kö te les biz -
to sí ta ni, hogy a szék he lyén vagy te lep he lyén mû köd te tett
ügy fél szol gá lat a hét egy mun ka nap ján 8–18 órá ig nyit va
tart son, il let ve te le fo nos el érés sel mû köd te tett ügy fél szol -
gá lat ese tén leg alább a hét egy mun ka nap ján 8–18 órá ig el -
ér he tõ le gyen.

(4) Az ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tá rak ese té ben
az Fgytv. 17/B.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti hang fel vé -
te lek rög zí té sé re vo nat ko zó kö te le zett sé get nem kell al kal -
maz ni.”

III. Fejezet

A közraktározásról  szóló
1996. évi XLVIII. tör vény

módosítása

6. § (1) A köz rak tá ro zás ról  szóló 1996. évi XLVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Krt.) 8.  §-ának (1) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Köz rak tár ban mi nõ sí tett be fo lyás meg szer zé sé re
irá nyu ló, il let ve azt ered mé nye zõ vagy ah hoz kap cso ló dó,
je len tõs elõnyt biz to sí tó meg ál la po dás hoz a fel ügye let elõ -
ze tes en ge dé lye szük sé ges.”

(2) A Krt. 8.  §-a (2) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve ge
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A köz rak tár ban mi nõ sí tett be fo lyás sal csak olyan ter -
mé sze tes sze mély vagy gaz da sá gi tár sa ság ren del kez het,”

(3) A Krt. 8.  §-a (3) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve ge
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha a köz rak tár ban ter mé sze tes sze mély sze rez a
(2) be kez dés sze rint mi nõ sí tett be fo lyást, az elõ ze tes
 engedély irán ti ké re lem hez mel lé kel ni kell:”

(4) A Krt. 8.  §-a (4) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve ge
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Ha a köz rak tár ban gaz da sá gi tár sa ság sze rez az
(1) be kez dés sze rint mi nõ sí tett be fo lyást, az elõ ze tes
 engedély irán ti ké re lem hez mel lé kel ni kell:”
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(5) A Krt. 8.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A fel ügye let a mi nõ sí tett be fo lyás meg szer zé sét
ered mé nye zõ meg ál la po dás hoz szük sé ges elõ ze tes en ge -
dély irán ti ké rel met an nak be ér ke zé sé tõl szá mí tott ti zen öt
na pon be lül el bí rál ja. A fel ügye let a ké rel met el uta sít hat ja, 
ha a be fo lyást meg sze rez ni kí vá nó fél te vé keny sé ge vagy a 
köz rak tár ra gya ko rolt be fo lyá sa a biz ton sá gos mû kö dést,
il let ve a kö te le zett sé gek tel je sí té sét ve szé lyez tet né. A mi -
nõ sí tett be fo lyás ra, va la mint a köz ve tett tu laj don ra vo nat -
ko zó an a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról
 szóló 1996. évi CXII. tör vény (a továb biak ban: Hpt.) fo -
gal mai irány adó ak.”

7. § A Krt. 8/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„8/A. § A fel ügye let a 8. § (3) be kez dé sé nek a) pont já -
ban meg ha tá ro zott sze mé lyes ada tot a mi nõ sí tett be fo lyás
meg szer zé sé re irá nyu ló, il let ve azt ered mé nye zõ vagy ah -
hoz kap cso ló dó, je len tõs elõnyt biz to sí tó meg ál la po dás
elõ ze tes en ge dé lye zé se cél já ból a ké re lem el bí rá lá sá ig ke -
ze li, azt köve tõen tör li.”

IV. Fejezet

A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról  szóló
1996. évi CXII. tör vény

módosítása

8. § A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról
 szóló 1996. évi CXII. tör vény (a továb biak ban: Hpt.)
4.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A pénz ügyi in téz mény, ha tör vény más ként nem ren del -
ke zik, pénz ügyi szol gál ta tá son kí vül üz let sze rû en ki zá ró -
lag:]

„c) a Tpt.-ben fog lalt fel té te lek kel ér ték pa pír-köl csön -
zést, a be fek te té si vál lal ko zá sok ról és az áru tõzs dei szol -
gál ta tók ról, va la mint az ál ta luk vé gez he tõ te vé keny sé gek
sza bá lya i ról  szóló 2007. évi CXXXVIII. tör vény ben
(a továb biak ban: Bszt.) meg ha tá ro zott fel té te lek kel be fek -
te té si szol gál ta tá si te vé keny sé get vé gez het, be fek te té si
szol gál ta tá si te vé keny sé get ki egé szí tõ szol gál ta tást nyújt -
hat, a Bszt. 111–116. § sze rin ti köz ve tí tõi te vé keny sé get és 
áru tõzs dei szol gál ta tó ál tal vé gez he tõ te vé keny sé get,”
[foly tat hat.]

9. § (1) Hpt. 11.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„A mi nõ sí tett be fo lyás sal ren del ke zõ tu laj do no sok”

(2) A Hpt. 11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„11. § A pénz ügyi in téz mény mi nõ sí tett be fo lyás sal

ren del ke zõ tu laj do no sa csak olyan sze mély le het,
a) aki (amely) füg get len a pénz ügyi in téz mény óva tos,

kö rül te kin tõ és meg bíz ha tó (a továb biak ban együtt:

 prudens) mû kö dé sét ve szé lyez te tõ be fo lyás tól, és biz to sí -
ta ni ké pes a pénz ügyi in téz mény meg bíz ha tó, gon dos
 tulajdonosi irá nyí tá sát és el len õr zé sét, va la mint

b) aki nek (amely nek) üz le ti kap cso lat rend sze re és
 tulajdonosi szer ke ze te át lát ha tó és ez ál tal nem zár ja ki a
pénz ügyi in téz mény fö löt ti ha té kony fel ügye let gya kor lá sát.”

10. § (1) A Hpt. 14.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Fel ügye let en ge dé lye szük sé ges – a (2)–(4) be kez -
dés ben, va la mint a 14/A–14/B.  §-ban fog lalt el té rés sel –
a hi tel in té zet:]

„d) mi nõ sí tett be fo lyá sá nak meg szer zé sé hez, ille tõ leg a
mi nõ sí tett be fo lyás e tör vény ben meg ha tá ro zott mér té ket
el érõ nö ve lé sé hez;”

(2) A Hpt. 14.  §-a (1) be kez dé sé nek j) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Fel ügye let en ge dé lye szük sé ges – a (2)–(4) be kez -
dés ben, va la mint a 14/A–14/B.  §-ban fog lalt el té rés sel –
a hi tel in té zet:]

„j) de vi za kül föl di nek mi nõ sü lõ vál lal ko zás ban tör té nõ
mi nõ sí tett be fo lyá so lás meg szer zé sé hez;”

11.  § A Hpt. 15.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
e) pont tal egé szül ki:

[A Fel ügye let en ge dé lye szük sé ges a (2) be kez dés ben
fog lalt el té ré sek kel a pénz ügyi vál lal ko zás]

„e) mi nõ sí tett be fo lyá sá nak meg szer zé sé hez, ille tõ leg a
mi nõ sí tett be fo lyás e tör vény ben meg ha tá ro zott mér té ket
el érõ nö ve lé sé hez;”

12. § (1) A Hpt. 17.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha az ala pí tók kö zött olyan sze mély sze re pel, aki
(amely) az ala pí tás alatt lévõ pénz ügyi in téz mény ben mi -
nõ sí tett be fo lyást kí ván sze rez ni, az (1) be kez dés ben fog -
lal ta kon kí vül az en ge dély irán ti ké re lem hez mel lé kel ni
kell

a) a ké rel me zõ 3. szá mú mel lék let I. Fe je ze té ben meg -
ha tá ro zott azo no sí tó ada ta it,

b) a mi nõ sí tett be fo lyás meg szer zé sé hez szük sé ges
pénz ügyi for rás tör vényes ere de té nek iga zo lá sát,

c) har minc nap nál nem ré geb bi ok ira ti iga zo lást ar ról,
hogy sze mé lyes joga sze rin ti ha tás kör rel ren del ke zõ adó -
ha tó ság gal, vám ha tó ság gal, tár sa da lom biz to sí tá si szerv vel 
szem ben nincs tar to zá sa,

d) an nak iga zo lá sát, hogy egyéb tu laj do no si ér de kelt -
sé ge és te vé keny sé ge nem ve szé lyez te ti a pénz ügyi in téz -
mény mû kö dé sét,

e) ter mé sze tes sze mély ese tén har minc nap nál nem ré -
geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít ványt, vagy a ké rel me zõ
sze mé lyes joga sze rin ti en nek meg fe le lõ ok ira tot,

f) nem ter mé sze tes sze mély ese tén a ké re lem be nyúj tá -
sa kor ha tá lyos lé te sí tõ ok ira tát, har minc nap nál nem
 régebbi ok ira ti iga zo lást ar ról, hogy a sze mé lyes joga sze -
rin ti be jegy zé se (nyil ván tar tás ba vé te le) meg tör tént, nem
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áll csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás alatt,
va la mint ve ze tõ ál lá sú sze mé lyé vel szem ben ki zá ró ok
nem áll fenn,

g) nem ter mé sze tes sze mély ké rel me zõ ese tén a tu laj -
do no si szer ke ze té nek rész le tes le írá sát, va la mint ha a ké -
rel me zõ re az össze vont ala pú fel ügye let ki ter jed, ezen kö -
rül mé nyek nek a rész le tes le írá sát, to váb bá az össze vont
ala pú fel ügye let alá tar to zó hi tel in té zet, be fek te té si vál lal -
ko zás elõ zõ évre vo nat ko zó kon szo li dált éves be szá mo ló -
ját, ha kon szo li dált be szá mo ló ké szí té sé re kö te le zett,

h) nyi lat ko za tot ar ról, hogy mi lyen – az Szmt. sze rin ti – 
füg gõ és jö võ be ni kö te le zett sé gei van nak,

i) a ké rel me zõ tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ban
fog lalt nyi lat ko za tát arra vo nat ko zó an, hogy hoz zá já rul az
en ge dély irán ti ké re lem hez mel lé kelt irat ban fog lal tak
 valódiságának a Fel ügye let ál tal meg ke re sett szer vek út ján 
tör té nõ el len õr zé sé hez.”

(2) A Hpt. 17.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha az ala pí tók kö zött mi nõ sí tett be fo lyást sze rez ni
kí vá nó kül föl di szék he lyû pénz ügyi in téz mény, biz to sí tó -
in té zet vagy be fek te té si tár sa ság van, az (1)–(2) be kez -
dés ben fog lal ta kon kí vül az en ge dély irán ti ké re lem hez be
kell nyúj ta ni a szék hely sze rin ti or szág ille té kes felügye -
leti ha tó sá gá nak iga zo lá sát, ille tõ leg nyi lat ko za tát ar ról,
hogy a vál lal ko zás a pru dens te vé keny ség vég zé sé re
 vonatkozó sza bá lyo kat be tart va mû kö dik.”

13. § (1) A Hpt. 37.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A mi nõ sí tett be fo lyás meg szer zé sé nek en ge dé lye zé se”

(2) A Hpt. 37.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Kö te les a Fel ügye let tõl en ge délyt kér ni, aki pénz -
ügyi in téz mény ben

a) mi nõ sí tett be fo lyást kí ván sze rez ni, vagy
b) mi nõ sí tett be fo lyá sát úgy kí ván ja mó do sí ta ni, hogy

az el ér je a húsz, a har minc há rom vagy a öt ven szá za lé kos
ha tár ér té ket.”

(3) A Hpt. 37. § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) Aki olyan vál lal ko zás ban, amely pénz ügyi in téz -
mény ben mi nõ sí tett be fo lyás sal ren del ke zik, több sé gi ré -
sze se dést kí ván sze rez ni, kö te les a szer zõ dés kö tést meg -
elõ zõ en a Fel ügye let tõl en ge délyt kér ni.”

(4) A Hpt. 37.  §-a (5) be kez dé sé nek a) és b) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[Az (1)–(4) be kez dés sze rin ti en ge dély irán ti ké re lem -
nek tar tal maz nia kell]

„a) a pénz ügyi in téz mény ben mi nõ sí tett be fo lyás sal
ren del ke zõ meg ne ve zé sét,

b) a pénz ügyi in téz mény ben mi nõ sí tett be fo lyás sal ren -
del ke zõ vál lal ko zás ból a ké rel me zõ bir to ká ban lévõ ré sze -
se dés meg je lö lé sét,”

14. § A Hpt. 37/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„37/A. § (1) A mi nõ sí tett be fo lyás mér té ké nek meg ál la -
pí tá sá nál a sza va za ti jog ki szá mí tá sa – a sza va za ti jog gya -
kor lá sá nak kor lá to zá sá ra vo nat ko zó elõ írásoktól füg get le -
nül – mind azon ré sze se dés alap ján tör té nik, amely hez a
vál lal ko zás lé te sí tõ ok ira tá nak ren del ke zé se alap ján sza -
va za ti jog kap cso ló dik.

(2) A mi nõ sí tett be fo lyás mér té ké nek meg ha tá ro zá sa kor 
a ké rel me zõ ré sze se dé sén kí vül a (3) és (4) be kez dés sze -
rin ti sza va za ti jo got is figye lembe kell ven ni.

(3) A mi nõ sí tett be fo lyás mér té ké nek meg ha tá ro zá sa kor 
figye lembe kell ven ni a ké rel me zõ el len õr zött vál lal ko zá -
sa ként mû kö dõ

a) be fek te té si alap ke ze lõ, ÁÉKBV-t ke ze lõ vál lal ko -
zás sza va za ti jo gát, ha a be fek te té si alap ke ze lõ, ÁÉKBV-t
ke ze lõ vál lal ko zás az ál ta la ke zelt ér ték pa pír-ál lo mány hoz 
kap cso ló dó sza va za ti jo got,

b) hi tel in té zet, be fek te té si vál lal ko zás sza va za ti jo gát,
ha a hi tel in té zet, be fek te té si vál lal ko zás az ál ta la ke zelt
port fó li ó hoz kap cso ló dó sza va za ti jo got

a ké rel me zõ, a ké rel me zõ má sik el len õr zött vál lal ko zá sá -
nak köz vet len, köz ve tett bár mely más mó don adott uta sí tá -
sa alap ján gya ko rol hat ja.

(4) A mi nõ sí tett be fo lyás mér té ké nek meg ha tá ro zá sa kor 
a ké rel me zõ sza va za ti jo ga ként kell figye lembe ven ni a ré -
sze se dés hez kap cso ló dó sza va za ti jo got, ame lyet

a) a ké rel me zõ és har ma dik sze mély olyan meg ál la po -
dás alap ján gya ko rol hat, amely le he tõ vé te szi a meg ál la po -
dás ban ré szes fe lek szá má ra a sza va za ti jog össze han golt
gya kor lá sát,

b) a ké rel me zõ a sza va za ti jog ide ig le nes át ru há zá sá ra
irá nyu ló meg ál la po dás alap ján gya ko rol hat,

c) a ké rel me zõ a nála biz to sí ték ként el he lye zett ré sze -
se dés hez kap cso ló dó an, meg ál la po dás alap ján gya ko rol -
hat,

d) a ké rel me zõ a ré sze se dés re vo nat ko zó ha szon él ve -
ze ti jog alap ján gya ko rol hat,

e) a ké rel me zõ el len õr zött vál lal ko zá sa az a)–d) pon -
tok ban meg ha tá ro zot tak alap ján gya ko rol hat,

f) a ké rel me zõ le tét ke ze lõ ként – a le te võ konk rét uta sí -
tá sa hi á nyá ban – sa ját dön té se alap ján gya ko rol hat,

g) har ma dik sze mély – a ké rel me zõ vel kö tött meg ál la -
po dás alap ján – sa ját ne vé ben, a ké rel me zõ ja vá ra gya ko -
rol hat, vagy

h) a ké rel me zõ meg ha tal ma zott ként – a meg ha tal ma zó
konk rét uta sí tá sa hi á nyá ban – sa ját dön té se alap ján gya ko -
rol hat.

(5) A mi nõ sí tett be fo lyás mér té ké nek meg ha tá ro zá sa kor 
nem kell figye lembe ven ni a ké rel me zõ el len õr zött vál lal -
ko zá sá nak sza va za ti jo gát, ha a ké rel me zõ és an nak el len -
õr zött vál lal ko zá sa a ré sze se dés meg szer zé se kor írás ban
nyi lat ko zik ar ról, hogy

a) a sza va za ti jo got nem gya ko rol ja vagy har ma dik sze -
mély a ké rel me zõ tõl és an nak el len õr zött vál lal ko zá sá tól
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füg get le nül gya ko rol hat ja, és a ré sze se dést an nak meg -
szer zé sé tõl szá mí tott egy éven be lül el ide ge ní ti,

b) a sza va za ti jo got har ma dik – a ké rel me zõ tõl és an nak 
el len õr zött vál lal ko zá sá tól füg get len – sze mély pa pír ala -
pú vagy elekt ro ni kus esz köz út ján adott konk rét uta sí tá sa
sze rint gya ko rol hat ja,

c) a pénz ügyi in téz mény dön tés ho zó, ügy ve ze tõ vagy
fel ügye lõ szer vei, ille tõ leg tes tü le ti tag ja i nak ki ne ve zé sé -
re, fel men té sé re vo nat ko zó dön té sek meg ho za ta lá ban nem 
vesz részt.

(6) A mi nõ sí tett be fo lyás mér té ké nek meg ha tá ro zá sa kor 
nem kell figye lembe ven ni a ké rel me zõ el len õr zött vál lal -
ko zá sa ként mû kö dõ hi tel in té zet, be fek te té si vál lal ko zás
sza va za ti jo gát, ha a hi tel in té zet, be fek te té si vál lal ko zás
ren del ke zik port fó li ó ke ze lé si te vé keny ség vég zé sé re jo -
go sí tó en ge déllyel, és

a) pa pír ala pú vagy elekt ro ni kus esz köz út ján adott
konk rét uta sí tá sa alap ján,

b) a ké rel me zõ tõl füg get le nül

gya ko rol hat ja az ál ta la ke zelt port fó li ó hoz kap cso ló dó
sza va za ti jo got.”

15. § A Hpt. 38.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A pénz ügyi in téz mény ben mi nõ sí tett be fo lyás sal
ren del ke zõ sze mély kö te les a Fel ügye let nek a szer zõ dés -
kö tést meg elõ zõ en két nap pal be je len te ni, ha

a) mi nõ sí tett be fo lyá sát tel jes egé szé ben meg kí ván ja
szün tet ni, vagy

b) mi nõ sí tett be fo lyá sát úgy kí ván ja mó do sí ta ni, hogy
az a húsz, har minc há rom vagy öt ven szá za lé kos ha tár ér ték
alá csök ken jen.”

16. § A Hpt. a 38.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 38/A.  §-sal
egé szül ki:

„38/A. § (1) A Fel ügye let a 37. § (1) és (3) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott ké re lem át vé te lét a be nyúj tás tól szá mí -
tott két mun ka na pon be lül, írás ban iga zol ja a ké rel me zõ,
il let ve a be fo lyás sal ren del ke zõ felé (a továb biak ban: át vé -
te li iga zo lás), és egy ben tá jé koz tat ja a (2)–(7) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott ügy in té zé si ha tár idõ rõl. Ez a ren del ke -
zés meg fele lõen al kal ma zan dó a hi ány pót lás ese té ben is.

(2) A Fel ügye let az át vé te li iga zo lás ki ál lí tá sá tól szá mí -
tott hat van mun ka na pon be lül (a továb biak ban: ügyinté -
zési ha tár idõ) meg vizs gál ja a be fo lyás szer zé si szán dé kot
ab ból a szem pont ból, hogy an nak meg valósulását köve -
tõen az e tör vény ben fog lal tak tel je sí té se biz to sít ha tó-e.

(3) A Fel ügye let az e tör vény ben meg ha tá ro zott in for -
má ci ók hi á nyos vagy nem meg fe le lõ mó don  való be nyúj -
tá sa ese tén az át vé te li iga zo lás ki ál lí tá sá tól szá mí tott öt ven 
mun ka na pon be lül, az ér té ke lés be fe je zé sé hez szük sé ges
in for má ci ók meg je lö lé sé vel, írás ban to váb bi tá jé koz ta tást, 
il let ve a hi á nyok pót lá sát kér he ti (a továb biak ban: hi ány -
pót lás).

(4) A hi ány pót lás ra biz to sí tott ha tár idõ húsz mun ka nap.
Az ügy in té zé si ha tár idõ szá mí tá sa kor a hi ány pót lás tel je sí -
té sé ig el telt idõ nem ve he tõ figye lembe.

(5) A hi ány pót lás ra biz to sí tott ha tár idõ har minc mun ka -
nap, ha a ké rel me zõ

a) szék he lye har ma dik or szág ban ta lál ha tó, vagy
b) nem tar to zik a Ta nács 85/611/EGK, a 92/49/EGK

irány el vét, va la mint az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács
2002/83/EK, a 2005/68/EK és a 2006/48/EK irány el vét át ül -
te tõ tag ál la mi jog sza bá lyok sze rin ti fel ügye let ha tá lya alá.

(6) A hi ány pót lás nem, vagy nem meg fe le lõ tel je sí té se
ese tén a Fel ügye let a Ket. 31. § (2) be kez dé se sze rint
jár el.

(7) A hi ány pót lás ké rel me zõ ál ta li meg fe le lõ tel je sí té sét 
köve tõen a Fel ügye let a ké rel me zõ tõl jo go sult egyéb tá jé -
koz ta tást is kér ni. Ezen tá jé koz ta tás tel je sí té sé re biz to sí tott 
ha tár idõt azon ban az ügy in té zé si ha tár idõ szá mí tá sá nál
figye lembe kell ven ni.”

17. § A Hpt. a 38/A.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
38/B.  §-sal egé szül ki:

„38/B. § (1) Ha a ké rel me zõ
a) az Eu ró pai Unió má sik tag ál la má ban te vé keny ség

vég zé sé re jo go sí tó en ge déllyel ren del ke zõ pénz ügyi in téz -
mény, be fek te té si vál lal ko zás, biz to sí tó, vi szont biz to sí tó,
ÁÉKBV-t ke ze lõ vál lal ko zás,

b) anya vál la la ta az a) pont ban fog lalt vál lal ko zás nak,
vagy

c) el len õr zött vál lal ko zá sa az a) pont ban fog lalt vál lal -
ko zás,
ak kor a Fel ügye let a ké rel met ha la dék ta la nul to váb bít ja a
pénz ügyi in téz mény, a be fek te té si vál lal ko zás, a bizto sító,
a vi szont biz to sí tó és az ÁÉKBV-t ke ze lõ vál lal ko zás szék -
he lye sze rin ti, ha tás kör rel ren del ke zõ érin tett fel ügye le ti
ha tó ság nak.

(2) Az érin tett fel ügye le ti ha tó sá gok ál tal a Fel ügye let
szá má ra meg kül dött ál lás fog la lá so kat a Fel ügye let ha tá ro -
za tá ban is mer te ti.”

18. § (1) A Hpt. 39. § (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö -
veg ré sze he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A Fel ügye let a 37. § (1) és (3) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott en ge dély irán ti ké rel met el uta sít ja, ha a ké rel me zõ
(ide ért ve an nak tu laj do no sát vagy ve ze tõ tiszt ség vi se lõ -
jét is)”

(2) A Hpt. 39.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha a mi nõ sí tett be fo lyás en ge dé lye zé sé nek meg ta -
ga dá sá ra okot adó kö rül mény nem áll fenn, de a ter mé sze -
tes sze mély ké rel me zõ el len a 44. § (6) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott bün te tõ el já rás van fo lya mat ban, a Fel ügye -
let az en ge délyt a tu laj do nos sza va za ti jo gá nak a bün te tõ -
el já rás be fe je zé sé ig tör té nõ fel füg gesz té sé vel adja meg.”

(3) A Hpt. 39.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:
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„(5) Ha a mi nõ sí tett be fo lyás meg szer zé sé nek fel té te lei
már nem áll nak fenn, a Fel ügye let a jog el le nes ál la pot
meg szün te té sé ig, il let ve a fel té te lek meg lé té nek is mé telt
iga zo lá sá ig a tu laj do nos sza va za ti jo gá nak gya kor lá sát fel -
füg gesz ti.”

19. § A Hpt. a 39.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 39/A.  §-sal
egé szül ki:

„39/A. § (1) Ha a Fel ügye let a 38/A.  §-ban meg ha tá ro -
zott ügy in té zé si ha tár idõn be lül a mi nõ sí tett be fo lyás meg -
szer zé sé nek, il let ve a meg lé võ mi nõ sí tett be fo lyás mér té ke 
nö ve lé sé nek jó vá ha gyá sát nem ta gad ja meg, a jó vá ha gyást 
meg adott nak kell te kin te ni.

(2) Ha a Fel ügye let a mi nõ sí tett be fo lyás meg szer zé sét,
il let ve a meg lé võ mi nõ sí tett be fo lyás mér té ké nek nö ve lé -
sét nem ta gad ja meg, an nak le bo nyo lí tá sá ra ha tár idõt ál la -
pít hat meg, amely nem ha lad hat ja meg a hat hó na pot.”

20. § A Hpt. 41. § (1) be kez dé sé nek a) és b) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[A szer zõ dés kö tést kö ve tõ har minc na pon be lül írás ban
kö te les ér te sí te ni a Fel ügye le tet, aki a pénz ügyi in téz mény -
ben]

„a) mi nõ sí tett be fo lyást szer zett,
b) mi nõ sí tett be fo lyá sát úgy mó do sí tot ta, hogy

1. az el éri a húsz, har minc há rom vagy öt ven szá za -
lé kos ha tár ér té ket, vagy

2. az már nem éri el a húsz, har minc há rom vagy öt -
ven szá za lé kos ha tár ér té ket, vagy”

21. § A Hpt. 44.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ve ze tõ ál lá sú sze mély nek nem vá laszt ha tó meg, to váb -
bá an nak nem ne vez he tõ ki az, aki]

„a) mi nõ sí tett be fo lyás sal ren del ke zik (vagy ren del ke -
zett), ille tõ leg ve ze tõ ál lá sú sze mély (vagy az volt) egy
olyan pénz ügyi in téz mény ben

1. amely ese té ben a fi ze tés kép te len sé get csak a Fel -
ügye let ál tal al kal ma zott ki vé te les in téz ke dé sek -
kel le het el ke rül ni, vagy

2. ame lyet a te vé keny sé gi en ge dély vissza vo ná sa
 miatt fel kel lett szá mol ni,

és aki nek sze mé lyes fe le lõs sé gét e hely zet ki ala ku lá sá ért
jog erõs ha tá ro zat meg ál la pí tot ta;”

22. § (1) A Hpt. 49.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) E tör vény al kal ma zá sá ban üz le ti ti tok fo gal ma alatt
a Ptk.-ban meg ha tá ro zott fo gal mat kell ér te ni.”

(2) A Hpt. 49.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A pénz ügyi in téz mény tu laj do no sa, a pénz ügyi in -
téz mény ben mi nõ sí tett be fo lyást sze rez ni kí vá nó sze mély,
a ve ze tõ ál lá sú sze mély, va la mint a pénz ügyi in téz mény
al kal ma zott ja kö te les a pénz ügyi in téz mény mû kö dé sé vel

kap cso lat ban tu do má sá ra ju tott üz le ti tit kot – idõ be li kor -
lá to zás nél kül – meg tar ta ni.”

23. § A Hpt. 51. § (2) be kez dé sé nek k) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az (1) be kez dés b) pont já ban fog lal tak alap ján a
bank ti tok meg tar tá sá nak kö te le zett sé ge nem áll fenn]

„k) a fel adat kör ében el já ró or szág gyû lé si biz tos sal”
[szem ben e szer vek nek a pénz ügyi in téz mény hez in té zett
írás be li meg ke re sé se ese tén.]

24. § A Hpt. 54.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Nem je len ti a bank ti tok sé rel mét]
„e) a pénz ügyi in téz mény igaz ga tó sá gá nak írás be li hoz -

zá já ru lá sá val a pénz ügyi in téz mény ben mi nõ sí tett be fo -
lyás sal ren del ke zõ tu laj do nos nak vagy az ilyen be fo lyást
sze rez ni kí vá nó sze mély (tár sa ság), az üz let ág át vé te lét
ter ve zõ tár sa ság, il let ve az ilyen tu laj do nos vagy eset le ges
jö võ be ni tu laj do nos ál tal fel ha tal ma zott könyv vizs gá ló -
nak, jogi vagy más szak ér tõ nek tör té nõ adat át adás,”

25. § A Hpt. 56.  §-ának b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A ve ze tõ ál lá sú sze mély a Fel ügye let nek ha la dék ta la -
nul be je len ti, ha]

„b) vál lal ko zás ban mi nõ sí tett be fo lyást sze rez, vagy az
ilyen be fo lyá sát meg szün te ti,”

26. § A Hpt. 57.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ve ze tõ ál lá sú sze mély és az üz le ti dön tés re fel ha tal -
ma zott al kal ma zott nem ve het részt a – pénz ügyi in téz mény 
ál tal tör té nõ – kö te le zett ség vál la lás ra vo nat ko zó dön tés
elõ ké szí té sé ben és meg ho za ta lá ban, ha an nál az ügy fél nél, 
amely ré szé re a koc ká zat vál la lás tör té nik,]

„b) mi nõ sí tett be fo lyás sal ren del ke zik.”

27. § A Hpt. 72.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben a köz -
gyû lés dönt ar ról, hogy a pénz ügyi in téz mény jegy zett tõ -
ké jét le szál lít ja, vagy a mi nõ sí tett be fo lyás sal ren del ke zõ
tu laj do no sok gon dos kod nak ar ról, hogy a pénz ügyi in téz -
mény sa ját tõ ké jé nek össze ge leg alább a jegy zett tõ ké re
elõ írt mér ték nek meg fele lõen hely re áll jon.”

28. § A Hpt. 79.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) Ha az adott ügy fél vagy ügy fél cso port a hi tel in té zet 
anya vál la la ta vagy le ány vál la la ta, az adott anya vál la lat
 leányvállalata, a hi tel in té zet ben mi nõ sí tett be fo lyás sal
ren del ke zõ tu laj do nos, vagy olyan vál lal ko zás, amely ben
a hi tel in té zet vagy a hi tel in té zet tu laj do no sa, igaz ga tó sá gi
tag ja, fel ügye lõ bi zott sá gi tag ja, ügy ve ze tõ je, il let ve ezek
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kö ze li hoz zá tar to zó ja mi nõ sí tett be fo lyás sal ren del ke zik, a 
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott arány húsz szá za lék.”

29. § (1) A Hpt. 82.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A hi tel in té zet nem vál lal hat koc ká za tot olyan ügy -
le tért, amely nek cél ja, hogy az ügy fél a hi tel in té zet vagy a
hi tel in té zet tel szo ros kap cso lat ban álló vál lal ko zás ál tal
ki bo csá tott tag sá gi jo got meg tes te sí tõ ér ték pa pírt (ide ért ve 
a rész je gyet is), alap ve tõ köl csön tõ ké nek, já ru lé kos köl -
csön tõ ké nek vagy alá ren delt köl csön tõ ké nek mi nõ sü lõ ér -
ték pa pírt vá sá rol jon.”

(2) A Hpt. 82.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(4) Nem nyújt ha tó köl csön a hi tel in té zet sa ját ki bo csá -
tá sú rész vé nyé nek meg szer zé sé hez, sem pe dig olyan vál -
lal ko zás ban  való ré sze se dés meg szer zé sé hez, amely ben a
hi tel in té zet mi nõ sí tett be fo lyás sal ren del ke zik.”

30. § (1) A Hpt. 83.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A hi tel in té zet a sza va to ló tõ ké jé nek ti zen öt szá za -
lé kát meg ha la dó – könyv sze rin ti ér té ken szá mí tott – mi -
nõ sí tett be fo lyás nak mi nõ sü lõ be fek te tést – más pénz ügyi
in téz mény, be fek te té si vál lal ko zás, áru tõzs dei szol gál ta tó, 
Tpt. sze rin ti el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve -
zet, be fek te té si alap ke ze lõ, tõzs de, biz to sí tó, vi szont biz to -
sí tó, il let ve a já ru lé kos vál lal ko zás ki vé te lé vel – egy vál -
lal ko zás ban sem sze rez het, il let ve nem tart hat bir to ká -
ban.”

(2) A Hpt. 83.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) A hi tel in té zet a vál lal ko zás jegy zett tõ ké jé nek öt -
ven egy szá za lé kát meg ha la dó – net tó ér té ken szá mí tott –
köz vet len és köz ve tett tu laj dont más pénz ügyi in téz mény,
be fek te té si vál lal ko zás, áru tõzs dei szol gál ta tó, Tpt. sze rin -
ti el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet, be fek te -
té si alap ke ze lõ, tõzs de, biz to sí tó, vi szont biz to sí tó, il let ve a 
já ru lé kos vál lal ko zás ki vé te lé vel egy vál lal ko zás ban sem
sze rez het, il let ve nem tart hat bir to ká ban.”

(3) A Hpt. 83.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(3) A hi tel in té zet nek a más pénz ügyi in téz mé nyen, be -
fek te té si vál lal ko zá son, áru tõzs dei szol gál ta tón, Tpt. sze -
rin ti el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve ze ten, be -
fek te té si alap ke ze lõn, tõzs dén, biz to sí tón, vi szont biz to sí -
tón, il let ve a já ru lé kos vál lal ko zá son kí vü li egyéb vál lal -
ko zá sok ban meg lé võ mi nõ sí tett be fo lyá sá nak tel jes, net tó
ér té ken szá mí tott össze ge nem ha lad hat ja meg a sza va to ló
tõ ké jé nek hat van szá za lé kát.”

31. § A Hpt. 96/M.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az érin tett fel ügye le ti ha tó sá gok kal tör té nõ együtt mû -
kö dés a kö vet ke zõk re ter jed ki:]

„d) a pénz ügyi kong lo me rá tum be li vál lal ko zá sok mi nõ -
sí tett be fo lyás sal ren del ke zõ tu laj do no sá nak és a ve ze tõ ál -
lá sú sze mé lyé nek azo no sí tá sá ra,”

32. § A Hpt. 100.  §-a (1) be kez dé sé nek m) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az Alap ál tal nyúj tott biz to sí tás nem ter jed ki]
„m) az l) pont ban em lí tett sze mély mi nõ sí tett be fo lyá sá -

val mû kö dõ gaz dál ko dó szer ve zet [Ptk. 685. § c) pont ja]
ál tal el he lye zett,”
[be té te i re, va la mint a fel so rol tak kül föl di meg fe le lõ i nek
be té te i re.]

33. § A Hpt. 133.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Pénz ügyi in téz mény ese tén – a gaz da sá gi tár sa sá gok -
ról  szóló tör vénynek a könyv vizs gá ló ra vo nat ko zó an meg -
ha tá ro zott fel té te le in túl me nõ en – könyv vizs gá lói fel ada -
tok el lá tá sá ra csak ak kor ad ha tó az ér vé nyes könyvvizs -
gálói en ge déllyel ren del ke zõ, be jegy zett könyv vizs gá ló
(könyv vizs gá lói tár sa ság) ré szé re meg bí zás, ha]

„e) a mi nõ sí tett be fo lyás sal ren del ke zõ tu laj do nos a
könyv vizs gá ló cég ben köz vet len vagy köz ve tett tu laj don -
nal nem ren del ke zik.”

34. § A Hpt. 157.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé te les in téz ke dé -
sek kel egy ide jû leg a Fel ügye let fel szó lít hat ja a szük sé ges
in téz ke dé sek meg té te lé re a pénz ügyi in téz mény]

„b) mi nõ sí tett be fo lyás sal”
[ren del ke zõ tu laj do no sát, ala pít vá nyi for má ban mû kö dõ
pénz ügyi vál lal ko zás ese té ben ala pí tó it.]

35. § A Hpt. 186.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Fel ügye let nyil ván tar tás ba ve szi a pénz ügyi in téz -
mény kö vet ke zõ ada ta it:

„e) a mi nõ sí tett be fo lyás sal ren del ke zõ tu laj do nos;”

36. § A Hpt. 190.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A nyil ván tar tás a 3. szá mú mel lék let ben meg je lölt azo -
no sí tó ada to kon túl a kö vet ke zõ ket tar tal maz za:]

„a) a mi nõ sí tett be fo lyás sal össze füg gés ben a mi nõ sí tett 
be fo lyás ará nyát, va la mint a be fo lyás gya kor lá sát biz to sí tó 
szer zõ dést,”

37. § (1) A Hpt. 2. szá mú mel lék le té nek III/2. pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2. mi nõ sí tett be fo lyás: egy vál lal ko zás sal lét re jött
olyan köz ve tett és köz vet len kap cso lat, amely alap ján a
be fo lyás sal ren del ke zõ

a) vál lal ko zás ban fenn ál ló tu laj do ni há nya dá nak (ré -
sze se dé sé nek) mér té ke vagy az ál ta la gya ko rol ha tó sza va -
za ti jog ará nya leg alább tíz szá za lék,
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b) a vál lal ko zás dön tés ho zó, ügy ve ze tõ vagy fel ügye lõ
szer vei, tes tü le ti tag ja i nak leg alább húsz szá za lé kát ki ne -
vez he ti vagy fel ment he ti, vagy

c) lé te sí tõ ok irat, meg ál la po dás alap ján dön tõ be fo lyást 
gya ko rol hat a vál lal ko zás mû kö dé sé re.”

(2) A Hpt. 2. szá mú mel lék le té nek III. fe je ze te a kö vet -
ke zõ 49. és 50. pont tal egé szül ki:

„49. ÁÉKBV: a Bszt.-ben meg ha tá ro zott fo ga lom,
50. el len õr zött vál lal ko zás: a Tpt.-ben meg ha tá ro zott

fo ga lom.”

38. § A Hpt. 5. szá mú mel lék le te 14. pont já nak a) és
b) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[14. A 13. pont sze rin ti kor lá to zá sok figye lembe véte -
lével meg ha tá ro zott sza va to ló tõke alap ve tõ tõ ké jé bõl és
já ru lé kos tõ ké jé bõl 50–50%-os arány ban kell le von ni:]

„a) a más pénz ügyi in téz mény ben, be fek te té si vál lal ko -
zás ban, biz to sí tó ban, va la mint vi szont biz to sí tó ban lévõ
ré sze se dé sek könyv sze rin ti ér té két – ha a fel so rol tak nál a
hi tel in té zet mi nõ sí tett be fo lyás sal ren del ke zik –, va la mint
az elõ zõ ek ben fel so rolt vál lal ko zá sok ré szé re nyúj tott alá -
ren delt köl csön tõ ke, alap ve tõ köl csön tõ ke és já ru lé kos
köl csön tõ ke könyv sze rin ti ér té két,

b) a mi nõ sí tett be fo lyás nak nem mi nõ sü lõ, más pénz -
ügyi in téz mény ben, be fek te té si vál lal ko zás ban, biz to sí tó -
ban, va la mint vi szont biz to sí tó ban lévõ ré sze se dé sek
könyv sze rin ti ér té ké nek, va la mint az elõ zõ ek ben fel so rolt 
vál lal ko zá sok ré szé re nyúj tott alá ren delt köl csön tõ ke,
alap ve tõ köl csön tõ ke és já ru lé kos köl csön tõ ke könyv sze -
rin ti ér té ké nek együt tes össze gé bõl az 1–13. pon tok figye -
lembe véte lével szá mí tott sza va to ló tõke tíz szá za lé kát
meg ha la dó ré szét,”

39. § A Hpt. 6. szá mú mel lék le té nek I. ré sze a követ -
kezõ 11. pont tal egé szül ki:

[Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak  való
meg fe le lést szol gál ja:]

„11. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2007. szep tem -
ber 5-i 2007/44/EK irány el ve a 97/49/EGK ta ná csi irány -
elv nek és a 2002/83/EK, a 2004/39/EK, a 2005/68/EK és a
2006/48/EK irány elv nek a pénz ügyi szek tor be li ré sze se -
dés szer zé sek és ré sze se dés nö ve lé sek pru den ci á lis ér té ke -
lé sé nek el já rá si sza bá lyai és az ér té ke lés kri té ri u mai te kin -
te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról.”

V. Fejezet

A jelzálog-hitelintézetrõl és a jelzáloglevélrõl  szóló
1997. évi XXX. tör vény

módosítása

40. § A jel zá log-hi tel in té zet rõl és a jel zá log le vél rõl
 szóló 1997. évi XXX. tör vény 16.  §-a (6) be kez dé sé nek
d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Nem le het va gyon el len õr az a sze mély, aki]

„d) a jel zá log-hi tel in té zet tel, il let ve az a) pont ban meg -
ha tá ro zott sze mé lyek kel üz le ti kap cso lat ban, il let ve a jel -
zá log-hi tel in té zet nél mi nõ sí tett be fo lyás sal ren del ke zõ tu -
laj do nos al kal ma zá sá ban áll;”

VI. Fejezet

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról  szóló
1997. évi LXXXII. tör vény

módosítása

41. § A ma gán nyug díj ról és a ma gánnyug díj pénz tá rak -
ról  szóló 1997. évi LXXXII. tör vény (a továb biak ban:
Mpt.) 4.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ zsi) pont tal
egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„zsi) mi nõ sí tett be fo lyás: a be fek te té si vál lal ko zá sok ról

és az áru tõzs dei szol gál ta tók ról, va la mint az ál ta luk vé gez -
he tõ te vé keny sé gek sza bá lya i ról  szóló 2007. évi
CXXXVIII. tör vény ben meg ha tá ro zott fo ga lom.”

42. § Az Mpt. 49.  §-a (6) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ve ze tõ tiszt ség vi se lõ kö te les a pénz tár igaz ga tó ta ná -
csá nak és a Fel ügye let nek ha la dék ta la nul be je len te ni, ha]

„b) va la mely, az a) pont sze rin ti vál lal ko zás ban mi nõ sí -
tett be fo lyást vagy sza va za ti jo got sze rez, vagy ilyen be fo -
lyá sát meg szün te ti,”

43. § Az Mpt. 134.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben ál -
la pít sa meg:]

„h) a pénz tá ri tar ta lé kok hoz tar to zó be fek te té si port -
fóliók ki ala kí tá sá nak, ke ze lé sé nek, mó do sí tá sá nak a pénz -
tár ál tal sza bá lyo zan dó kér dé se i nek kö rét (be fek te té si
 politika), il let ve en nek egyes sza bá lya it, a vá laszt ha tó
port fó li ók ban el he lyez he tõ be fek te té si esz kö zök kö ré re,
il let ve azok meg en ged he tõ mér té ké re vo nat ko zó egyes
sza bá lyo kat, va la mint a pénz tár tag vá laszt ha tó port fó li ó ba 
tör té nõ be so ro lá sa ak tu a li zá lá sá nak, il let ve a pénz tár tag
egyik port fó li ó ból a má sik ba tör té nõ át so ro lá sá nak rész le -
tes sza bá lya it.”

VII. Fejezet

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról  szóló
2001. évi XX. tör vény módosítása

44. § A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról
 szóló 2001. évi XX. tör vény mel lék le té nek be ve ze tõ szö -
ve ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és a mel lék let a
kö vet ke zõ szö veg gel egé szül ki:
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„Az MFB Zrt. a 8. § (3) be kez dé sé nek c) pont ja alap ján
a kö vet ke zõ gaz dál ko dó szer ve ze tek ben ren del kez het tu -
laj do ni ré sze se dés sel:”

„a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Orosz or szá gi
Fö de rá ció Kor má nya kö zött a föld gáz Ma gyar Köz tár sa -
ság te rü le tén tör té nõ tran zit szál lí tá sát szol gá ló gáz ve ze ték
meg épí té sé vel kap cso la tos együtt mû kö dés rõl  szóló meg -
ál la po dás 3. cik ke sze rint lét re ho zott gaz da sá gi tár sa ság”

VIII. Fejezet

A tõkepiacról  szóló 2001. évi CXX. tör vény
módosítása

45. § (1) A tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény
(a továb biak ban: Tpt.) 5.  §-a (1) be kez dé sé nek 21. pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény és az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki -
adott jog sza bá lyok al kal ma zá sá ban]

„21. mi nõ sí tett be fo lyás: a Bszt.-ben meg ha tá ro zott fo -
ga lom.”

(2) A Tpt. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek 65. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény és az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki -
adott jog sza bá lyok al kal ma zá sá ban]

„65. kap csolt vál lal ko zás: a vál lal ko zás anya vál la la ta és 
le ány vál la la ta, a vál lal ko zás anya vál la la tá nak le ány vál la -
la ta, a vál lal ko zás ban mi nõ sí tett be fo lyás sal ren del ke zõ
tu laj do nos vagy olyan vál lal ko zás, amely ben a vál lal ko zás 
vagy a vál lal ko zás tu laj do no sa, fel ügye lõ bi zott sá gi tag ja,
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, vagy ezek kö ze li hoz zá tar to zó ja
mi nõ sí tett be fo lyás sal ren del ke zik,”

(3) A Tpt. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek 78. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„78. kö ze li hoz zá tar to zó: a Ptk.-ban meg ha tá ro zott sze -
mély és az élet társ,”

(4) A Tpt. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek 82. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„82. köz pon ti szer zõ dõ fél: tõzs dei, tõzs dén kí vü li tõ ke -
pi a ci ügy let és tör vény ben meg ha tá ro zott szer ve zett pi a -
con kö tött ügy let tel je sí té sé hez kap cso ló dó kö te le zett ség -
vál la lás vég zé sé re jo go sult gaz da sá gi tár sa ság,”

(5) A Tpt. 5. § (1) be kez dés 92. pont já nak a) al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény és az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki -
adott jog sza bá lyok al kal ma zá sá ban 

92. mi nõ sí tett befek tetõ:]
„a) a pénz ügyi pi a co kon mû kö dõ, a szék he lye sze rin ti

tag ál lam ha tás kör rel ren del ke zõ fel ügye le ti ha tó sá ga ál tal
en ge dé lye zett vagy sza bá lyo zott jogi sze mély, ide ért ve a
hi tel in té ze tet, a pénz ügyi vál lal ko zást, be fek te té si vál lal -
ko zást, biz to sí tót, be fek te té si ala pot, be fek te té si alap ke ze -
lõt, ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tá rat, ma gánnyug -
díj pénz tá rat, áru tõzs dei szol gál ta tót, va la mint min den

olyan jogi sze mélyt, amely nek ki zá ró la gos te vé keny sé ge
ér ték pa pí rok ba vagy egyéb pénz ügyi esz kö zök be tör té nõ
be fek te tés,”

(6) A Tpt. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek 117. pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény és az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki -
adott jog sza bá lyok al kal ma zá sá ban]

„117. szár maz ta tott (de ri va tív) ügy let: olyan ügy let,
amely nek ér té ke az alap já ul szol gá ló pénz ügyi esz köz, de -
vi za, áru vagy re fe ren cia rá ta (alap ter mék) ér té ké tõl függ
és ön ál ló ke res ke dés tár gyát ké pe zi,”

(7) A Tpt. 5.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
136. pont tal egé szül ki:

[E tör vény és az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki -
adott jog sza bá lyok al kal ma zá sá ban]

„136. el len õr zött vál lal ko zás: olyan vál lal ko zás,
a) amely ese tén a sza va za ti jo gok több sé gét egy sze -

mély gya ko rol hat ja,
b) amely nek egy tu laj do no sa jo go sult a vál lal ko zás

dön tés ho zó, ügy ve ze tõ vagy fel ügye lõ szer vei, tes tü le ti
tag ja i nak több sé gét ki ne vez ni vagy fel men te ni,

c) amely ese tén a sza va za ti jo gok több sé gét – a vál lal -
ko zás más tu laj do no sá val kö tött meg ál la po dás alap ján –
egy sze mély egye dül gya ko rol hat ja, vagy

d) amely fö lött a lé te sí tõ ok irat, meg ál la po dás alap ján
egy sze mély dön tõ be fo lyást, el len õr zést gya ko rol vagy
gya ko rol hat.”

(8) A Tpt. 5.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
137. pont tal egé szül ki:

[E tör vény és az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki -
adott jog sza bá lyok al kal ma zá sá ban]

„137. ke res ke dé si nap: min den mun ka nap, ki vé ve, ame -
lyet a sza bá lyo zott piac elõ ze tesen ke res ke dé si szün nap pá
nyil vá nít,”

(9) A Tpt. 5.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ 138. és
139. pont tal egé szül ki:

[E tör vény és az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki -
adott jog sza bá lyok al kal ma zá sá ban]

„138. tõzs dé re be ve ze tett ér ték pa pír át ve ze té se: tõzs -
dére be ve ze tett ér ték pa pír tõzs dei for ga lom ban tar tá sá nak
meg szün te té se va la mely tõzs dén, fel té ve, hogy az ér ték pa -
pírt más tõzs dén for gal maz zák, vagy az ér ték pa pírt egy -
ide jû leg más tõzs dé re be ve ze tik,

139. tõzs dé rõl  való ki ve ze tés: tõzs dei ter mék tõzs dei
for ga lom ban tar tá sá nak meg szûn te té se, fel té ve, hogy a
tõzs dei ter mék kel más tõzs dén nem ke res ked nek.”

46. § A Tpt. 10.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az ér ték pa pír tu laj do no sa a be nyúj tás sal egy idõ -
ben kö te les meg je löl ni azt a be fek te té si vál lal ko zást, hi tel -
in té ze tet, amellyel ér ték pa pír-szám la szer zõ dést kö tött.
En nek hi á nyá ban úgy kell te kin te ni, mint aki a be nyúj tást
el mu lasz tot ta.”
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47. § A Tpt. 12.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az át ala kí tás nap já val a ki bo csá tó az át ala kí tott ér -
ték pa pír-so ro za tot ér vény te len né nyil vá nít ja, de ma te ri a li -
zált ér ték pa pír rá ala kít ja. Az át ala kí tás ra ér vé nye sen be
nem nyúj tott ér ték pa pí rok sor szá mát a ki bo csá tó nyil ván -
tar tás ba ve szi. Hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír és be -
fek te té si jegy át ala kí tá sa ese tén a nyom dai úton elõ ál lí tott
ér ték pa pír tu laj do no sa – az ér ték pa pír be nyúj tá sá val és az
ér ték pa pír szám lát ve ze tõ be fek te té si vál lal ko zás, hitel -
intézet meg je lö lé sé vel – az ér ték pa pír le já ra tá ig, a befek -
tetési je gyet ki bo csá tó be fek te té si alap meg szû né sé ig kér -
he ti a de ma te ri a li zált ér ték pa pír ér ték pa pír szám lá ján tör té -
nõ jó vá írá sát. Rész vény, egyéb tu laj don vi szonyt meg tes -
te sí tõ ér ték pa pír ese té ben a ki bo csá tó az át ala kí tott ér ték -
pa pí ro kat – az át ala kí tás tól szá mí tott hat hó na pon be lül –
be fek te té si vál lal ko zás, hi tel in té zet köz re mû kö dé sé vel ér -
té ke sí ti. Az ér té ke sí tés sza bá lya it a ki bo csá tó az át ala kí tás -
ról  szóló hir det mény ben je len te ti meg. Az ér té ke sí tés ered -
mény te len sé ge ese tén a ki bo csá tó az ér té ke sí tés re nyit va
álló ha tár idõ le jár tát kö ve tõ elsõ köz gyû lé sen az alap tõ két
le szál lít ja.”

48. § A Tpt. 15.  §-ának be ve ze tõ szö ve ge he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„15. § Hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír zárt kö rû
for ga lom ba ho za ta la ese tén a Bszt. 5.  §-a (1) be kez dé sé -
nek f) és g) pont já ban meg ha tá ro zott szol gál ta tás végzé -
sére vo nat ko zó en ge déllyel ren del ke zõ be fek te té si vál lal -
ko zás, hi tel in té zet (e fe je zet al kal ma zá sá ban a továb biak -
ban: be fek te té si szol gál ta tó) igény be vé te le kö te le zõ, ki vé -
ve, ha”

49. § A Tpt. 54.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) Nem kell idõ kö zi ve ze tõ sé gi be szá mo lót köz zé ten -
nie a ki bo csá tó nak, ha leg alább a fél éves je len tés re vo nat -
ko zó kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ tar tal mú ne gyed éves
je len tést ké szít.”

50. § A Tpt. 61.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„61. § (1) A nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa ság
rész vé nye se vagy a sza va za ti jog bir to ko sa (e § al kal ma zá -
sá ban a továb biak ban: rész vé nyes) ha la dék ta la nul, de leg -
ké sõbb 2 nap tá ri na pon be lül tá jé koz tat ja a ki bo csá tót és a
Fel ügye le tet, ha a köz vet le nül és köz vet ve bir to kolt, sza -
va za ti jo got biz to sí tó rész vé nyé nek és sza va za ti jo gá nak
ará nya el éri, meg ha lad ja a (3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott mér té ket vagy az alá csök ken. Elsõ nap nak azt a na pot
kö ve tõ nap szá mít, ame lyen a rész vé nyes tu do mást szer -
zett vagy az adott hely zet ben ál ta lá ban el vár ha tó gon dos -
ság gal el jár va tu do mást kel lett vol na sze rez nie

a) a sza va za ti jo got biz to sí tó rész vény meg szer zé sé rõl,
el adá sá ról és a sza va za ti jog gya kor lá sá nak le he tõ sé gé rõl,

meg szû né sé rõl, füg get le nül at tól, hogy ez mely na pon kö -
vet ke zik be, vagy

b) a ki bo csá tó ál tal köz zé tett tá jé koz ta tás alap ján, hogy 
meg vál to zott azok nak a rész vé nyek nek a mennyi sé ge,
ame lyek hez a ki bo csá tó lé te sí tõ ok ira tá nak ren del ke zé se
alap ján sza va za ti jog kap cso ló dik.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tá si kö te le zett sé -
get a sa ját rész vé nyek ese tén a ki bo csá tó nak kell teljesí -
tenie.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti be je len té si mér té kek a kö -
vet ke zõk: öt, tíz, ti zen öt, húsz, hu szon öt, har minc, har -
minc öt, negy ven, negy ven öt, öt ven, het ven öt, nyolc van,
nyolc van öt, ki lenc ven, ki lenc ven egy, ki lenc ven ket tõ, ki -
lenc ven há rom, ki lenc ven négy, ki lenc ven öt, ki lenc ven hat,
ki lenc ven hét, ki lenc ven nyolc és ki lenc ven ki lenc szá za lék.

(4) A sza va za ti jog ki szá mí tá sa – a sza va za ti jog gya -
kor lá sá nak kor lá to zá sá ra vo nat ko zó elõ írásoktól füg get le -
nül – mind azon rész vé nyek alap ján tör té nik, amely hez a
ki bo csá tó lé te sí tõ ok ira tá nak ren del ke zé se alap ján sza va -
za ti jog kap cso ló dik. Az (1) be kez dés sze rin ti arány meg -
ha tá ro zá sa kor a rész vé nyes ré sze se dé sén kí vül az (5) és
(6) be kez dés sze rin ti sza va za ti jo got is figye lembe kell
ven ni.

(5) Az (1) be kez dés sze rin ti arány meg ha tá ro zá sa kor a
rész vé nyes sza va za ti jo ga ként kell figye lembe ven ni a ré -
sze se dés hez kap cso ló dó sza va za ti jo got, ame lyet

a) a rész vé nyes és har ma dik sze mély olyan meg ál la po -
dás alap ján gya ko rol hat, amely le he tõ vé te szi a meg ál la po -
dás ban ré szes fe lek szá má ra a sza va za ti jog össze han golt
gya kor lá sát,

b) a rész vé nyes a sza va za ti jog ide ig le nes át ru há zá sá ra
irá nyu ló meg ál la po dás alap ján gya ko rol hat,

c) a rész vé nyes a nála biz to sí ték ként el he lye zett ré sze -
se dés hez kap cso ló dó an, meg ál la po dás alap ján gya ko rol -
hat,

d) a rész vé nyes a ré sze se dés re vo nat ko zó ha szon él ve -
ze ti jog alap ján gya ko rol hat,

e) a rész vé nyes el len õr zött vál lal ko zá sa az a)–d) pon -
tok ban meg ha tá ro zot tak alap ján gya ko rol hat,

f) a rész vé nyes le tét ke ze lõ ként – a le te võ konk rét uta sí -
tá sa hi á nyá ban – sa ját dön té se alap ján gya ko rol hat,

g) har ma dik sze mély – a rész vé nyes sel kö tött meg ál la -
po dás alap ján – sa ját ne vé ben, a rész vé nyes ja vá ra gya ko -
rol hat, vagy

h) a rész vé nyes meg ha tal ma zott ként – a meg ha tal ma zó 
konk rét uta sí tá sa hi á nyá ban – sa ját dön té se alap ján gya ko -
rol hat.

(6) Az (1) be kez dés sze rin ti arány meg ha tá ro zá sa kor
figye lembe kell ven ni a rész vé nyes el len õr zött vál lal ko zá -
sa ként mû kö dõ

a) alap ke ze lõ tár sa ság sza va za ti jo gát, ha az alap ke ze lõ 
tár sa ság az ál ta la ke zelt ér ték pa pír-ál lo mány hoz kap -
csolódó sza va za ti jo got,

b) be fek te té si vál lal ko zás, hi tel in té zet sza va za ti jo gát,
ha a be fek te té si vál lal ko zás, hi tel in té zet az ál ta la ke zelt
port fó li ó hoz kap cso ló dó sza va za ti jo got
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a rész vé nyes, a rész vé nyes má sik el len õr zött vál lal ko zá sá -
nak köz vet len, köz ve tett vagy bár mely más mó don adott
uta sí tá sa alap ján gya ko rol hat ja.

(7) Az (1) be kez dés sze rin ti arány meg ha tá ro zá sa kor
nem kell figye lembe ven ni a rész vé nyes el len õr zött vál lal -
ko zá sa ként mû kö dõ be fek te té si alap ke ze lõ, ÁÉKBV-t ke -
ze lõ vál lal ko zás, be fek te té si vál lal ko zás, hi tel in té zet sza -
va za ti jo gát, ha a be fek te té si alap ke ze lõ, az ÁÉKBV-t ke -
ze lõ vál lal ko zás, a be fek te té si vál lal ko zás, a hi tel in té zet
ren del ke zik port fó li ó ke ze lé si te vé keny ség vég zé sé re jo -
go sí tó en ge déllyel, és

a) pa pír ala pú vagy elekt ro ni kus esz köz út ján adott
konk rét uta sí tá sa alap ján,

b) a rész vé nyes tõl füg get le nül
gya ko rol hat ja az ál ta la ke zelt port fó li ó hoz kap cso ló dó
sza va za ti jo got.

(8) A (7) be kez dés ben fog lal tak al kal ma zá sá nak to váb -
bi fel té te le, hogy

a) a rész vé nyes meg kül di a Fel ügye let nek az el len õr -
zött vál lal ko zá sa ként mû kö dõ be fek te té si alap ke ze lõ,
ÁÉKBV-t ke ze lõ vál lal ko zás, be fek te té si vál lal ko zás, hi -
tel in té zet és a fel ügye le tü ket el lá tó, ha tás kör rel ren del ke zõ 
fel ügye le ti ha tó ság meg ne ve zé sét,

b) a rész vé nyes meg kül di a Fel ügye let nek arra vo nat -
ko zó nyi lat ko za tát, hogy

ba) az el len õr zött vál lal ko zá sa ként mû kö dõ be fek te té si 
alap ke ze lõ, ÁÉKBV-t ke ze lõ, be fek te té si vál lal ko zás,
 hitelintézet a rész vé nyes tõl füg get le nül gya ko rol hat ja az
ál tal ke zelt port fó li ó hoz kap cso ló dó sza va za ti jo go kat, és

bb) az el len õr zött vál lal ko zá sa ként mû kö dõ be fek te té si 
alap ke ze lõt, ÁÉKBV-t ke ze lõ vál lal ko zást, be fek te té si
vál lal ko zást, hi tel in té ze tet meg il le tõ sza va za ti jog gya kor -
lá sá ba köz vet len, köz ve tett uta sí tás sal vagy bár mely más
mó don nem avat ko zik be,

c) a rész vé nyes és az el len õr zött vál lal ko zá sai írás be li
el já rás ren det fo gad nak el és tar ta nak be a sza va za ti jog
gya kor lá sá val kap cso la tos egy más kö zöt ti in for má ció -
áram lás meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben.

(9) Az (1) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tá si kö te le zett ség
ter he li azt a sze mélyt is, aki köz vet le nül vagy köz vet ve
olyan, a Bszt. sze rin ti pénz ügyi esz köz nek – ide ért ve a ha -
tár idõs, op ci ós szer zõ dé se ket is – van a bir to ká ban, amely
– a bir to kos egye dü li sa ját kez de mé nye zé sé re vagy meg ál -
la po dás alap ján – a ki bo csá tó sza va za ti jo got biz to sí tó
rész vé nyé nek és sza va za ti jo gá nak meg szer zé sét te szi le -
he tõ vé.

(10) A rész vé nyes men te sül az (1) be kez dés sze rin ti tá -
jé koz ta tá si kö te le zett ség alól, ha a tá jé koz ta tá si kö te le zett -
sé get az anya vál la la ta, vagy ha az anya vál la la ta is el len õr -
zött vál lal ko zás, ak kor an nak anya vál la la ta tel je sí ti.

(11) A hi tel in té zet és a be fek te té si vál lal ko zás a ke res -
ke dé si könyv ben nyil ván tar tott ré sze se dés ese tén men te -
sül az (1) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tá si kö te le zett ség
alól, ha

a) biz to sít ja, hogy a ré sze se dés hez kap cso ló dó sza va -
za ti jo got sen ki se gya ko rol has sa,

b) a ki bo csá tó dön tés ho zó, ügy ve ze tõ, fel ügye lõ szer -
vei vagy tes tü le ti tag ja i nak ki ne ve zé sé re, fel men té sé re vo -
nat ko zó dön té sek meg ho za ta lá ban nem vesz részt, és

c) a ke res ke dé si könyv ben nyil ván tar tott ré sze se dés hez 
kap cso ló dó sza va za ti jo gok nem ha lad ják meg az 5%-ot.

(12) Az ár jegy zõ men te sül az (1) be kez dés sze rin ti tá jé -
koz ta tá si kö te le zett ség alól, ha

a) biz to sít ja, hogy a rész es dé sé hez kap cso ló dó sza va -
za ti jo got sen ki se gya ko rol has sa,

b) az ár jegy zõi te vé keny ség meg kez dé sét és meg szün -
te té sét meg elõ zõ en ér te sí ti a Fel ügye le tet,

c) el kü lö ní tett nyil ván tar tást ve zet az ár jegy zõi te ve -
kény ség hez szük sé ges rész vé nyek rõl és pénz ügyi esz kö -
zök rõl.

(13) Ha az ár jegy zõ a ki bo csá tó val, tõzs dé vel ár jegy zõi
meg ál la po dást kö tött, ak kor a meg ál la po dást a Fel ügye let
ké ré sé re be mu tat ja.

(14) Az e §-ban meg ha tá ro zott tá jé koz ta tást el mu lasz tó
sze mély a tá jé koz ta tá si kö te le zett ség tel je sí té sé ig a rész -
vény tár sa ság ban a sza va za ti jo gát nem gya ko rol hat ja.

(15) A Fel ügye let a hon lap ján köz zé te szi a sza bá lyo zott
piac ke res ke dé si nap ja i nak be osz tá sát.”

51. § A Tpt. 181/U.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az érin tett fel ügye le ti ha tó sá gok kal tör té nõ együtt mû -
kö dés a kö vet ke zõk re ter jed ki:]

„d) a pénz ügyi kong lo me rá tum be li vál lal ko zá sok
 minõsített be fo lyás sal ren del ke zõ tu laj do no sá nak és a
 vezetõ ál lá sú sze mé lyé nek azo no sí tá sá ra,”

52. § A Tpt. 201.  §-a (2) be kez dé sé nek j) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Benn fen tes sze mély:]
„j) az a jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség gel nem ren -

del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság, és ezek ne vé ben el já ró sze -
mély, amely ben az a)–i) pon tok ban meg je lölt benn fen tes
sze mély mi nõ sí tett be fo lyás sal bír.”

53. § (1) A Tpt. 201/B. § (1) be kez dés a) pont já nak
ac) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Fel ügye let nek kö te les az ügy let kö tést ha la dék ta la nul 
be je len te ni

a) a 201. § (2) be kez dés a) pont já ban em lí tett benn fen -
tes sze mély, il let ve]

„ac) a benn fen tes sze mély mi nõ sí tett be fo lyá sá val mû -
kö dõ tár sa ság, és”
[ha sze mé lye sen vagy meg bí zott út ján kö tött ügy le tet olyan 
rész vény re, amellyel kap cso lat ban benn fen tes nek mi nõ sül, 
il let ve olyan pénz ügyi esz köz re, amely nek ér té ke az em lí -
tett rész vény ér té ké tõl vagy ár fo lya má tól függ.]

(2) A Tpt. 201/B.  §-a (4) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A 201. § (2) be kez dés a) pont já ban em lí tett benn fen tes
sze mély nem kö te les az ügy let kö tést nyil vá nos ság ra hoz ni,
ha az adott nap tá ri év ben az ügy let kö té sek össz ér té ke nem
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ha lad ja meg az egy mil lió fo rin tot. Az ügy let kö té sek össz ér -
té ké nek szá mí tá sá nál figye lembe kell ven ni:]

„d) a mi nõ sí tett be fo lyá sá val mû kö dõ tár sa ság”
[ál tal kö tött ügy le te ket.]

54. § A Tpt. 204.  §-a (5) be kez dé sé nek a) és b) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E rész ren del ke zé se i nek al kal ma zá sa so rán pénz ügyi
esz köz nek mi nõ sül:]

„a) a pénz ügyi esz köz, az egyéb tõzs dei ter mék és bár -
mi lyen más esz köz, ame lyet sza bá lyo zott pi ac ra be ve zet -
tek, vagy amely nek be ve ze té sé re vo nat ko zó an az ilyen
 piacon tör té nõ for gal ma zás en ge dé lye zé se irán ti ké rel met
nyúj tot tak be,

b) az az esz köz, ame lyet sza bá lyo zott pi ac ra nem
 vezettek be, de ér té ke az a) pont ban fel so rolt va la me lyik
esz köz ér té ké tõl vagy ár fo lya má tól függ,”

55. § A Tpt. 217.  §-a (6) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A (2) be kez dés sze rin ti összeg ha tár nak és de vi zá -
ban fenn ál ló kö ve te lés ese tén a de vi zá ban, va lu tá ban ki fi -
ze tett kár ta la ní tás össze gé nek a meg ál la pí tá sa – a ki fi ze tés
idõ pont já tól füg get le nül – a fel szá mo lás kez dõ idõ pont já -
nak nap ján ér vé nyes MNB ál tal köz zé tett hi va ta los de vi za -
ár fo lya mon tör té nik.”

56. § (1) A Tpt. 300.  §-a (2) be kez dé sé nek be ve ze tõ
szö ve ge és c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek
lép nek:

„(2) Ha az ala pí tók kö zött olyan sze mély sze re pel, aki
(amely) az ala pí tás alatt lévõ tõzs dé ben mi nõ sí tett be fo -
lyást kí ván sze rez ni, az (1) be kez dés ben fog lal ta kon kí vül 
az en ge dély irán ti ké re lem hez mel lé kel ni kell”

„c) a mi nõ sí tett be fo lyás sal ren del ke zõ sze mély azo no -
sí tá sá ra al kal mas ada to kat, ter mé sze tes sze mély ese tén
har minc nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít -
ványt, vagy a ké rel me zõ sze mé lyes joga sze rin ti en nek
meg fe le lõ ok ira tot;”

(2) A Tpt. 300.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha az ala pí tók kö zött mi nõ sí tett be fo lyást sze rez ni
kí vá nó kül föl di szék he lyû pénz ügyi in téz mény, biz to sí tó,
be fek te té si vál lal ko zás van, az (1) és (2) be kez dés ben
fog lal ta kon kí vül az en ge dély irán ti ké re lem hez be kell
nyúj ta ni a szék hely sze rin ti or szág ha tás kör rel ren del ke zõ
fel ügye le ti ha tó sá gá nak iga zo lá sát vagy nyi lat ko za tát ar -
ról, hogy a vál lal ko zás a pru dens te vé keny ség vég zé sé re
vo nat ko zó sza bá lyo kat be tart va mû kö dik.”

57. § (1) A Tpt. 303.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Tõzs dei te vé keny ség foly ta tá sá ra jo go sí tó en ge délyt a
ké rel me zõ ak kor kap hat, ha iga zol ja, hogy]

„a) biz to sí tott a ke res ke dé si rend szer hez  való meg kü -
lön böz te tés men tes hoz zá fé rés;”

(2) A Tpt. 303.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Tõzs dei te vé keny ség foly ta tá sá ra jo go sí tó en ge délyt a
ké rel me zõ ak kor kap hat, ha iga zol ja, hogy]

„f) kár ese mé nyen ként leg alább száz mil lió fo rint, és
éven te össze sen leg alább száz öt ven mil lió fo rint össze gû
fe le lõs ség biz to sí tás sal ren del ke zik.”

58. § A Tpt. 308.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A tõzs dé ben a 307. § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ré sze se dés sel ren del ke zõ sze mély ket tõ na pon be lül kö te les 
a Fel ügye let nek és a tõzs dé nek be je len te ni, ha]

„a) mi nõ sí tett be fo lyá sát tel jes egé szé ben megszün tette, 
vagy”

59. § A Tpt. 310.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha az en ge dély meg ta ga dá sá ra okot adó kö rül mény 
nem áll fenn, de a jogi sze mély ké rel me zõ mi nõ sí tett be fo -
lyás sal ren del ke zõ ter mé sze tes sze mély tu laj do no sa, ve ze -
tõ tiszt ség vi se lõ je el len, vagy a ter mé sze tes sze mély ké rel -
me zõ el len a 357. § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott bün -
te tõ el já rás van fo lya mat ban, a Fel ügye let az en ge dé lye zé si 
el já rást fel füg gesz ti a bün te tõ el já rás be fe je zé sé ig. A Fel -
ügye let az el já rást a bün te tõ el já rás jog erõs le zá rá sát köve -
tõen foly tat ja.”

60. § (1) A Tpt. 311.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tõzs dé vel mun ka vi szony ban álló sze mély és vele
kö zös ház tar tás ban élõ kö ze li hoz zá tar to zó ja nem le het a
tõzs de tu laj do no sá nál, tõzs dei ke res ke dõ nél ve ze tõ ál lá sú
sze mély és ér de mi ügy in té zõ.”

(2) A Tpt. 311.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A tõzs dé vel mun ka vi szony ban álló sze mély és vele
kö zös ház tar tás ban élõ kö ze li hoz zá tar to zó ja nem le het
tõzs dé re be ve ze tett ér ték pa pír ki bo csá tó já nál ve ze tõ ál lá sú 
sze mély és ér de mi ügy in té zõ, ide nem ért ve azt az ese tet,
ha a tõzs de ál tal ki bo csá tott ér ték pa pír vagy ál lam pa pír ke -
rül a tõzs dé re be ve ze tés re.”

61. § A Tpt. 317.  §-a (4) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A tõzs de sza bály za tá ban meg kell ha tá roz ni:]
„d) a tõzs dei ter mék be ve ze té sé nek, át ve ze té sé nek és

ki ve ze té sé nek fel té te le it és el já rá si rend jét;”

62. § (1) A Tpt. 338.  §-a (5) be kez dé sé nek a) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[El szá mo ló há zi te vé keny ség foly ta tá sá ra jo go sí tó en ge -
délyt az a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén szék hellyel ren -
del ke zõ ké rel me zõ kap hat, amely meg fe lel a kö vet ke zõ fel -
té te lek nek:]
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„a) kár ese mé nyen ként leg alább száz mil lió fo rint, és
éven te össze sen leg alább száz öt ven mil lió fo rint össze gû
fe le lõs ség biz to sí tás sal ren del ke zik;”

(2) A Tpt. 338.  §-a (5) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[El szá mo ló há zi te vé keny ség foly ta tá sá ra jo go sí tó en ge -
délyt az a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén szék hellyel ren -
del ke zõ ké rel me zõ kap hat, amely meg fe lel a kö vet ke zõ fel -
té te lek nek:]

„c) leg alább egy be fek te té si vál lal ko zás sal, hi tel in té zet -
tel vagy áru tõzs dei szol gál ta tó val elõ szer zõ dést kö tött a
ré szük re nyúj tan dó szol gál ta tá sok ról;”

63. § A Tpt. 339.  §-ának c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Az el szá mo ló há zi te vé keny ség vég zé sé re  szóló en ge -
dély irán ti ké re lem hez mel lé kel ni kell:]

„c) leg alább egy be fek te té si vál lal ko zás sal, hi tel in té zet -
tel vagy áru tõzs dei szol gál ta tó val kö tött, a ré szük re nyúj -
tott szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó, va la mint – ha tõzs dei te -
vé keny sé get nem vé gez – tõzs dei te vé keny sé get vég zõ
szer ve zet tel kö tött elõ szer zõ dést;”

64. § A Tpt. 340.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az el szá mo ló há zi te vé keny ség vég zé sé hez szük sé -
ges en ge délyt a Fel ügye let adja ki, mó do sít ja és von ja
vissza. Az en ge dé lye zé si el já rás ban – az el szá mo lá si rend -
szer ha té kony és meg bíz ha tó mû kö dé sé vel kap cso la tos
kér dé sek ben – az MNB szak ha tó ság ként vesz részt.
Az MNB e tör vény sze rin ti szak ha tó sá gi köz re mû kö dé sé -
re a Ket. ren del ke zé se it kell al kal maz ni.”

65. § (1) A Tpt. 340/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz pon ti ér ték tá ri te vé keny ség vég zé sé hez szük -
sé ges en ge délyt a Fel ügye let adja ki, mó do sít ja és von ja
vissza. A Fel ügye let az en ge délyt a 336. § (1) be kez dé sé -
ben fog lalt te vé keny sé gek tel jes kö ré re adja meg.”

(2) A Tpt. 340/A.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Köz pon ti ér ték tá ri te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en -
ge délyt a Fel ügye let an nak a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le -
tén szék hellyel ren del ke zõ, leg alább egy mil li árd fo rint
jegy zett tõ ké vel ren del ke zõ rész vény tár sa ság nak vagy köz -
pon ti szer zõ dõ fél te vé keny sé get nem vég zõ el szá mo ló ház -
nak adja meg, amely ren del ke zik]

„a) kár ese mé nyen ként leg alább száz mil lió fo rint, és
éven te össze sen leg alább száz öt ven mil lió fo rint össze gû
fe le lõs ség biz to sí tás sal,”

(3) A Tpt. 340/A.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az en ge dé lye zé si el já rás ban – az el szá mo lá si rend -
szer ha té kony és meg bíz ha tó mû kö dé sé vel kap cso la tos
kér dé sek ben – az MNB szak ha tó ság ként vesz részt.”

66. § (1) A Tpt. 340/D.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A köz pon ti szer zõ dõ fél ként tör té nõ te vé keny ség
vég zé sé hez szük sé ges en ge délyt a Fel ügye let adja ki, mó -
do sít ja és von ja vissza.”

(2) A Tpt. 340/D.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A köz pon ti szer zõ dõ fél ként tör té nõ te vé keny ség vég zé -
sé re jo go sí tó en ge délyt a Fel ügye let an nak a Ma gyar Köz -
tár sa ság te rü le tén szék hellyel ren del ke zõ jogi sze mé lyi -
ség gel ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság nak adja meg, amely 
ren del ke zik]

„b) kár ese mé nyen ként leg alább száz mil lió fo rint, és
éven te össze sen leg alább száz öt ven mil lió fo rint össze gû
fe le lõs ség biz to sí tás sal,”

(3) A Tpt. 340/D.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az en ge dé lye zé si el já rás ban – az el szá mo lá si rend -
szer ha té kony és meg bíz ha tó mû kö dé sé vel kap cso la tos
kér dé sek ben – az MNB szak ha tó ság ként vesz részt.”

67. § A Tpt. 342.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„342. § (1) A köz pon ti ér ték tár ban mi nõ sí tett be fo lyást
szer zõ vagy meg lé võ be fo lyá sát mó do sí tó sze mély – ha a
be fo lyá sá nak mér té ke el éri a hu szon öt, har minc há rom, öt -
ven, het ven öt, ki lenc ven vagy száz szá za lé kot – a be fo -
lyás szer zést két mun ka na pon be lül

a) be je len ti a Fel ügye let nek,
b) tá jé koz tat ja azt az el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég -

zõ szer ve ze tet, amellyel a köz pon ti ér ték tár nak ha tá lyos
meg ál la po dá sa van.

(2) A köz pon ti ér ték tár ban az (1) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott be fo lyás sal ren del ke zõ sze mély – ha be fo lyá sá nak 
mér té ke a hu szon öt, har minc há rom, öt ven, het ven öt, ki -
lenc ven szá za lék alá csök ken vagy meg szû nik – a be fo -
lyás szer zést két mun ka na pon be lül – a be je len tés pil la na -
tá ban meg lé võ be fo lyás mér té ké nek meg je lö lé sé vel –

a) be je len ti a Fel ügye let nek,
b) tá jé koz tat ja azt az el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég -

zõ szer ve ze tet, amellyel a köz pon ti ér ték tár nak ha tá lyos
meg ál la po dá sa van.

(3) A köz pon ti ér ték tár két mun ka na pon be je len ti a Fel -
ügye let nek, ha tu do mást sze rez az (1) és (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott mér té kû be fo lyás meg szer zé sé rõl, mó do su -
lá sá ról vagy meg szû né sé rõl, és ez zel egy ide jû leg ezt a Fel -
ügye let ál tal üze mel te tett hon la pon és a sa ját hon lap ján
köz zé te szi.”

68. § (1) A Tpt. 345.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Az el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet
üz let sza bály za tá nak és sza bály za ta i nak al kal maz ha tó sá -
gá hoz szük sé ges en ge délyt a Fel ügye let adja ki, mó do sít ja
és von ja vissza. Az en ge dé lye zé si el já rás ban – az el szá mo -
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lá si rend szer ha té kony és meg bíz ha tó mû kö dé sé vel kap -
cso la tos kér dé sek ben – az MNB szak ha tó ság ként vesz
részt.”

(2) A Tpt. 345.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A Fel ügye let az en ge délyt nem adja ki, ha
a) az üz let sza bály zat és a sza bály zat nem fe le l meg e

tör vény vagy más jog sza bály ren del ke zé se i nek,
b) a sza bály zat nincs össz hang ban az üz let sza bály zat

vagy más sza bály zat ren del ke zé sé vel,
c) az MNB a szak ha tó sá gi ál lás fog la lás ban a hoz zá já -

ru lást meg ta gad ja.”

69. § A Tpt. 347.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet a
be fek te té si vál lal ko zás, hi tel in té zet, áru tõzs dei szol gál ta tó 
tu laj do nát ké pe zõ, és az ügy fe le i ket meg il le tõ bár mely
pénz ügyi esz közt és pénz esz közt egy más tól és sa ját va -
gyo ná tól el kü lö nít ve kö te les nyil ván tar ta ni.”

70. § (1) A Tpt. 350/B.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A (2) be kez dés ben fog lalt sza bály za tok al kal maz -
ha tó sá gá hoz szük sé ges en ge délyt a Fel ügye let adja ki, mó -
do sít ja és von ja vissza. Az en ge dé lye zé si el já rás ban – az
el szá mo lá si rend szer ha té kony és meg bíz ha tó mû kö dé sé -
vel kap cso la tos kér dé sek ben – az MNB szak ha tó ság ként
vesz részt.”

(2) A Tpt. 350/B.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A Fel ügye let az en ge dély meg adá sát meg ta gad ja,
ha

a) a sza bály zat nem fe le l meg e tör vény vagy más jog -
sza bály ren del ke zé se i nek,

b) a sza bály zat nincs össz hang ban más sza bály zat ren -
del ke zé se i vel,

c) az MNB a szak ha tó sá gi ál lás fog la lás ban a hoz zá já -
ru lást meg ta gad ja.”

(3) A Tpt. 350/B.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A Fel ügye let en ge dé lyét köve tõen a köz pon ti ér -
ték tár a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott sza bály za to kat a
Fel ügye let ál tal üze mel te tett hon la pon és a sa ját hon lap ján
köz zé te szi.”

71. § (1) A Tpt. 350/E.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A (2) be kez dés ben fog lalt sza bály za tok al kal maz -
ha tó sá gá hoz szük sé ges en ge délyt a Fel ügye let adja ki, mó -
do sít ja és von ja vissza. Az en ge dé lye zé si el já rás ban – az
el szá mo lá si rend szer ha té kony és meg bíz ha tó mû kö dé sé -
vel kap cso la tos kér dé sek ben – az MNB szak ha tó ság ként
vesz részt.”

(2) A Tpt. 350/E.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A Fel ügye let az en ge dély meg adá sát meg ta gad ja,
ha

a) a sza bály zat nem fe le l meg e tör vény vagy más jog -
sza bály ren del ke zé se i nek,

b) a sza bály zat nincs össz hang ban más sza bály zat ren -
del ke zé se i vel,

c) az MNB a szak ha tó sá gi ál lás fog la lás ban a hoz zá já -
ru lást meg ta gad ja.”

(3) A Tpt. 350/E.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A Fel ügye let en ge dé lyét köve tõen a köz pon ti szer -
zõ dõ fél a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott sza bály za to kat
a Fel ügye let ál tal üze mel te tett hon la pon és a sa ját hon lap -
ján köz zé te szi.”

72. § A Tpt. 351.  §-a (2) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve -
ge, d) és e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép -
nek:

„(2) A köz pon ti ér ték tár köz vet len tu laj do ni ré sze se dést 
– a (3) be kez dés ki vé te lé vel – ki zá ró lag az ál ta la foly ta tott 
te vé keny ség vég zé sé vel össze füg gés ben sze rez het”

„d) el szá mo ló há zi, köz pon ti ér ték tá ri, köz pon ti szer zõ -
dõ fél te vé keny sé get vég zõ szer ve zet ben, ide ért ve a kül -
föl di el szá mo ló há zi, köz pon ti ér ték tá ri, köz pon ti szer zõ dõ
fél te vé keny sé get vég zõ szer ve ze tet;

e) olyan já ru lé kos vál lal ko zás ban, amely nek ki zá ró lag
pénz ügyi in téz mény ben, be fek te té si vál lal ko zás ban, tõzs -
dé ben, köz pon ti ér ték tá ri, el szá mo ló há zi, köz pon ti szer -
zõdõ fél te vé keny sé get vég zõ szer ve zet ben le het tu laj do ni
ré sze se dé se.”

73. § A Tpt. 353.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Nem kell al kal maz ni a (4) és (5) be kez dés ben
meg ha tá ro zott elõ írást a köz pon ti ér ték tár mi nõ sí tett be fo -
lyás sal ren del ke zõ tu laj do no sa és ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je
tu laj do nát ké pe zõ ér ték pa pír és pénz esz köz ese té ben.”

74. § A Tpt. 356.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„Ve ze tõ ál lá sú sze mé lyek re és mi nõ sí tett be fo lyás sal
ren del ke zõk re vo nat ko zó fel té te lek”

75. § A Tpt. 358.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Be fek te té si alap ke ze lõ, koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ,
tõzs de, el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet, il let -
ve köz pon ti ér ték tár ál tal – a Gt.-nek a könyv vizs gá ló ra
vo nat ko zó an meg ha tá ro zott fel té te le in túl me nõ en – könyv -
vizs gá lói fel ada tok el lá tá sá ra csak ak kor ad ha tó az ér vé -
nyes könyv vizs gá lói en ge déllyel ren del ke zõ, be jegy zett
könyv vizs gá ló (könyv vizs gá lói tár sa ság) ré szé re meg bí -
zás, ha]
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„d) a be fek te té si alap ke ze lõ, a koc ká za ti tõkealap-ke -
zelõ, a tõzs de, az el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer -
ve zet, a köz pon ti ér ték tár és an nak mi nõ sí tett be fo lyás sal
ren del ke zõ tu laj do no sa a könyv vizs gá ló cég ben köz vet len 
vagy köz ve tett tu laj don nal nem ren del ke zik.”

76. § A Tpt. 368.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) E tör vény al kal ma zá sá ban üz le ti ti tok alatt a
Ptk.-ban meg ha tá ro zott fo gal mat kell ér te ni.”

77. § (1) A Tpt. 376.  §-a (3) be kez dé sé nek a) és
b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság el já -
rá sá nak van he lye]

„a) a tör vény ha tá lya alá tar to zó ér ték pa pír for ga lom ba
ho za ta lá val, be fek te té si szol gál ta tás sal, be fek te té si szol -
gál ta tást ki egé szí tõ szol gál ta tás sal és áru tõzs dei szol gál ta -
tás sal;

b) be fek te tõk egy más kö zöt ti, pénz ügyi esz köz zel;”
[kap cso la tos jog vi tá ban, ha a fe lek a vá lasz tott bí ró sá gi el -
já rást vá lasz tott bí ró sá gi szer zõ dés ben ki kö töt ték és az el -
já rás tár gyá ról sza ba don ren del kez het nek.]

(2) A Tpt. 376.  §-a (3) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság el já -
rá sá nak van he lye]

„e) a be fek te té si vál lal ko zás, hi tel in té zet és ügy fe le kö -
zött pénz ügyi esz köz re vo nat ko zó meg bí zás el fo ga dá sá -
nak meg ta ga dá sá val;”
[kap cso la tos jog vi tá ban, ha a fe lek a vá lasz tott bí ró sá gi el -
já rást vá lasz tott bí ró sá gi szer zõ dés ben ki kö töt ték és az el -
já rás tár gyá ról sza ba don ren del kez het nek.]

78. § A Tpt. 394.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A nyil ván tar tás a (2)–(3) be kez dés ben meg je lölt azo -
no sí tó ada to kon túl a kö vet ke zõ ket tar tal maz za:]

„a) a mi nõ sí tett be fo lyás sal össze füg gés ben a mi nõ sí tett 
be fo lyás mér té két, va la mint a be fo lyás gya kor lá sát biz to -
sí tó szer zõ dést,”

79. § A Tpt. 400.  §-a (1) be kez dé sé nek n) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Fel ügye let az aláb bi in téz ke dé se ket, szank ci ó kat al -
kal maz hat ja:]

„n) meg ha tá ro zott idõ szak ra fel füg geszt he ti az érték -
papír for ga lom ba ho za ta lát, a pénz ügyi esz köz for gal ma -
zá sát, a nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa ság ban tör té nõ
be fo lyás szer zés re irá nyu ló nyil vá nos vé te li aján lat ra vo -
nat ko zó el já rást;”

80. § (1) A Tpt. 451.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
f) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter arra, hogy ren de let ben 
ál la pít sa meg]

„f) a tõ ke meg fe le lé si és tõ ke szük ség le ti kö ve tel mé -
nyek nek kon szo li dált mó don  való meg fe le lés re vo nat ko zó 
rész le tes sza bá lyo kat,”

(2) A Tpt. 451.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
i) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter arra, hogy ren de let ben 
ál la pít sa meg]

„i) a tõzs dei ter mék át ve ze té sé vel és ki ve ze té sé vel kap -
cso la tos elõ írásokat,”

81. § (1) A Tpt. 4. szá mú mel lék le te f) pont já nak 1. al -
pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az ér ték pa pír-so ro za tok tõzs dei be ve ze té se ese tén a tá -
jé koz ta tó tar tal maz za]

„1. a be ve ze tés ben köz re mû kö dõ be fek te té si vál lal ko -
zás, hi tel in té zet ne vét, szék he lyét;”

(2) A Tpt. 4. szá mú mel lék le te f) pont já nak 4. al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az ér ték pa pír-so ro za tok tõzs dei be ve ze té se ese tén a tá -
jé koz ta tó tar tal maz za]

„4. a tõzs dei be ve ze tés ben köz re mû kö dõ be fek te té si
vál lal ko zás, hi tel in té zet nyi lat ko za tát, amely ben egye tem -
le ges fe le lõs sé get vál lal a ki bo csá tó val azért, hogy a tá jé -
koz ta tó a  valóságnak meg fe le lõ ada to kat és ál lí tá so kat tar -
tal maz, vagy tu do má suk sze rint nem ke rül tek el hall ga tás ra 
olyan té nyek és in for má ci ók, ame lyek a ki bo csá tó és a be -
ve ze tés tár gyát ké pe zõ ér ték pa pír-so ro zat hely ze té nek
meg íté lé se szem pont já ból je len tõ ség gel bír nak;”

82. § A Tpt. 25. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ 24. pont -
tal egé szül ki:

[Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak  való
meg fe le lést szol gál ja:]

„24. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2007. szep tem -
ber 5-i 2007/44/EK irány el ve a 97/49/EGK ta ná csi irány -
elv nek és a 2002/83/EK, a 2004/39/EK, a 2005/68/EK és a
2006/48/EK irány elv nek a pénz ügyi szek tor be li ré sze se -
dés szer zé sek és ré sze se dés nö ve lé sek pru den ci á lis ér té ke -
lé sé nek el já rá si sza bá lyai és az ér té ke lés kri té ri u mai te kin -
te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról.”

IX. Fejezet

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl  szóló
2003. évi LX. tör vény módosítása

83. § (1) A biz to sí tók ról és biz to sí tá si te vé keny ség rõl
 szóló 2003. évi LX. tör vény (továb biak ban: Bit.) 3.  §-a
(1) be kez dé sé nek 5. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„5. mi nõ sí tett be fo lyás: egy vál lal ko zás sal lét re jött

olyan köz ve tett és köz vet len kap cso lat, amely alap ján a
be fo lyás sal ren del ke zõ
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a) vál lal ko zás ban fenn ál ló tu laj do ni há nya dá nak (ré -
sze se dé sé nek) mér té ke vagy az ál ta la gya ko rol ha tó sza va -
za ti jog ará nya leg alább tíz szá za lék, vagy

b) a vál lal ko zás dön tés ho zó, ügy ve ze tõ vagy fel ügye lõ
szer vei, tes tü le ti tag ja i nak leg alább húsz szá za lé kát ki ne -
vez he ti vagy fel ment he ti, vagy

c) lé te sí tõ ok irat, meg ál la po dás alap ján dön tõ be fo lyást 
gya ko rol hat a vál lal ko zás mû kö dé sé re.

A mi nõ sí tett be fo lyás nagy sá gá nak meg ál la pí tá sa kor a
köz vet len és a köz ve tett tu laj dont együt te sen, va la mint a
Bszt. 37/A.  §-ának (2)–(6) be kez dé sé ben fog lal ta kat kell
meg fele lõen figye lembe ven ni;”

(2) A Bit. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek 65. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„65. üz le ti ti tok: a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. 

évi IV. tör vény ben (a továb biak ban: Ptk.) meg ha tá ro zott
fo ga lom;”

(3) A Bit. 3.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
92. pont tal egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„92. ÁÉKBV: a be fek te té si vál lal ko zá sok ról és az áru -

tõzs dei szol gál ta tók ról, va la mint az ál ta luk vé gez he tõ te -
vé keny sé gek sza bá lya i ról  szóló 2007. évi CXXXVIII. tör -
vény ben (a továb biak ban: Bszt.) meg ha tá ro zott fo ga lom;”

(4) A Bit. 3.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
93. pont tal egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„93. kö ze li hoz zá tar to zó: a Ptk.-ban meg ha tá ro zott fo -

ga lom és az élet társ;”

(5) A Bit. 3.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
94. pont tal egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„94. kap csolt vál lal ko zás: a Tpt.-ben meg ha tá ro zott fo -

ga lom.”

84. § A Bit. 5.  §-a (6) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Biz to sí tá si te vé keny ség gel köz vet le nül össze füg gõ te -
vé keny ség nek mi nõ sül kü lö nö sen:]

„c) a Bszt. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg -
ha tá ro zott meg bí zás fel vé te le és to váb bí tá sa,”

85. § A Bit. 22.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A biz to sí tó egye sü let alap sza bá lyá ban ren del kez ni
kell:]

„i) a szol gál ta tás csök ken té sé rõl, il let ve a ta gok ál tal tel -
je sí ten dõ kö te le zõ pót ló la gos be fi ze tés rõl, arra az eset re,
ha más for rá sok nem elég sé ge sek az egye sü let tárgy évi kö -
te le zett sé ge i nek tel je sí té sé re;”

86. § A Bit. 24.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„24. § (1) A biz to sí tó egye sü let leg fel sõbb szer ve ál la -
pít ja meg a 22. § (1) be kez dés i) pont já ban meg ha tá ro zott
szol gál ta tás csök ken tést, il let ve a pót ló la gos be fi ze té si kö -
te le zett sé get, be le ért ve azok mér té két.

(2) Ha a biz to sí tó egye sü let az e tör vény ben meg ha tá ro -
zot tak sze rin ti szük ség hely zet be ke rült, a Fel ügye let jo go -
sult – a 216. § (2) be kez dé sé ben fog lal tak mel lett – a
 pótlólagos be fi ze té si kö te le zett ség meg ál la pí tá sá ra, fel -
téve, ha a Fel ügye let erre irá nyu ló fel hí vá sá nak a biz to sí tó
egye sü let leg fel sõbb szer ve nem tett ele get.

(3) A pót ló la gos be fi ze té si kö te le zett ség alap ján a biz to -
sí tó egye sü let tag ja ál tal tel je sí ten dõ be fi ze tés nem ha lad -
hat ja meg a biz to sí tó egye sü let tag ja ál tal a pót ló la gos be -
fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té se nél kül a biz to sí tó egye sü -
let ré szé re bár mi lyen jog cí men éven te tel je sí tett be fi ze té -
sek 100 szá za lé kát.

(4) A tag dí ja kat és pót ló la gos be fi ze té se ket, va la mint az 
egye sü let nek a tag sá gi hoz zá já ru lás alap ján nyúj tott biz to -
sí tói szol gál ta tá sa it az alap sza bály ban kell meg ál la pí ta ni,
azo nos fel té te lek ese tén azo nos alap el vek sze rint.”

87. § A Bit. 36.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A biz to sí tás köz ve tí tõi te vé keny sé get vég zõ ter mé -
sze tes sze mély a fog lal koz ta tó biz to sí tó nak, il let ve füg get -
len biz to sí tás köz ve tí tõ nek a Fel ügye let ál tal meg ha tá ro -
zott mó don tör té nõ be je len té se alap ján ke rül nyilvántar -
tásba vé tel re. A köz ve tí tõ az adott biz to sí tás köz ve tí tõi
 tevékenységre vo nat ko zó nyil ván tar tás ba vé te le kor kö te -
les fel sõ fo kú vég zett ség gel vagy az e tör vény 13. szá mú
mel lék le té ben az adott biz to sí tás köz ve tí tõi te vé keny ség re
meg ha tá ro zott szak ké pe sí tés sel vagy kü lön jog sza bály
sze rin ti ha tó sá gi vizs gá val ren del kez ni.”

88. § A Bit. 37.  §-a (1) be kez dé sé nek c) és d) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A biz to sí tás köz ve tí tõ – ha tör vény el té rõ en nem ren del -
ke zik – a biz to sí tá si szer zõ dés meg kö té sét meg elõ zõ en és
bár mely, a tá jé koz ta tás ban sze rep lõ adat vál to zá sa ese tén
a szer zõ dés mó do sí tá sa kor és meg újí tá sa kor kö te les az
ügy fél ré szé re a kö te le zett ség vál la lás tag ál la má nak hi va -
ta los nyel vén vagy az ügy fél lel tör té nõ meg ál la po dás ban
ki kö tött más nyel ven írás ban tá jé koz ta tást adni:]

„c) ar ról, hogy ren del ke zik-e mi nõ sí tett be fo lyás sal az
adott biz to sí tó ban,

d) az adott biz to sí tó vagy az adott biz to sí tó anya vál la -
la ta ren del ke zik-e mi nõ sí tett be fo lyás sal a biz to sí tás köz -
ve tí tõ ben,”

89. § A Bit. 39.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A füg get len biz to sí tás köz ve tí tõ kö te les te vé keny -
sé gé nek fe le lõs ség biz to sí tá sá ra min den kor leg alább kár -
eseményenkénti 1 120 200 euró, il let ve éven te együt te sen
leg alább 1 680 300 euró össze gû, az Eu ró pai Unió egész
te rü le té re ki ter je dõ ha tá lyú fe le lõs ség biz to sí tás sal vagy
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1 680 300 euró va gyo ni biz to sí ték kal ren del kez ni. Az en -
ge dély meg adá sá nak fel té te le, hogy a füg get len biz to sí tás -
köz ve tí tõ iga zol ja a Fel ügye let nek a fe le lõs ség biz to sí tá si
szer zõ dés meg kö té sét vagy a va gyo ni biz to sí ték meg -
létét.”

90. § A Bit. 41.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Füg get len biz to sí tás köz ve tí tõi te vé keny sé get csak
olyan ter mé sze tes sze mély vé gez het – füg get len biz to sí -
tás köz ve tí tõi te vé keny sé get vég zõ gaz dál ko dó szer ve ze -
ten, il let ve az e gaz dál ko dó szer ve zet tel egyéb jog vi szony -
ban álló gaz dál ko dó szer ve ze ten be lül –, aki bün tet len elõ -
éle tû, fel sõ fo kú vég zett ség gel vagy az e tör vény 13. szá mú 
mel lék le té ben meg ha tá ro zott szak ké pe sí tés sel vagy kü lön
jog sza bály sze rin ti ha tó sá gi vizs gá val ren del ke zik.”

91. § A Bit. 43.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„43. § A füg get len biz to sí tás köz ve tí tõ ki zá ró lag a Fel -
ügye let erre vo nat ko zó en ge dé lye alap ján ala pít hat más
füg get len biz to sí tás köz ve tí tõi te vé keny sé get foly ta tó gaz -
da sá gi tár sa sá got, sze rez het ilyen te vé keny sé get foly ta tó
tár sa ság ban mi nõ sí tett be fo lyást.”

92. § (1) A Bit. 48.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ügy nö ki te vé keny sé get csak olyan ter mé sze tes
sze mély vé gez het (be le ért ve a biz to sí tás köz ve tí tõi te vé -
keny sé get vég zõ gaz dál ko dó szer ve zet, il let ve e szer ve zet -
tel meg bí zá si vagy egyéb jog vi szony ban álló, biz to sí tás -
köz ve tí tõi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet ke re te in be lül
vég zett te vé keny sé get is), aki bün tet len elõ éle tû, fel sõ fo kú 
vég zett ség gel vagy az e tör vény 13. szá mú mel lék le té ben
meg ha tá ro zott szak ké pe sí tés sel vagy kü lön jog sza bály
sze rin ti ha tó sá gi vizs gá val ren del ke zik.”

(2) A Bit. 48.  §-a (6) be kez dé sé nek a be ve ze tõ szö ve ge
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A Fel ügye let az ügy nö köt a nyil ván tar tá sá ból tör li,
ha

a) a nyil ván tar tás ba vé te li és mû kö dé si fel té te lek bár -
me lyi ké nek nem fe le l meg,

b) mû kö dé se sú lyo san vagy is mét lõ dõ en sér tet te a biz -
to sí tot tak ér de ke it.”

93. § (1) A Bit. 57.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Fel ügye let en ge dé lye szük sé ges:]
„i) a bel föl di füg get len biz to sí tás köz ve tí tõ ál tal har ma -

dik or szág ban mû kö dõ füg get len biz to sí tás köz ve tí tõi te vé -
keny sé get foly ta tó gaz da sá gi tár sa ság ala pí tá sá hoz, to váb -
bá ab ban, vagy biz to sí tó ban mi nõ sí tett be fo lyás szer zé sé -
hez, il let ve har ma dik or szág ban fi ók te lep lé te sí té sé hez,”

(2) A Bit. 57.  §-a (1) be kez dé sé nek k) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Fel ügye let en ge dé lye szük sé ges:]
„k) a füg get len biz to sí tás köz ve tí tõ ál tal más füg get len

biz to sí tás köz ve tí tõi te vé keny sé get foly ta tó gaz da sá gi tár -
sa ság ala pí tá sá hoz, il let ve ilyen te vé keny sé get foly ta tó
gaz da sá gi tár sa ság ban tör té nõ mi nõ sí tett be fo lyás meg -
szer zé sé hez,”

94. § A Bit. 58.  §-ának f) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A biz to sí tó ala pí tá si en ge dély irán ti ké rel mé hez mel lé -
kel ni kell:]

„f) biz to sí tó rész vény tár sa ság ese tén tá jé koz ta tást a
rész vé nye sek rõl, ar ról, hogy a rész vé nye sek ter mé sze tes
vagy jogi sze mé lyek, a mi nõ sí tett be fo lyás sal ren del ke zõ
sze mély rõl és a mi nõ sí tett be fo lyás mér té ké rõl,”

95. § A Bit. 60.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„60. § Ha a biz to sí tó rész vény tár sa ság ala pí tói kö zött
olyan sze mély sze re pel, aki az ala pí tás alatt álló biz to sí tó -
ban mi nõ sí tett be fo lyást kí ván sze rez ni, az 58.  §-ban fog -
lal ta kon kí vül az ala pí tá si en ge dély irán ti ké re lem hez mel -
lé kel nie kell:

a) a 111. § (3) be kez dé sé nek b)–g) és i)– k) pont ja i ban,
b) a 111. § (5) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek, va la -

mint
c) a szak mai al kal mas ság és üz le ti meg bíz ha tó ság

(91.  §) fenn ál lá sá nak
iga zo lá sát.”

96. § A Bit. 71.  §-a (2) be kez dé sé nek k) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A biz to sí tó kö te les a Fel ügye let nek 30 na pon be lül be -
je len te ni:]

„k) a más biz to sí tó ban, vi szont biz to sí tó ban, hi tel in té -
zet ben, pénz ügyi vál lal ko zás ban, be fek te té si vál lal ko zás -
ban vagy be fek te té si alap ke ze lõ ben szer zett, a mi nõ sí tett
be fo lyás mi ni má lis szint jé nél ki sebb ré sze se dé sét,”

97. § A Bit. 86.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A biz to sí tó ve ze tõ biz to sí tás ma te ma ti ku sa ként (ak tu á -
ri u sa ként) az al kal maz ha tó, aki]

„b) leg alább 5 éves, biz to sí tó nál, a Fel ügye let nél, a biz -
to sí tás ma te ma ti ku sok (ak tu á ri u sok) vagy biztosításköz -
vetítõk, szak ta nács adók szak mai ér dek vé del mi szer vé nél,
biz to sí tás köz ve tí tõi te vé keny sé get foly ta tó gaz dál ko dó
szer ve zet nél, biz to sí tó könyv vizs gá ló já nál vagy biztosí -
tási szak ta nács adó nál szer zett ak tu á ri u si szak mai gya kor -
lat tal ren del ke zik;”

98. § A Bit. 91.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Nem le het szak ma i lag al kal mas nak és üz le ti leg meg -
bíz ha tó nak mi nõ sí te ni azt a sze mélyt, aki]
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„a) mi nõ sí tett be fo lyás sal ren del ke zik (vagy ren del ke -
zett), il let ve ve ze tõ ál lá sú sze mély, vagy egyéb ve ze tõ
(vagy az volt) egy olyan biz to sí tó nál, biz to sí tás köz ve tí tõ -
nél vagy pénz ügyi in téz mény nél,

aa) amely ese té ben a fi ze tõ kép te len sé get ki zá ró lag fel -
ügye le ti szer ve ál tal al kal ma zott in téz ke dés sel le he tett el -
ke rül ni, és aki nek sze mé lyes fe le lõs sé gét e hely zet ki ala -
ku lá sá ért jog erõs bí ró sá gi vagy ha tó sá gi ha tá ro zat meg ál -
la pí tot ta, vagy

ab) ame lyet fel kel lett szá mol ni, és aki nek sze mé lyes
fe le lõs sé gét e hely zet ki ala ku lá sá ért jog erõs bí ró sá gi vagy
ha tó sá gi ha tá ro zat meg ál la pí tot ta; vagy”

99. § A Bit. 111.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„111. § (1) Aki biz to sí tó rész vény tár sa ság ban olyan
mér té kû ré sze se dést kí ván sze rez ni, amellyel el éri vagy
meg ha lad ja a mi nõ sí tett be fo lyás mi ni má lis mér té két,
vagy mi nõ sí tett be fo lyá sát úgy kí ván ja mó do sí ta ni, hogy
tu laj do ni ré sze se dé se vagy sza va za ti joga el ér je vagy meg -
ha lad ja a 20, 33 vagy 50 szá za lé kos ha tár ér té ket, kö te les a
szer zõ dés meg kö té sé hez a Fel ügye let elõ ze tes en ge dé lyét
be sze rez ni. A tu laj don jog hoz, il let ve a sza va za ti jog hoz
kap cso ló dó, an nak ará nyát meg ha la dó elõ nyö ket biz to sí tó
meg ál la po dás ki zá ró lag a Fel ügye let en ge dé lyé vel köt -
hetõ.

(2) A ké re lem nek tar tal maz nia kell a biz to sí tó meg ne ve -
zé sét, a meg lé võ és a meg sze rez ni kí vánt ré sze se dés – a
3. § (1) be kez dé sé nek 5. és 38. pont ját, va la mint a Bszt.
37/A.  §-ának (2)–(6) be kez dé sé ben fog lal ta kat is figye -
lembe vevõ – nagy sá gát.

(3) A ré sze se dés szer zés en ge dé lye zé se irán ti ké re lem -
hez a (2) be kez dés ben fog lal ta kon túl mel lé kel ni kell:

a) a ké rel me zõ, il let ve a ké rel me zõ vál lal ko zás ban mi -
nõ sí tett be fo lyás sal ren del ke zõ 3. § (1) be kez dé sé nek
3. pont já ban meg ha tá ro zott azo no sí tó ada ta it;

b) ter mé sze tes sze mély ké rel me zõ ese tén har minc nap -
nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít ványt, vagy a
ké rel me zõ sze mé lyes joga sze rin ti en nek meg fe le lõ ok ira -
tot;

c) ter mé sze tes sze mély ké rel me zõ, a ké rel me zõ vál lal -
ko zás ban mi nõ sí tett be fo lyás sal ren del ke zõ ter mé sze tes
sze mély ese tén ar ról  szóló nyi lat ko za tát, hogy sze mé lyé -
vel kap cso lat ban más ki zá ró ok nem áll fenn;

d) nem ter mé sze tes sze mély ké rel me zõ ese tén a ké re -
lem be nyúj tá sa kor ha tá lyos lé te sí tõ ok ira tát, har minc nap -
nál nem ré geb bi ok ira ti iga zo lást ar ról, hogy a sze mé lyes
joga sze rin ti be jegy zé se, nyil ván tar tás ba vé te le meg tör -
tént, nem áll csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já -
rás alatt, to váb bá nyi lat ko za tot ar ról, hogy ve ze tõ ál lá sú
sze mé lyé vel szem ben ki zá ró okok nem áll nak fenn;

e) har minc nap nál nem ré geb bi ok ira ti iga zo lást ar ról,
hogy a ké rel me zõ sze mé lyes joga sze rin ti ha tás kör rel ren -
del ke zõ adó ha tó ság gal, vám ha tó ság gal, tár sa da lom biz to -
sí tá si szerv vel szem ben nincs tar to zá sa;

f) a mi nõ sí tett be fo lyás meg szer zé sé hez szük sé ges
pénz ügyi for rás tör vényes ere de té nek iga zo lá sát;

g) nyi lat ko za tot ar ról, hogy a ké rel me zõ egyéb tu laj do -
no si ér de kelt sé ge és te vé keny sé ge nem ve szé lyez te ti a
pénz ügyi in téz mény mû kö dé sét, to váb bá hogy mi lyen – az 
Szmt. sze rin ti – füg gõ és jö võ be ni kö te le zett sé gei van nak;

h) a tu laj don szer zés re, il let ve a sza va za ti jog hoz kap -
cso ló dó je len tõs elõ nyö ket biz to sí tó meg ál la po dás ra tett
szer zõ dé ses aján la tot;

i) nem ter mé sze tes sze mély ké rel me zõ ese tén a ké rel -
me zõ tu laj do no si szer ke ze té nek rész le tes le írá sát;

j) az 58. § h) és i) pont já ban meg ha tá ro zott nyi lat ko za -
to kat;

k) a ké rel me zõ tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ban
fog lalt nyi lat ko za tát arra vo nat ko zó an, hogy hoz zá já rul az
en ge dély irán ti ké re lem hez mel lé kelt irat ban fog lal tak
 valódiságának a Fel ügye let ál tal meg ke re sett szer vek út ján 
tör té nõ el len õr zé sé hez.

(4) A ré sze se dés szer zés fel té te le, hogy a ké rel me zõ –
köz vet len ré sze se dés szer zés ese tén – a ré sze se dés szer zés -
hez szük sé ges tõke pénz be li ré szét va la mely tag ál lam ban
be jegy zett hi tel in té zet nél he lyez ze el.

(5) Ha a ké rel me zõ har ma dik or szág be li biz to sí tó,
 viszontbiztosító, hi tel in té zet vagy be fek te té si vál lal ko zás,
a (3)–(4) be kez dé sek ben fog lal ta kon kí vül a ké re lem hez
mel lé kel ni kell a szék hely sze rin ti ál lam ille té kes fel ügye -
le ti ha tó sá gá nak arra vo nat ko zó iga zo lá sát, il let ve nyi lat -
ko za tát, hogy a vál lal ko zás a te vé keny ség vég zé sé re
 vonatkozó sza bá lyok be tar tá sá val mû kö dik.”

100. § A Bit. 111/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„111/A. § (1) Ha a ké rel me zõ
a) az Eu ró pai Unió má sik tag ál la má ban te vé keny ség

vég zé sé re jo go sí tó en ge déllyel ren del ke zõ be fek te té si
 vállalkozás, hi tel in té zet, biz to sí tó, vi szont biz to sí tó,
ÁÉKBV-t ke ze lõ vál lal ko zás, vagy

b) anya vál la la ta az a) pont ban fog lalt vál lal ko zás nak,
vagy

c) el len õr zött vál lal ko zá sa az a) pont ban fog lalt vál lal -
ko zás,
ak kor a Fel ügye let ki ké ri a be fek te té si vál lal ko zás, a hi tel -
in té zet, a biz to sí tó, a vi szont biz to sí tó, az ÁÉKBV-t ke ze lõ
vál lal ko zás szék he lye sze rint érin tett, ille té kes fel ügye le ti
ha tó sá gá nak vé le mé nyét.

(2) A Fel ügye let az en ge dé lye zés hez szük sé ges fel té te -
lek iga zo lá sa vagy el len õr zé se cél já ból a ké rel me zõ szék -
he lye vagy la kó he lye sze rin ti ille té kes ha tó ság hoz for dul -
hat.”

101. § A Bit. a 111/A.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
111/B.  §-sal egé szül ki:

„111/B. § (1) A Fel ügye let nek a ké re lem be ér ke zé sé nek 
nap já tól szá mí tott leg fel jebb 60 mun ka nap áll ren del ke zé -
sé re a ké re lem mel össze füg gõ és ren del ke zés re álló ok ira -
tok és in for má ci ók ér té ke lé sé re (a továb biak ban: ügy in té -
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zé si ha tár idõ), és a 111. § (1) be kez dé sé ben elõ írt en ge -
dély meg adá sá ra.

(2) A Fel ügye let a ké re lem, az ah hoz mel lé kelt ira tok,
va la mint a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott in for má ci ók
pót lá sá nak át vé te lét leg ké sõbb 2 mun ka na pon be lül írás -
ban iga zol ja a ké rel me zõ sze mély felé. A Fel ügye let az
iga zo lás ban tá jé koz tat ja a ké rel me zõt az ügy in té zé si ha tár -
idõ le jár tá nak idõ pont já ról.

(3) A Fel ügye let a ké re lem be ér ke zé sé nek nap já tól szá -
mí tott 50 mun ka na pon be lül, a dön tés meg ho za ta lá hoz
szük sé ges in for má ci ók pót lá sá ra hív hat ja fel a ké rel me zõt.

(4) A ké rel me zõ nek az in for má ci ók pót lá sá ra 20 mun -
ka nap áll a ren del ke zé sé re. Az in for má ci ók ké rel me zõ ál -
ta li pót lá sá nak az ide je az ügy in té zé si ha tár idõ be nem szá -
mít bele.

(5) A Fel ügye let min den to váb bi, a szük sé ges in for má -
ci ók pót lá sá ra irá nyu ló fel hí vá sá nak tel je sí té sé hez szük sé -
ges idõ az ügy in té zé si ha tár idõ be be le szá mít.

(6) A ké rel me zõ nek az in for má ci ók pót lá sá ra 30 mun -
ka nap áll a ren del ke zé sé re, ha:

a) szék he lye har ma dik or szág ban ta lál ha tó, vagy
b) nem tar to zik a 85/611/EGK ta ná csi irány el vet, a

92/49/EGK ta ná csi irány el vet, a 2002/83/EK eu ró pai par -
la men ti és ta ná csi irány el vet, a 2005/68/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi irány el vet vagy a 2006/48/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi irány el vet át ül te tõ tag ál la mi jog sza -
bá lyok sze rin ti fel ügye let ha tá lya alá.

(7) A szük sé ges in for má ci ók pót lá sá nak nem vagy nem
meg fe le lõ tel je sí té se ese tén a Fel ügye let a Ket. 31. §
(2) be kez dé se sze rint jár el.”

102. § A Bit. 112.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„112. § (1) A 111. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
en ge dély meg adá sát a Fel ügye let el uta sít ja, ha a kérel -
mezõ

a) ter mé sze tes sze mély bün te tett elõ éle tû;
b) jog ál lá sa, tu laj do no si hát te re nem tisz tá zott, vagy

nem ál la pít ha tó meg;
c) va gyo ni, üz le ti hely ze te nem szi lárd;
d) sú lyo san vagy is mé tel ten meg sér tet te e tör vény vagy 

más, a biz to sí tá si te vé keny ség re vo nat ko zó jog sza bály
elõ írásait és e miatt vele szem ben a Fel ügye let 5 év nél nem
ré geb ben kelt jog erõs ha tá ro za tá ban a ki szab ha tó leg ma -
ga sabb össze gû bír sá got al kal maz ta, il let ve a bí ró ság 5 év -
nél nem ré geb ben kelt jog erõs ha tá ro za tá ban fe le lõs sé gét
meg ál la pí tot ta;

e) ter mé sze tes sze mély ese tén nem ren del ke zik szak -
mai al kal mas ság gal és üz le ti meg bíz ha tó ság gal;

f) pénz ügyi, gaz da sá gi hely ze te az aján lat tár gyát ké -
pezõ ré sze se dés szer zés nagy sá gá hoz vi szo nyít va nem mi -
nõ sít he tõ meg fe le lõ nek, vagy a ké re lem be nyúj tá sát meg -
elõ zõ 3 év so rán meg fe le lõ gaz da sá gi ered ménnyel nem
ren del ke zik;

g) ré sze se dés szer zé sé vel kap cso la to san fel té te lez he tõ,
hogy pénz mo sást vagy ter ro riz mus fi nan szí ro zást kö vet -

nek vagy kö vet tek el, vagy kí sé rel nek vagy kí sé rel tek meg
el kö vet ni, vagy hogy a szán dé kolt ré sze se dés szer zés nö -
vel he ti en nek koc ká za tát;

h) kéz be sí té si meg bí zot tal nem ren del ke zik (kül föl di
ké rel me zõ ese tén).

(2) Az en ge dély irán ti ké re lem be nyúj tá sá nak el mu lasz -
tá sa, a ké re lem el uta sí tá sa, a be je len té si kö te le zett ség el -
mu lasz tá sa, il let ve az adat szol gál ta tás meg ta ga dá sa ese tén
a ré sze se dés szer zés re vagy az elõny biz to sí tá sá ra irá nyu ló
szer zõ dés bõl, vagy az elõnyt biz to sí tó egyéb be kö vet ke -
zett jogi tény bõl szár ma zó sza va za ti jo gok gya kor lá sát a
Fel ügye let a meg fe le lõ tör vényes fel té te lek biz to sí tá sá ig
meg tilt hat ja.

(3) Ha a Fel ügye let az ügy in té zé si ha tár idõn be lül nem
el len zi írás ban a ré sze se dés szer zést, ak kor a ré sze se dés -
szer zést jó vá ha gyott nak kell te kin te ni, ki vé ve, ha a Fel -
ügye let a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott jo gá val él.

(4) A ké rel me zõ nek az en ge dé lye zett ré sze se dés meg -
szer zé sé re leg fel jebb 6 hó nap áll ren del ke zés re.

(5) Amennyi ben ugyan azon biz to sí tó te kin te té ben ket tõ 
vagy több, mi nõ sí tett be fo lyás szer zé sé re vagy nö ve lé sé re
vo nat ko zó aján lat kap csán nyúj ta nak be ké rel met a Fel -
ügye let hez, úgy a kér el me zõ ket meg kü lön böz te tés tõl
men tes mó don kell ke zel ni.”

103. § A Bit. 113.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A biz to sí tó rész vény tár sa ság ban mi nõ sí tett be fo -
lyás sal ren del ke zõ sze mély, ha

a) mi nõ sí tett be fo lyá sát tel jes egé szé ben meg kí ván ja
szün tet ni, vagy

b) tu laj do ni ré sze se dé sét, sza va za ti jo gát, vagy az
elõnyt biz to sí tó szer zõ dé sét úgy kí ván ja mó do sí ta ni, hogy
tu laj do ni ré sze se dé se vagy sza va za ti joga a 20, 33 vagy
50 szá za lé kos ha tár ér ték alá csök ken jen,
kö te les azt a Fel ügye let nek be je len te ni a be fo lyá sa el vesz -
té sét meg elõ zõ 15 mun ka nap pal.”

104. § A Bit. 114.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Aki biz to sí tó rész vény tár sa ság ban
a) mi nõ sí tett be fo lyást szer zett,
b) mi nõ sí tett be fo lyá sát meg szün tet te,
c) mi nõ sí tett be fo lyá sát úgy mó do sí tot ta, hogy
ca) a tu laj do ni ré sze se dé se vagy sza va za ti joga el éri a

20, 33 vagy 50 szá za lé kos ha tár ér té ket, vagy
cb) tu laj do ni ré sze se dé se vagy sza va za ti joga már nem

éri el a 20, 33 vagy 50 szá za lé kos ha tár ér té ket, vagy
d) a tu laj do ni ré sze se dés hez, il let ve a sza va za ti jog hoz

kap cso ló dó, elõ nyö ket biz to sí tó meg ál la po dást kö tött
vagy az ilyen meg ál la po dást mó do sí tot ta,
kö te les ar ról 30 na pon be lül írás ban tá jé koz tat ni a Fel -
ügye le tet.”

105. § A Bit. a 114.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ
114/A.  §-sal egé szül ki:

„114/A. § Az e fe je zet ben fog lalt ren del ke zé se ket meg -
fele lõen al kal maz ni kell a biz to sí tó szö vet ke ze tek re.”
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106. § A Bit. 116.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A biz to sí tó ve ze tõ ál lá sú sze mé lyei, egyéb ve ze tõi
(83. § és 85.  §), va la mint ér de mi ügy in té zõi kö te le sek a
biz to sí tó nak be je len te ni, ha õk vagy kö ze li hoz zá tar to zó -
juk a biz to sí tó val szer zõ dé ses kap cso lat ba lép ni kí vá nó
fél nél mi nõ sí tett be fo lyás sal, a meg kö ten dõ szer zõ dés ben
más ér de kelt ség gel ren del kez nek vagy a biz to sí tó val szer -
zõ dé ses kap cso lat ba lép ni kí vá nó fél nél igaz ga tó sá gi, il let -
ve fel ügye lõ bi zott sá gi tiszt sé get vi sel nek. Ilyen eset ben a
ne ve zet tek e dön tés elõ ké szí té sé ben és meg ho za ta lá ban
nem ve het nek részt (össze fér he tet len ség).”

107. § A Bit. 132.  §-a (4) be kez dé sé nek e) és f) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[A 117. § (2) be kez dé sé nek i) pont já ban meg ha tá ro zott
tar ta lék fe de ze tét ké pe zõ port fó lió be fek te té se és ke ze lé se
so rán a kö vet ke zõ elõ írásokat kell al kal maz ni:]

„e) a biz to sí tó az ál ta la ke zelt port fó lió ja vá ra nem köt -
het ügy le tet – a fél év nél rö vi debb le já ra tú ál lam pa pír és a
nyil vá nos, nyílt vé gû be fek te té si jegy ki vé te lé vel – sza bá -
lyo zott pi ac ra be nem ve ze tett pénz ügyi esz köz re olyan
vál lal ko zás sal, amely ben mi nõ sí tett be fo lyás sal ren del ke -
zik vagy amely a biz to sí tó ban mi nõ sí tett be fo lyás sal ren -
del ke zik,

f) a biz to sí tó ban mi nõ sí tett be fo lyás sal ren del ke zõ kap -
csolt vál lal ko zás ál tal ki bo csá tott és sza bá lyo zott pi ac ra
be ve ze tett rész vény nek a be fek te té si egy sé gek hez kö tött
élet biz to sí tá si szer zõ dé sek tar ta lé ká ból kép zett eszköz -
alapok ré szé re tör té nõ meg vá sár lá sa nem je len ti a Gt.
287.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt ré sze se dés szer zé si
ti la lom sé rel mét, ha a biz to sí tó a rész vény hez fû zõ dõ sza -
va za ti jo got nem gya ko rol.”

108. § A Bit. 133.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A biz to sí tó a ma te ma ti kai tar ta lé kok fe de ze té ül
szol gá ló esz kö ze it nem fek tet he ti be a mi nõ sí tett be fo lyás -
sal ren del ke zõ tu laj do nos biz to sí tá si te vé keny sé get nem
foly ta tó vál lal ko zá sá ba, ki vé ve, ha azok te vé keny sé ge túl -
nyo mó részt köz vet le nül össze füg gés ben van a biz to sí tó
 tevékenységével.”

109. § A Bit. 149.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A biz to sí tó könyv vizs gá lói fel ada tok el lá tá sá ra ki zá ró -
lag olyan be jegy zett könyv vizs gá lót vá laszt hat, aki]

„b) nem áll a biz to sí tó mi nõ sí tett be fo lyás sal rendel kezõ 
tu laj do no sá val mun ka vi szony ban, mun ka vég zés re irá -
nyuló egyéb jog vi szony ban, vagy olyan könyv vizs gá lói
tár sa ság gal mun ka vi szony ban, mun ka vég zés re irá nyu ló
egyéb jog vi szony ban, amely nek a tu laj do no sa a biz to sí tó
mi nõ sí tett be fo lyás sal ren del ke zõ tu laj do no sa;”

110. § A Bit. 157.  §-a (1) be kez dé sé nek q) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A biz to sí tá si ti tok meg tar tá sá nak kö te le zett sé ge nem
áll fenn]

„q) a fel adat kör ében el já ró or szág gyû lé si biz tos sal,”
[szem ben, ha az a)–j), n) és r) pont ban meg je lölt szerv
vagy sze mély írás be li meg ke re sés sel for dul hoz zá, amely
tar tal maz za az ügy fél ne vét vagy a biz to sí tá si szer zõ dés
meg je lö lé sét, a kért ada tok faj tá ját, az adat ké rés cél ját és
jog alap ját, az zal, hogy a k), l), m), p) és q) pont ban meg je -
lölt szerv vagy sze mély ki zá ró lag a kért ada tok faj tá ját, az
adat ké rés cél ját és jog alap ját kö te les meg je löl ni. A cél és a 
jog alap iga zo lá sá nak mi nõ sül az adat meg is me ré sé re jo -
go sí tó jog sza bá lyi ren del ke zés meg je lö lé se is.]

111.  § A Bit. 165.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az üz le ti ti tok ra és a biz to sí tá si ti tok ra egye bek ben
a Ptk.-ban fog lal ta kat kell meg fele lõen al kal maz ni.”

112. § A Bit. 189/J.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az érin tett fel ügye le ti ha tó sá gok kal tör té nõ együtt mû -
kö dés a kö vet ke zõk re ter jed ki:]

„d) a pénz ügyi kong lo me rá tum be li vál lal ko zá sok
 minõsített be fo lyás sal ren del ke zõ tu laj do no sá nak és a
 vezetõ ál lá sú sze mé lyé nek azo no sí tá sá ra,”

113. § A Bit. 199.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A fel ügye le ti biz tost szük ség hely zet ben a Fel ügye -
le ti Ta nács el nö ke ren de li ki és hív ja vissza. A fel ügye le ti
biz to s leg fel jebb 180 nap ra ren del he tõ ki, de ez az idõ tar -
tam a fel szá mo ló ki je lö lé sé ig meg hosszab bít ha tó. A ki ren -
de lés rõl a mi nõ sí tett be fo lyás sal ren del ke zõ tu laj do no so -
kat (ta go kat) is ér te sí te ni kell. A fel ügye le ti biz to s fel ada ta
az e tör vény ben fog lalt sza bá lyok be tar tá sa és be tar ta tá sa.”

114. § A Bit. 219.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„219. § (1) A fel szá mo lá si el já rás kez de mé nye zé sé rõl a
bí ró ság a Fel ügye le tet so ron kí vül ér te sí ti.

(2) A Fel ügye let kö te les a fel szá mo lást el ren de lõ, il let -
ve a vég el szá mo lás ról  szóló dön tés tu do má sá ra ju tá sa kor a 
biz to sí tó te vé keny sé gi en ge dé lyét vissza von ni.

(3) A vég el szá mo lás ról vagy a fel szá mo lás ról és azok
gya kor la ti kö vet kez mé nye i rõl a Fel ügye let ha la dék ta la nul 
tá jé koz tat ja az Eu ró pai Unió tag ál la ma i nak fel ügye le ti ha -
tó sá ga it.

(4) A vég el szá mo lás ról  szóló dön tés vagy a fel szá mo -
lást el ren de lõ vég zés Cég köz löny ben tör té nõ köz zé té te lét
köve tõen a Fel ügye let so ron kí vül kö te les an nak tar tal mát
az Eu ró pai Kö zös sé gek Hi va ta los Lap já ban, va la mint
 valamennyi tag ál lam leg alább két or szá gos na pi lap já ban
köz zé ten ni a 220. § (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
nyom tat vá nyon.

(5) Min den olyan hi te le zõ ese té ben, aki nek (amely nek)
ál lan dó la kó he lye, szék he lye, te lep he lye az Eu ró pai Unió
má sik tag ál la má ban ta lál ha tó, a (4) be kez dés sze rin ti köz -
zé té tel hez fû zõd nek a Cstv. 28.  §-a sze rin ti köz zé té tel hez
kap cso ló dó jog ha tá sok.”
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115. § A Bit. 220.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A vég el szá mo ló vagy fel szá mo ló a vég el szá mo lás -
ról  szóló dön tés, il let ve a fel szá mo lást el ren de lõ vég zés
kéz hez vé te lét köve tõen azon nal kö te les an nak tar tal má ról, 
to váb bá az egyes ha tár idõk höz fû zõ dõ jog kö vet kez mé -
nyek rõl egyen ként tá jé koz tat ni min den olyan szer zõ dõt,
biz to sí tot tat, to váb bá is mert hi te le zõt, amely nek (aki nek)
szék he lye, te lep he lye vagy ál lan dó la kó he lye az Eu ró pai
Unió má sik tag ál la má ban ta lál ha tó. A biz to sí tott nak cím -
zett tá jé koz ta tás nak is mer tet nie kell to váb bá a biz to sí tá si
szer zõ dé sek meg szû né sé nek idõ pont ját és jog ha tá sa it is.”

116. § A Bit. 228.  §-a az aláb bi (4)–(7) be kez dé sek kel
egé szül ki:

„(4) Ha a (2) be kez dés sze rin ti biz to sí tó egye sü let
e ren del ke zés sze rin ti szol gál ta tá sát igény be vevõ tag jai az 
Öpt. ren del ke zé sei sze rint ön kén tes köl csö nös biz to sí tó
pénz tá rat ala pí ta nak, a pénz tár te vé keny sé gi en ge dé lyé nek 
meg szer zé sét köve tõen a biz to sí tó egye sü let leg fel sõbb
szer ve dönt az e ta gok ra vo nat ko zó szer zõ dés ál lo mány át -
ru há zá sá ról és az ezen szol gál ta tás hoz kap cso ló dó te vé -
keny ség meg szün te té sé rõl.

(5) Ha a biz to sí tó egye sü let leg fel sõbb szer ve a (4) be -
kez dés sze rint az át ru há zás hoz hoz zá já rul, az ön kén tes
köl csö nös biz to sí tó pénz tá rat ala pí tó ta gok egyé ni, il let ve
szol gál ta tá si szám lá ján lévõ össze get a leg fel sõbb szerv
dön té sét kö ve tõ 30 na pon be lül a tag nak az ön kén tes köl -
csö nös biz to sí tó pénz tár nál nyi tott egyé ni, il let ve szol gál -
ta tá si szám lá ján kell jó vá ír ni, a biz to sí tó egye sü let fe de ze ti 
tar ta lé ka esz köz fe de ze té nek az ön kén tes köl csö nös biz to -
sí tó pénz tá rat ala pí tó ta gok ra esõ ré szét pe dig a biz to sí tó
egye sü let a leg fel sõbb szerv dön té sét kö ve tõ 30. na pig át -
ad ja az ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tár ré szé re.

(6) Ha a biz to sí tó egye sü let tag ja a meg ala pí tást köve -
tõen lép be a (4) be kez dés sze rint ala pí tott ön kén tes biz to -
sí tó pénz tár ba, a tag egyé ni, il let ve szol gál ta tá si szám lá ján
lévõ össze get a tag erre irá nyu ló, a biz to sí tó egye sü let hez
in té zett ké rel mét kö ve tõ 30 na pon be lül kell jó vá ír ni az ön -
kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tár nál nyi tott egyé ni, il let -
ve szol gál ta tá si szám lá ján, és ezen idõ pon tig kell a fe de ze -
ti tar ta lék esz köz fe de ze té nek ará nyos ré szét az (5) be kez -
dés ben fog lal tak sze rint át ad ni.

(7) Az (5) és (6) be kez dés sze rin ti va gyon át adás adó- és 
il le ték men tes.”

117. § A Bit. 235.  §-ának b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy]
„b) a füg gõ és a füg get len biz to sí tás köz ve tí tõi ha tó sá gi

kép zés sza bá lya it, a ha tó sá gi kép zés so rán szer zett, füg gõ
és füg get len biz to sí tás köz ve tí tõi te vé keny ség foly ta tá sá ra
fel jo go sí tó ok irat meg szer zé sé nek kö ve tel mé nye it, a ha tó -
sá gi vizs ga dí já nak mér té ké re, meg fi ze té sé re és vissza té rí -
té sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat,”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

118. § A Bit. 3. szá mú mel lék le te he lyé be e tör vény
1. mel lék le te lép.

119. § A Bit. 5. szá mú mel lék le te he lyé be e tör vény
2. mel lék le te lép.

120. § A Bit. 12. szá mú mel lék le te he lyé be e tör vény
3. mel lék le te lép.

121. § A Bit. 13. szá mú mel lék le te he lyé be e tör vény
4. mel lék le te lép.

X. Fejezet

Az elektronikus pénzt kibocsátó
szakosított hitelintézetrõl  szóló

2004. évi XXXV. tör vény módosítása

122. § Az elekt ro ni kus pénzt ki bo csá tó sza ko sí tott hi tel -
in té zet rõl  szóló 2004. évi XXXV. tör vény 6.  §-a (1) be -
kez dé sé nek db) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[A kinn le võ elekt ro ni kus pénz ál tal meg tes te sí tett pénz -
ügyi kö te le zett sé gek össze gé vel meg egye zõ összeg ben az
elekt ro ni kus pénzt ki bo csá tó sza ko sí tott hi tel in té zet ki zá -
ró lag a kö vet ke zõ esz kö zö ket tart hat ja bir to ká ban:

d) olyan hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ esz köz, amely nem
tar to zik a b) pont alatt fel so rolt té te lek közé és ki elé gí ti az
aláb bi fel té te lek mind egyi két:]

„db) olyan vál lal ko zás bo csá tot ta ki, amely a Hpt., il let -
ve a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény (a továb -
biak ban: Tpt.) ér tel mé ben nem ren del ke zik mi nõ sí tett be -
fo lyás sal az elekt ro ni kus pénzt ki bo csá tó sza ko sí tott hi tel -
in té zet ben, vagy olyan vál lal ko zás, amely nem áll a Hpt.
vagy a Tpt. sze rin ti szo ros kap cso lat ban az elekt ro ni kus
pénzt ki bo csá tó sza ko sí tott hi tel in té zet tel,”

XI. Fejezet

A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirõl  szóló
2007. évi CXVII. tör vény módosítása

123. § A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl
 szóló 2007. évi CXVII. tör vény (a továb biak ban: Fnyt.)
2.  §-a a kö vet ke zõ 36. pont tal egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]

„36. mi nõ sí tett be fo lyás: a be fek te té si vál lal ko zá sok ról
és az áru tõzs dei szol gál ta tók ról, va la mint az ál ta luk vé -
gezhetõ te vé keny sé gek sza bá lya i ról  szóló 2007. évi
CXXXVIII. tör vény ben meg ha tá ro zott fo ga lom.”
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124.  § Az Fnyt. 34.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény a
nemi ho va tar to zás alap ján ki zá ró lag az egyen lõ bá nás -
mód ról és az esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá ról  szóló 2003. 
évi CXXV. tör vény 30/A.  §-ában meg ha tá ro zott fel té te lek
meg fe le lõ tel je sü lé se ese tén ír hat elõ el té rõ hoz zá já ru lá so -
kat és nyújt hat el té rõ szol gál ta tá so kat.”

125. § Az Fnyt. 61.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Fel ügye let a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz -
mény te vé keny sé gi en ge dé lyé nek meg adá sá hoz elõ ze tesen
ki ké ri az EGT má sik ál la ma ha tás kör rel ren del ke zõ fel -
ügye le ti ha tó sá gá nak vé le mé nyét, ha a te vé keny ked ni kí -
vá nó fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény]

„c) el len õr zõ be fo lyás sal ren del ke zõ ter mé sze tes vagy
jogi sze mély tu laj do no sa va la mely más EGT-ál lam ban
szék hellyel ren del ke zõ fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó
in téz mény ben mi nõ sí tett be fo lyás sal ren del ke zik.”

126. § Az Fnyt. 70.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A fel ügye le ti biz tost szük ség hely zet ben a Fel ügye -
let el nö ke ren de li ki és hív ja vissza. A fel ügye le ti biz to s
leg fel jebb 180 nap ra ren del he tõ ki, de ez az idõ tar tam a
fel szá mo ló ki je lö lé sé ig meg hosszab bít ha tó. A ki ren de lés -
rõl a mi nõ sí tett be fo lyás sal ren del ke zõ tu laj do no so kat is
ér te sí te ni kell. A fel ügye le ti biz to s fel ada ta az e tör vény -
ben fog lalt sza bá lyok be tar tá sa és be tar ta tá sa.”

127. § Az Fnyt. 90.  §-ának c) pont ja he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

[Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak  való
meg fe le lést szol gál ja:]

„c) az Eu ró pai Par la ment és Ta nács 2006/54/EK irány -
el ve (2006. jú li us 5.) a fér fi ak és nõk kö zöt ti esély egyen lõ -
ség és egyen lõ bá nás mód el vé nek a fog lal koz ta tás és mun -
ka vég zés te rü le tén tör té nõ meg valósításáról.”

XII. Fejezet

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelõzésérõl és megakadályozásáról  szóló

2007. évi CXXXVI. tör vény módosítása

128. § A pénz mo sás és a ter ro riz mus fi nan szí ro zá sa
meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról  szóló 2007. évi
CXXXVI. tör vény 1.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(4) Nem tar to zik e tör vény ha tá lya alá]
„a) a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról

 szóló 1996. évi CXII. tör vény (a továb biak ban: Hpt.)
2. szá mú mel lék let I. fe je zet 12. pont já nak b) al pont já ban

meg ha tá ro zott ügy nök, és a be fek te té si vál lal ko zá sok ról
és az áru tõzs dei szol gál ta tók ról, va la mint az ál ta luk vé gez -
he tõ te vé keny sé gek sza bá lya i ról  szóló 2007. évi
CXXXVIII. tör vény ben (a továb biak ban: Bszt.) meg ha tá -
ro zott füg gõ ügy nök;”

XIII. Fejezet

A befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei
szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ

tevékenységek szabályairól  szóló
2007. évi CXXXVIII. tör vény módosítása

129. § A be fek te té si vál lal ko zá sok ról és az áru tõzs dei
szol gál ta tók ról, va la mint az ál ta luk vé gez he tõ tevékeny -
ségek sza bá lya i ról  szóló 2007. évi CXXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Bszt.) 3.  §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ
szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A 8.  §, 13.  §, 22.  §, 24.  §, 27–31.  §, 37–39.  §,
97–107.  §, 121.  §, 124–141.  §, 155–170. § és 172–175. §
ki vé te lé vel a be fek te té si vál lal ko zás ra elõ írt ren del ke zé se -
ket kell al kal maz ni”

130. § (1) A Bszt. 4.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
6. pont tal egé szül ki és ez zel egy ide jû leg a 6–70. pont szá -
mo zá sa 7–71. pont ra vál to zik:

[E tör vény és az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki -
adott jog sza bá lyok ban]

„6. azo no sí tó ada tok:

a) ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada tai: név, szü le té si
név, any ja neve, szü le té si hely, szü le té si idõ, ál lam pol gár -
ság, lak cím, sze mély azo nos ság iga zo lá sá ra al kal mas ha tó -
sá gi iga zol vány tí pu sa és szá ma;

b) jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ
jog alany azo no sí tó ada tai: név, rö vi dí tett név, szék hely,
kül föl di szék he lyû vál lal ko zás ese tén ma gyar or szá gi fi ók -
te le pé nek címe, cég jegy zék szám, a lét re jöt té rõl (nyil ván -
tar tás ba vé te lé rõl, be jegy zé sé rõl)  szóló ha tá ro zat szá ma,
nyil ván tar tá si szá ma, kép vi se let re jo go sul tak neve és be -
osz tá sa;”

(2) A Bszt. 4.  §-a (2) be kez dé sé nek – az (1) be kez dés
alap ján át szá mo zott – 11. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E tör vény és az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki -
adott jog sza bá lyok ban]

„11. mi nõ sí tett be fo lyás: egy vál lal ko zás sal lét re jött
olyan köz ve tett és köz vet len kap cso lat, amely alap ján a
be fo lyás sal ren del ke zõ
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a) vál lal ko zás ban fenn ál ló tu laj do ni há nya dá nak (ré -
sze se dé sé nek) mér té ke vagy az ál ta la gya ko rol ha tó sza va -
za ti jog ará nya leg alább tíz szá za lék,

b) a vál lal ko zás dön tés ho zó, ügy ve ze tõ vagy fel ügye lõ
szer vei, tes tü le ti tag ja i nak leg alább húsz szá za lé kát ki ne -
vez he ti vagy fel ment he ti, vagy

c) lé te sí tõ ok irat, meg ál la po dás alap ján dön tõ be fo lyást 
gya ko rol hat a vál lal ko zás mû kö dé sé re,”

(3) A Bszt. 4.  §-a (2) be kez dé sé nek – az (1) be kez dés
alap ján át szá mo zott – 57. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E tör vény és az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki -
adott jog sza bá lyok ban]

„57. re pó- és for dí tott re pó ügy let: min den olyan meg ál -
la po dás, amely ér ték pa pír vagy áru tu laj don jo gá nak, il let -
ve az ér ték pa pír vagy áru tu laj don jo gá hoz fû zõ dõ
 garantált jog át ru há zá sá ra vo nat ko zik – ha e ga ran ci át
olyan el is mert tõzs de bo csát ja ki, amely az ér ték pa pír hoz
vagy az áru hoz fû zõ dõ jog gal ren del ke zik –, és a meg ál la -
po dás nem te szi le he tõ vé az el adó szá má ra, hogy az adott
ér ték pa pírt vagy árut adott idõ pont ban egy szer re több fél -
nek ru ház za át, ille tõ leg más ügy let hez adja biz to sí té kul.
A szer zõ dés kö tés sel egy ide jû leg az ér ték pa pír ra vagy áru -
ra az el adó vissza vá sár lá si kö te le zett sé get, a vevõ az el adó
ré szé re tör té nõ vi szont el adá si kö te le zett sé get vál lal a szer -
zõ dés ben meg ha tá ro zott vagy az el adó ál tal meg ha tá ro -
zan dó jö võ be li idõ pont ban tör té nõ meg ha tá ro zott vissza -
vá sár lá si, vi szont el adá si áron. A fe lek kö zöt ti meg ál la po -
dás ren del kez het úgy is, hogy az ügy let tár gyát ké pe zõ és
biz to sí té kul szol gá ló ér ték pa pír vagy áru más, egyen ér té kû 
ér ték pa pír ra vagy áru ra ki cse rél he tõ. Az ügy let az érték -
papír vagy áru el adó ja szem pont já ból re pó ügy let nek,
az ér ték pa pír vagy áru ve võ je szem pont já ból for dí tott re -
pó ügy let nek te kin ten dõ,”

(4) A Bszt. 4.  §-a (2) be kez dé sé nek – az (1) be kez dés
alap ján át szá mo zott – 70. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E tör vény és az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki -
adott jog sza bá lyok ban]

„70. üz le ti ti tok: a Ptk.-ban meg ha tá ro zott fo ga lom,”

131. § A Bszt. 5.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ki egé szí tõ szol gál ta tás nak mi nõ sül]
„e) a be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség hez kap cso ló -

dó va lu tá val és de vi zá val tör té nõ sa ját szám lás ke res ke -
dés,”

132. § (1) A Bszt. 28.  §-ának (1) be kez dé se a követ -
kezõ w) pont tal egé szül ki:

[A ké rel me zõ a be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség
vég zés re jo go sí tó en ge dély irán ti ké re lem hez mel lé ke li]

„w) a Be fek te tõ-vé del mi Alap iga zo lá sát az Alap hoz
tör té nõ csat la ko zá si ké re lem be nyúj tá sá ról és a csat la ko -
zá si díj meg fi ze té sé rõl, ha a biz to sí tott te vé keny ség vég zé -

sé re kér en ge délyt és jog sza bály elõ ír ja az Alap hoz tör té nõ 
csat la ko zást.”

(2) A Bszt. 28.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül
ki:

„(6) Be fek te té si vál lal ko zás te vé keny sé gi kö ré nek bõ ví -
té se ese tén az en ge dély irán ti ké re lem hez azo kat az
(1) be kez dés sze rin ti ira to kat kell mel lé kel ni, ame lyek be -
nyúj tá sá ra ko ráb ban még nem ke rült sor.”

133. § (1) A Bszt. 37.  §-át meg elõ zõ fe je zet cím és al cím
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„IX. FEJEZET

A MINÕSÍTETT BEFOLYÁS MEGSZERZÉSÉNEK
ENGEDÉLYEZÉSE

A be fek te té si vál lal ko zás ban tör té nõ mi nõ sí tett be fo lyás
meg szer zé se”

(2) A Bszt. 37.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„37. § (1) A be fek te té si vál lal ko zás ban tör té nõ mi nõ sí -

tett be fo lyás meg szer zé sé hez a Fel ügye let elõ ze tes en ge -
dé lye szük sé ges.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti en ge dély irán ti ké re lem hez 
mel lé kel ni kell:

a) a ké rel me zõ azo no sí tó ada ta it,
b) a mi nõ sí tett be fo lyás meg szer zé sé hez szük sé ges

pénz ügyi for rás tör vényes ere de té nek iga zo lá sát,
c) har minc nap nál nem ré geb bi ok ira ti iga zo lást ar ról,

hogy a sze mé lyes joga sze rin ti ha tás kör rel ren del ke zõ adó -
ha tó ság gal, vám ha tó ság gal, tár sa da lom biz to sí tá si szerv vel 
szem ben nincs tar to zá sa,

d) an nak iga zo lá sát, hogy egyéb tu laj do no si ér de kelt -
sé ge és te vé keny sé ge nem ve szé lyez te ti a pénz ügyi in téz -
mény mû kö dé sét,

e) ter mé sze tes sze mély ké rel me zõ ese tén har minc nap -
nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít ványt, vagy a
ké rel me zõ sze mé lyes joga sze rin ti en nek meg fe le lõ ok ira -
tot,

f) a ké rel me zõ arra vo nat ko zó nyi lat ko za tát, hogy meg -
fe lel a (3) és (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek -
nek,

g) nem ter mé sze tes sze mély ké rel me zõ ese tén a ké re -
lem be nyúj tá sa kor ha tá lyos lé te sí tõ ok ira tát, har minc nap -
nál nem ré geb bi ok ira ti iga zo lást ar ról, hogy a sze mé lyes
joga sze rin ti be jegy zé se, nyil ván tar tás ba vé te le meg tör -
tént, nem áll csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já -
rás alatt, va la mint ve ze tõ ál lá sú sze mé lyé vel szem ben
e tör vény ben meg ha tá ro zott ki zá ró okok nem áll nak fenn,

h) a ké rel me zõ arra vo nat ko zó nyi lat ko za tát, hogy a
mi nõ sí tett be fo lyás meg szer zé se a be fek te té si vál lal ko zás
Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ta lál ha tó köz pon ti iro dá ból
tör té nõ irá nyí tá sát nem ve szé lyez te ti,

i) nem ter mé sze tes sze mély ké rel me zõ ese tén a ké rel -
me zõ tu laj do no si szer ke ze té nek rész le tes le írá sát,

j) a 28. § (1) be kez dé sé nek t) és u) pont já ban meg ha tá -
ro zott nyi lat ko za to kat,
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k) a mi nõ sí tett be fo lyás meg szer zé se kö vet kez té ben a
be fek te té si vál lal ko zás sal szo ros kap cso lat ba ke rü lõ ter -
mé sze tes sze mély hoz zá já ru lá sát a sze mé lyes ada ta i nak az
össze vont ala pú, vagy a ki egé szí tõ fel ügye let ér de ké ben
tör té nõ ke ze lé sé hez, és

l) a ké rel me zõ tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ban
fog lalt nyi lat ko za tát arra vo nat ko zó an, hogy hoz zá já rul az
en ge dély irán ti ké re lem hez mel lé kelt irat ban fog lal tak
 valódiságának a Fel ügye let ál tal meg ke re sett szer vek út ján 
tör té nõ el len õr zé sé hez.

(3) A be fek te té si vál lal ko zás ban mi nõ sí tett be fo lyás sal
az ren del kez het,

a) aki nek te vé keny sé ge vagy a be fek te té si vál lal ko zás -
ra gya ko rolt be fo lyá sa nem ve szé lyez te ti a be fek te té si vál -
lal ko zás füg get len, meg bíz ha tó és kö rül te kin tõ tu laj do no si 
irá nyí tá sát,

b) aki nek üz le ti te vé keny sé ge, kap cso la ta i nak jel le ge
vagy más vál lal ko zá sok kal fenn ál ló köz vet len és köz ve tett 
tu laj do ni ré sze se dé sé nek szer ke ze te a fel ügye le ti te vé -
keny sé get nem aka dá lyoz za,

c) aki jó üz le ti hír név vel ren del ke zik.
(4) A ké rel me zõ, te vé keny sé ge vagy a be fek te té si vál -

lal ko zás ra gya ko rolt be fo lyá sa kü lö nö sen ak kor ve szé -
lyez te ti a be fek te té si vál lal ko zás füg get len, meg bíz ha tó és
kö rül te kin tõ tu laj do no si irá nyí tá sát, ha

a) sza va za ti jo gá nak gya kor lá sát a ha tás kör rel ren del -
ke zõ fel ügye le ti ha tó sá ga – a ké re lem be nyúj tá sát meg -
elõzõ öt éven be lül – fel füg gesz tet te,

b) mi nõ sí tett be fo lyás sal ren del ke zik (vagy ren del ke -
zett), ve ze tõ ál lá sú sze mély (vagy az volt) olyan befekte -
tési vál lal ko zás ban, pénz ügyi in téz mény ben vagy biz to sí -
tó ban,

ba) amely ese té ben a fi ze tõ kép te len sé get ki zá ró lag a
ha tás kör rel ren del ke zõ fel ügye le ti ha tó ság ál tal al kal ma -
zott in téz ke dés sel le he tett el ke rül ni, és aki nek sze mé lyes
fe le lõs sé gét e hely zet ki ala ku lá sá ért jog erõs bí ró sá gi vagy
ha tó sá gi ha tá ro zat meg ál la pí tot ta, vagy

bb) ame lyet fel kel lett szá mol ni, és aki nek sze mé lyes
fe le lõs sé gét e hely zet ki ala ku lá sá ért jog erõs bí ró sá gi vagy
ha tó sá gi ha tá ro zat meg ál la pí tot ta,

c) sú lyo san vagy rend sze re sen meg sér tet te e tör vény
vagy más, a be fek te té si vál lal ko zás gaz dál ko dá sá ra vo nat -
ko zó jog sza bály elõ írásait, és ezt a ha tás kör rel ren del ke zõ
fel ügye le ti ha tó ság, más ha tó ság vagy bí ró ság öt év nél
nem ré geb ben kelt jog erõs ha tá ro zat ban meg ál la pí tot ta.

(5) A Fel ügye let a mi nõ sí tett be fo lyás meg szer zé sé nek
vagy a mi nõ sí tett be fo lyás mér té ke nö ve lé sé nek en ge dé -
lye zé sét meg ta gad ja, ha a ké rel me zõ, a be fo lyás sal ren del -
ke zõ az (1)–(4) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott fel té te lek -
nek nem fe le l meg.”

134. § A Bszt. a 37.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 37/A. és
37/B.  §-ok kal egé szül ki:

„37/A. § (1) A mi nõ sí tett be fo lyás mér té ké nek meg ál la -
pí tá sá nál a sza va za ti jog ki szá mí tá sa – a sza va za ti jog gya -
kor lá sá nak kor lá to zá sá ra vo nat ko zó elõ írásoktól füg get le -

nül – mind azon ré sze se dés alap ján tör té nik, amely hez a
be fek te té si vál lal ko zás lé te sí tõ ok ira tá nak ren del ke zé se
alap ján sza va za ti jog kap cso ló dik.

(2) A mi nõ sí tett be fo lyás mér té ké nek meg ha tá ro zá sa kor 
a ké rel me zõ ré sze se dé sén kí vül a (3) és (4) be kez dés sze -
rin ti sza va za ti jo got is figye lembe kell ven ni.

(3) A mi nõ sí tett be fo lyás mér té ké nek meg ha tá ro zá sa kor 
figye lembe kell ven ni a ké rel me zõ el len õr zött vál lal ko zá -
sa ként mû kö dõ

a) be fek te té si alap ke ze lõ, ÁÉKBV-t ke ze lõ vál lal ko -
zás sza va za ti jo gát, ha a be fek te té si alap ke ze lõ, ÁÉKBV-t
ke ze lõ vál lal ko zás az ál ta la ke zelt ér ték pa pír-ál lo mány hoz 
kap cso ló dó sza va za ti jo got,

b) be fek te té si vál lal ko zás, hi tel in té zet sza va za ti jo gát,
ha a be fek te té si vál lal ko zás, hi tel in té zet az ál ta la ke zelt
port fó li ó hoz kap cso ló dó sza va za ti jo got
a ké rel me zõ, a ké rel me zõ má sik el len õr zött vál lal ko zá sá -
nak köz vet len, köz ve tett bár mely más mó don adott uta sí tá -
sa alap ján gya ko rol hat ja.

(4) A mi nõ sí tett be fo lyás mér té ké nek meg ha tá ro zá sa kor 
a ké rel me zõ sza va za ti jo ga ként kell figye lembe ven ni a ré -
sze se dés hez kap cso ló dó sza va za ti jo got, ame lyet

a) a ké rel me zõ és har ma dik sze mély olyan meg ál la po -
dás alap ján gya ko rol hat, amely le he tõ vé te szi a meg ál la po -
dás ban ré szes fe lek szá má ra a sza va za ti jog össze han golt
gya kor lá sát,

b) a ké rel me zõ a sza va za ti jog ide ig le nes át ru há zá sá ra
irá nyu ló meg ál la po dás alap ján gya ko rol hat,

c) a ké rel me zõ a nála biz to sí ték ként el he lye zett ré sze -
se dés hez kap cso ló dó an, meg ál la po dás alap ján gya ko rol -
hat,

d) a ké rel me zõ a ré sze se dés re vo nat ko zó ha szon él ve -
ze ti jog alap ján gya ko rol hat,

e) a ké rel me zõ el len õr zött vál lal ko zá sa az a)–d) pon -
tok ban meg ha tá ro zot tak alap ján gya ko rol hat,

f) a ké rel me zõ le tét ke ze lõ ként – a le te võ konk rét uta sí -
tá sa hi á nyá ban – sa ját dön té se alap ján gya ko rol hat,

g) har ma dik sze mély – a ké rel me zõ vel kö tött meg ál la -
po dás alap ján – sa ját ne vé ben, a ké rel me zõ ja vá ra gya ko -
rol hat, vagy

h) a ké rel me zõ meg ha tal ma zott ként – a meg ha tal ma zó
konk rét uta sí tá sa hi á nyá ban – sa ját dön té se alap ján gya ko -
rol hat.

(5) A mi nõ sí tett be fo lyás mér té ké nek meg ha tá ro zá sa kor 
nem kell figye lembe ven ni a ké rel me zõ el len õr zött vál lal -
ko zá sá nak sza va za ti jo gát, ha a ké rel me zõ és an nak el len -
õr zött vál lal ko zá sa a ré sze se dés meg szer zé se kor írás ban
nyi lat ko zik ar ról, hogy

a) a sza va za ti jo got nem gya ko rol ja vagy har ma dik sze -
mély a ké rel me zõ tõl és an nak el len õr zött vál lal ko zá sá tól
füg get le nül gya ko rol hat ja, és a ré sze se dést an nak meg -
szer zé sé tõl szá mí tott egy éven be lül el ide ge ní ti,

b) a sza va za ti jo got har ma dik – a ké rel me zõ tõl és an nak 
el len õr zött vál lal ko zá sá tól füg get len – sze mély pa pír ala -
pú vagy elekt ro ni kus esz köz út ján adott konk rét uta sí tá sa
sze rint gya ko rol hat ja,
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c) a be fek te té si vál lal ko zás dön tés ho zó, ügy ve ze tõ, fel -
ügye lõ szer vei vagy tes tü le ti tag ja i nak ki ne ve zé sé re, fel -
men té sé re vo nat ko zó dön té sek meg ho za ta lá ban nem vesz
részt.

(6) A mi nõ sí tett be fo lyás mér té ké nek meg ha tá ro zá sa kor 
nem kell figye lembe ven ni a ké rel me zõ el len õr zött vál lal -
ko zá sa ként mû kö dõ be fek te té si vál lal ko zás, hi tel in té zet
sza va za ti jo gát, ha a be fek te té si vál lal ko zás, hi tel in té zet
ren del ke zik port fó li ó ke ze lé si te vé keny ség vég zé sé re jo -
go sí tó en ge déllyel, és

a) pa pír ala pú vagy elekt ro ni kus esz köz út ján adott
konk rét uta sí tá sa alap ján,

b) a ké rel me zõ tõl füg get le nül
gya ko rol hat ja az ál ta la ke zelt port fó li ó hoz kap cso ló dó
sza va za ti jo got.

37/B. § (1) Ha a ké rel me zõ a mi nõ sí tett be fo lyá sát úgy
kí ván ja mó do sí ta ni, hogy az meg ha lad ja a húsz, har minc -
há rom vagy öt ven szá za lé kos mér té ket, a (2) be kez dés ben 
fog lal tak sze rin ti tar ta lom mal ké rel met nyújt be a Fel ügye -
let nek.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ké re lem ben fel kell tün -
tetni

a) a mi nõ sí tett be fo lyás nak a be je len tés pil la na tá ban
meg lé võ mér té két,

b) a meg sze rez ni szán dé ko zott mi nõ sí tett be fo lyás
mér tékét, és

c) a 37. § (2) be kez dé se sze rin ti ada to kat.
(3) A be fo lyás sal ren del ke zõ a (2) be kez dés ben fog lal -

tak kal azo nos tar tal mú be je len tést tesz a Fel ügye let nek ab -
ban az eset ben, ha a meg lé võ mi nõ sí tett be fo lyá sát az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mér té kek va la me lyi ke alá 
szán dé ko zik csök ken te ni az zal, hogy be je len té sé ben a
(2) be kez dés b) pont já ban sze rep lõ mér ték he lyett a szán -
dé kolt csök ken tés mér té két tün te ti fel.

(4) Az (1) és (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ké re lem
át vé te lét a Fel ügye let a ké re lem be nyúj tá sá tól szá mí tott
két mun ka na pon be lül, írás ban iga zol ja a ké rel me zõ vagy
a be fo lyás sal ren del ke zõ felé (a továb biak ban: át vé te li iga -
zo lás), és egy ben tá jé koz tat ja a 38. § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ügy in té zé si ha tár idõ rõl. Ez a ren del ke zés
meg fele lõen al kal ma zan dó a 38. § (2) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott hi ány pót lás ese té ben is.”

135. § A Bszt. 38.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„38. § (1) A Fel ügye let az át vé te li iga zo lás ki ál lí tá sá tól
szá mí tott hat van mun ka na pon be lül (a továb biak ban: ügy -
in té zé si ha tár idõ) meg vizs gál ja a be fo lyás szer zé si szán dé -
kot ab ból a szem pont ból, hogy an nak meg valósulását
köve tõen az e tör vény ben fog lal tak tel je sí té se biztosít -
ható-e.

(2) A Fel ügye let a 37/B. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott in for má ci ók hi á nyos vagy nem meg fe le lõ mó don
 való be nyúj tá sa ese tén az át vé te li iga zo lás ki ál lí tá sá tól
szá mí tott öt ven mun ka na pon be lül, az ér té ke lés be fe je zé -
sé hez szük sé ges in for má ci ók meg je lö lé sé vel, írás ban

 további tá jé koz ta tást és a hi á nyok pót lá sát kér he ti
(a továb biak ban: hi ány pót lás).

(3) A hi ány pót lás ra biz to sí tott ha tár idõ húsz mun ka nap.
Az ügy in té zé si ha tár idõ szá mí tá sa kor a hi ány pót lás tel je sí -
té sé ig el telt idõ nem ve he tõ figye lembe.

(4) A hi ány pót lás ra biz to sí tott ha tár idõ har minc mun ka -
nap, ha a ké rel me zõ

a) szék he lye har ma dik or szág ban ta lál ha tó, vagy
b) nem tar to zik a Ta nács 85/611/EGK, a 92/49/EGK

irány el vét, va la mint az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács
2002/83/EK, a 2005/68/EK és a 2006/48/EK irány el vét át -
ül te tõ EGT-ál lam jog sza bá lyai sze rin ti fel ügye let ha tá lya
alá.

(5) A hi ány pót lás nem vagy nem meg fe le lõ tel je sí té se
ese tén a Fel ügye let a Ket. 31.  §-ának (2) be kez dé se sze -
rint jár el.

(6) A hi ány pót lás ké rel me zõ ál ta li meg fe le lõ tel je sí té sét 
köve tõen a Fel ügye let jo go sult egyéb tá jé koz ta tást is kér ni 
a ké rel me zõ tõl. Ezen tá jé koz ta tás tel je sí té sé re biz to sí tott
ha tár idõt azon ban az ügy in té zé si ha tár idõ szá mí tá sá nál
figye lembe kell ven ni.”

136. § A Bszt. a 38.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
38/A.  §-sal egé szül ki:

„38/A. § Ha a ké rel me zõ
a) EGT-ál lam ban te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en -

ge déllyel ren del ke zõ be fek te té si vál lal ko zás,
b) EGT-ál lam ban te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en -

ge déllyel ren del ke zõ hi tel in té zet,
c) EGT-ál lam ban te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en -

ge déllyel ren del ke zõ biz to sí tó,
d) EGT-ál lam ban te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en -

ge déllyel ren del ke zõ vi szont biz to sí tó,
e) EGT-ál lam ban te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en -

ge déllyel ren del ke zõ ÁÉKBV-t ke ze lõ vál lal ko zás,
f) anya vál la la ta az a)–e) pont sze rin ti vál lal ko zás nak,
g) el len õr zött vál lal ko zá sa az a)–e) pont sze rin ti vál lal -

ko zás,
ak kor a Fel ügye let a 171.  §-ban fog lal tak sze rin ti kon zul -
tá ci ót foly tat a be fek te té si vál lal ko zás, a hi tel in té zet, a biz -
to sí tó, a vi szont biz to sí tó és az ÁÉKBV-t ke ze lõ vál lal ko -
zás szék he lye sze rin ti, ha tás kör rel ren del ke zõ fel ügye le ti
ha tó ság gal.”

137. § A Bszt. 39.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„39. § (1) Ha a Fel ügye let a 38. § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott idõ sza kon be lül a mi nõ sí tett be fo lyás meg -
szer zé sét vagy a mi nõ sí tett be fo lyás mér té ké nek nö ve lé sét
nem ta gad ja meg, az en ge délyt meg adott nak kell te kin te ni.

(2) A mi nõ sí tett be fo lyás meg szer zé sé nek vagy a mi nõ -
sí tett be fo lyás mér té ke nö ve lé sé nek en ge dé lye zé se ese tén
a ké rel me zõ nek hat hó na pon be lül kell le bo nyo lí ta nia az
ügy le tet.

(3) Ha a mi nõ sí tett be fo lyás meg szer zé sé re vo nat ko zó
en ge dé lye zé si fel té tel már nem áll fenn, a Fel ügye let a jog -
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el le nes ál la pot meg szün te té sé ig vagy az en ge dé lye zé si fel -
té tel tel je sí té sé nek iga zo lá sá ig a mi nõ sí tett be fo lyás sal
ren del ke zõ sza va za ti jo gá nak gya kor lá sát fel füg gesz ti.

(4) A be fek te té si vál lal ko zás a tu do más szer zés tõl szá -
mí tott két mun ka na pon be lül be je len ti a Fel ügye let nek a
be fek te té si vál lal ko zás ban mi nõ sí tett be fo lyás sal ren del -
ke zõ sze mély azo no sí tó ada ta it, ré sze se dé sé nek mér té két
és an nak mó do su lá sát.

(5) Aki be fek te té si vál lal ko zás ban mi nõ sí tett be fo lyást
szer zett, vagy már meg lé võ be fo lyá sá nak mér té két a
37/B. § (1) és (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint
mó do sí tot ta, a mi nõ sí tett be fo lyás meg szer zé sét kö ve tõ
két mun ka na pon be lül er rõl írás ban ér te sí ti a Fel ügye le -
tet.”

138. § (1) A Bszt. 43.  §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ
szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A be fek te té si vál lal ko zás a be fek te té si szol gál ta tá si 
te vé keny sé ge vagy ki egé szí tõ szol gál ta tá sa ke re té ben – a
(12) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – leg ké sõbb az
adott szer zõ dés meg kö té sét meg elõ zõ en tá jé koz tat ja a
 leendõ szer zõ dõ fe let, ha a szer zõ dés meg kö té sét köve tõen 
la kos sá gi ügy fél nek mi nõ sül, va la mint a la kos sá gi ügy -
felet”

(2) A Bszt. 43.  §-a (3) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A be fek te té si vál lal ko zás a 41. § (1) be kez dés a) pont -
já ban meg ha tá ro zott tá jé koz ta tás ke re té ben köz li a le en dõ
szer zõ dõ fél lel, amely a szer zõ dés kö tést köve tõen la kos sá -
gi ügy fél nek mi nõ sül vagy a la kos sá gi ügy fél lel]

„d) a be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség, va la mint a
ki egé szí tõ szol gál ta tás vég zé sé re jo go sí tó en ge dé lyé nek
szá mát, va la mint az ezen en ge délyt ki adó fel ügye le ti ha tó -
ság ne vét és le ve le zé si cí mét, és”

(3) A Bszt. 43.  §-a (7) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A be fek te té si vál lal ko zás a 41. § (1) be kez dés c) pont -
já ban meg ha tá ro zott, az ügy fél tu laj do nát ké pe zõ vagy õt
meg il le tõ pénz ügyi esz köz ke ze lé sé vel kap cso la to san]

„b) ha a szék he lye sze rin ti vagy a har ma dik sze mély
szék he lye sze rin ti ál lam joga alap ján a la kos sá gi ügy fél tu -
laj do nát ké pe zõ vagy õt meg il le tõ pénz ügyi esz köz har ma -
dik fél ke ze lé sé ben lévõ gyûj tõ szám lá ra ke rül het, tá jé koz -
tat ja az ügy fe let er rõl a le he tõ ség rõl és ki fe je zet ten, jól ért -
he tõ en fel hív ja a fi gyel met az eb bõl adó dó koc ká za tok ra,”

(4) A Bszt. 43.  §-a (12) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A be fek te té si vál lal ko zás a le en dõ szer zõ dõ fél nek,
amely a szer zõ dés kö tést köve tõen la kos sá gi ügy fél nek mi -
nõ sül vagy a la kos sá gi ügy fél nek az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott tá jé koz ta tást az (1), il let ve (2) be kez dés ben
fog lal tak tól el té rõ en köz vet le nül az adott szer zõ dés meg -
kö té sét köve tõen, il let ve a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
tá jé koz ta tást köz vet le nül a szol gál ta tás tel je sí té sé nek meg -
kez dé sét köve tõen ad hat ja meg, ha]

„a) a be fek te té si vál lal ko zás a le en dõ szer zõ dõ fél lel
vagy az ügy fél lel szem ben a Tétv. 4.  §-ában meg ha tá ro zott 
kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, füg get le nül at tól, hogy a
Tétv. az adott eset ben al kal ma zan dó-e, vagy”

139. § (1) A Bszt. 45.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az a be fek te té si vál lal ko zás, amely a 44. § (1) be -
kez dé sé ben nem em lí tett be fek te té si szol gál ta tá si te vé -
keny sé get vé gez, a szer zõ dés meg kö té sét vagy ke ret szer -
zõ dés ese tén a meg bí zás vég re haj tá sát meg elõ zõ en – a
(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel – a le en dõ szer -
zõ dõ fél tõl és az ügy fél tõl nyi lat ko za tot kér

a) a szer zõ dés ben fog lalt ügy let lé nye gé vel,

b) az ügy let ben érin tett pénz ügyi esz köz jel lem zõ i vel, és

c) kü lö nö sen ezek koc ká za ta i val

kap cso la tos is me re te i rõl és ta pasz ta la ta i ról, an nak meg íté -
lé se ér de ké ben, hogy a be fek te té si vál lal ko zás  valóban a
szá má ra meg fe le lõ ügy let tel vagy pénz ügyi esz köz zel
kap cso la tos szol gál ta tást nyújt sa.”

(2) A Bszt. 45.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Nem kell az (1) be kez dés ben fog lal ta kat al kal maz ni,
ha a be fek te té si vál lal ko zás a le en dõ szer zõ dõ fél lel vagy
az ügy fél lel az 5. § (1) be kez dé sé nek a) vagy b) pont já ban
fog lal tak ra köt meg ál la po dást és]

„a) az ügy let sza bá lyo zott pi ac ra vagy az zal azo nos fel -
té te lek nek meg fe le lõ har ma dik or szág be li tõzs dé re be ve -
ze tett rész vény re, pénz pi a ci esz köz re, hi tel vi szonyt meg -
tes te sí tõ ér ték pa pír ra vagy más ér ték pa pí ro sí tott kö ve te -
lés re (ide nem ért ve azo kat az esz kö zö ket, ame lyek szár -
maz ta tott ele me ket tar tal maz nak), va la mint az ÁÉKBV ál -
tal ki bo csá tott ér ték pa pír ra vagy más nem-komp lex pénz -
ügyi esz köz re vo nat ko zó an jön lét re,”

140. § (1) A Bszt. 47.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A be fek te té si vál lal ko zás a be fek te té si szol gál ta tá si
te vé keny sé ge és a ki egé szí tõ szol gál ta tá sa ke re té ben, a szer -
zõ dés kö tést meg elõ zõ en a 48.  §, 49. § és 51. § sze rint mi nõ sí -
ti a le en dõ szer zõ dõ fe let, és a szer zõ dés ha tály ba lé pé sét
köve tõen ügy fél ként e mi nõ sí tés nek meg fele lõen ke ze li.”

(2) A Bszt. 47.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A be fek te té si vál lal ko zás írás ban vagy más tar tós adat -
hor do zón ér te sí ti az ügy fe let]

„c) ar ról a tény rõl, hogy kér he ti a 48. § (4) be kez dé sé -
ben, a 49.  §-ban, az 51. § (3) és (4) be kez dé sé ben fog lal tak
sze rint e mi nõ sí tés meg vál toz ta tá sát, és az ilyen ké rés ese -
tén az õt meg il le tõ jo gok meg vál to zá sá ban je lent ke zõ kö -
vet kez mé nyek rõl.”

141. § A Bszt. 51.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:
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„(2) A be fek te té si vál lal ko zás nak az 5. § (1) be kez dé -
sé nek a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott be fek te té si szol gál -
ta tá si te vé keny sé ge és eh hez kap cso ló dó ki egé szí tõ szol -
gál ta tá sa ese té ben – ha azt az (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott el fo gad ha tó part ner szá má ra nyújt ja – a 40–50.  §-ban,
az 55.  §-ban, a 62–65.  §-ban fog lal ta kat – a (3) és (4) be -
kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – nem kell al kal maz nia.”

142. § (1) A Bszt. 54.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A be fek te té si vál lal ko zás a be fek te té si szol gál ta tá si te -
vé keny sé ge és a ki egé szí tõ szol gál ta tá sa ke re té ben tör té nõ 
szer zõ dés kö tést, va la mint a ha tály ban lévõ ke ret szer zõ dés
alap ján ka pott meg bí zás vég re haj tá sát meg ta gad ja, ha]

„b) az jog sza bály ba vagy a sza bá lyo zott piac, a sza bá -
lyo zott pi ac ra vo nat ko zó fel té te lek nek meg fe le lõ har ma -
dik or szág be li tõzs de, el szá mo ló ház, el szá mo ló há zi te vé -
keny sé get vég zõ szer ve zet, köz pon ti szer zõ dõ fél vagy
köz pon ti ér ték tár sza bály za tá nak ren del ke zé sé be üt köz -
ne,”

(2) A Bszt. 54.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A be fek te té si vál lal ko zás a be fek te té si szol gál ta tá si te -
vé keny sé ge és a ki egé szí tõ szol gál ta tá sa ke re té ben tör té nõ 
szer zõ dés kö tést, va la mint a ha tály ban lévõ ke ret szer zõ dés
alap ján ka pott meg bí zás vég re haj tá sát meg ta gad ja, ha]

„e) a 44. § (1) be kez dé se sze rin ti al kal mas sá gi teszt
ered mé nye nem te szi le he tõ vé az adott pénz ügyi esz köz
 tekintetében kért szol gál ta tás nyúj tá sát az ügy fél szá -
mára.”

143. § (1) A Bszt. 62.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Ha a be fek te té si vál lal ko zás a (2) be kez dés ben
fog lalt szem pont vo nat ko zá sá ban az ügy fél tõl ha tá ro zott
uta sí tást ka pott, a meg bí zást ezen uta sí tás nak meg fele lõen
hajt ja vég re.”

(2) A Bszt. 62.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) Az ügy fél ké ré sé re a be fek te té si vál lal ko zás írás -
ban, a vég re haj tá si po li ti ká ban fog lalt ren del ke zé sek al -
kal ma zá sá nak be mu ta tá sá val iga zol ja, hogy az ügy fél
meg bí zá sát a vég re haj tá si po li ti ká ban fog lal tak nak meg -
fele lõen haj tot ta vég re.”

144. § A Bszt. 68.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Ha az ügy fél a (2) be kez dés a) pont já nak meg fe le -
lõ tá jé koz ta tást vá lasz tot ta, a be fek te té si vál lal ko zás port -
fó li ó ke ze lé si te vé keny sé ge ke re té ben az ügy fél meg bí zá sa 
alap ján vég re haj tott ügy le tek rõl  szóló (1) be kez dés sze rin -
ti rend sze res je len tést

a) leg alább éven te, a (7) be kez dés ben fog lal tak ra
 figyelemmel,

b) az ügy fél ki fe je zett ké ré sé re ne gyed éven te, és

c) ha a be fek te té si vál lal ko zás port fó li ó ke ze lé si te vé -
keny sé ge ke re té ben az ügy fél lel olyan szer zõ dést kö tött,
amely tõ ke át té te les port fó lió ki ala kí tá sát te szi le he tõ vé,
leg alább ha von ta
el ké szí ti és írás ban vagy más tar tós adat hor do zón az ügy -
fél ren del ke zé sé re bo csát ja.”

145. § A Bszt. 69.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Ha a be fek te té si vál lal ko zás port fó li ó ke ze lé si te vé -
keny sé get vé gez, ak kor az ügy fél szá má ra az (1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott je len té si kö te le zett sé gét a 68. § sze -
rin ti je len té si kö te le zett ség ke re té ben, az zal együt te sen is
tel je sít he ti.”

146. § (1) A Bszt. 72.  §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ
szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A be fek te té si vál lal ko zás a port fó li ó ke ze lé si te vé -
keny sé ge so rán – ha az ügy fél ki fe je zet ten el té rõ en nem
ren del ke zik – az ügy fél ja vá ra ke zelt port fó lió ter hé re nem
sze rez het”

(2) A Bszt. 72.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A be fek te té si vál lal ko zás port fó li ó ke ze lé si te vé -
keny sé ge ke re té ben az ügy fél ja vá ra ke zelt port fó lió ter hé -
re nem köt het ügy le tet sza bá lyo zott pi ac ra be nem ve ze tett
vagy mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend szer ben tör té nõ ke res -
ke dés tár gyát nem ké pe zõ ér ték pa pír ra olyan sze méllyel
vagy szer ve zet tel, amely ben a be fek te té si vál lal ko zás mi -
nõ sí tett be fo lyás sal ren del ke zik, vagy amely a be fek te té si
vál lal ko zás ban mi nõ sí tett be fo lyás sal ren del ke zik.”

147. § (1) A Bszt. 77.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A be fek te té si vál lal ko zás biz to sít ja, hogy a pénz -
ügyi elem zõ és a be fek te té si vál lal ko zás más alkalma -
zottja, aki

a) a 76. § (1) be kez dé se sze rin ti be fek te té si elem zés
ké szí té sé ben részt vett, és

b) is me ri a be fek te té si elem zés köz zé té te lé nek vár ha tó
idõ zí té sét vagy tar tal mát, ha az a nyil vá nos ság szá má ra
nem is mert vagy a nyil vá nos ság szá má ra is mert informá -
ciókból nem kö vet kez tet he tõ ki,
ne köt hes sen sa ját, vele kö zös ház tar tás ban élõ sze mély,
kö ze li hoz zá tar to zó ja és egyéb mó don érin tett sze mély
– ide ért ve ma gát a be fek te té si vál lal ko zást is – ne vé ben
vagy ja vá ra ügy le tet olyan pénz ügyi esz köz re vonatko -
zóan, amely a be fek te té si elem zés tár gyát ké pe zi vagy
amely nek ár fo lya ma a be fek te té si elem zés tár gyát ké pe zõ
esz köz tõl függ – ki vé ve ha ár jegy zõ ként jó hi sze mû en és az 
ár jegy zés ren des me ne te sze rint jár el vagy az ügy fél meg -
bí zá sát an nak ki fe je zett uta sí tá sa alap ján hajt ja vég re – ad -
dig az idõ pon tig, amíg azon sze mé lyek nek vagy szer ve ze -
tek nek, ame lyek szá má ra a be fek te té si elem zést köz zét -
eszik, nem volt re á lis esé lyük an nak tar tal ma alap ján cse -
le ked ni.”
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(2) A Bszt. 77.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés ben nem em lí tett eset ben, a pénz -
ügyi elem zõ és a be fek te té si vál lal ko zás más al kal ma zott -
ja, aki a 76. § (1) be kez dé se sze rin ti be fek te té si elem zés
ké szí té sé ben részt vett, nem köt het sa ját, vele kö zös ház -
tar tás ban élõ sze mély, kö ze li hoz zá tar to zó ja és egyéb mó -
don érin tett sze mély – ide ért ve ma gát a be fek te té si vál lal -
ko zást is – ne vé ben vagy ja vá ra ügy le tet olyan pénz ügyi
esz köz re vo nat ko zó an, amely a be fek te té si elem zés tár -
gyát ké pe zi vagy amely nek ár fo lya ma a be fek te té si elem -
zés tár gyát ké pe zõ esz köz tõl függ, a be fek te té si elem zés -
ben sze rep lõ aján lás sal el len té te sen, ki vé ve, ha ah hoz a
meg fe le lé si ve ze tõ vagy a be fek te té si vál lal ko zás jogi ve -
ze tõ jé nek jó vá ha gyá sát meg kap ta.”

(3) A Bszt. 77.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Ha a 76. § (1) be kez dé se sze rin ti be fek te té si elem -
zés ter ve ze te aján lást vagy cél ár fo lya mot tar tal maz, a ki -
bo csá tó, a be fek te té si vál lal ko zás be fek te té si elem zés ké -
szí té sé ben részt vevõ al kal ma zot tai – ide nem ért ve a pénz -
ügyi elem zõt – és más sze mé lyek a be fek te té si elem zés
köz zé té te le elõtt a be fek te té si elem zés ter ve ze tét nem kap -
hat ják kéz hez sem az ada tok pon tos sá gá nak el len õr zé se,
sem egyéb más cél ból, ki vé ve, ha az el len õr zés cél ja an nak 
vizs gá la ta, hogy a vál lal ko zás a jogi kö te le zett sé ge i nek
ele get tet t-e.”

(4) A Bszt. 77.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül
ki:

„(6) Az (1) és (2) be kez dés sze rin ti egyéb mó don érin -
tett sze mély nek a pénz ügyi elem zõ vel és a be fek te té si
 vállalkozás más al kal ma zott já val olyan kap cso lat ban álló
sze mélyt kell te kin te ni, amely kap cso lat le he tõ vé te -
szi olyan ügy let meg kö té sét, amely hez bár me lyi kük nek
anya gi ér de ke fû zõ dik.”

148. § A Bszt. 85.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az áru tõzs dei szol gál ta tó az áru tõzs dei szol gál ta tá sa
ke re té ben tör té nõ szer zõ dés kö tést, va la mint a ha tály ban
lévõ ke ret szer zõ dés alap ján ka pott meg bí zás vég re haj tá -
sát meg ta gad ja, ha]

„d) a 84.  §-ban meg ha tá ro zott vizs gá lat ered mé nye
alap ján a le en dõ szer zõ dõ fél és az ügy fél is me re te it, koc -
ká zat vi se lõ ké pes sé gét vagy jö ve del mi hely ze tét nem tart -
ja al kal mas nak.”

149. § A Bszt. 97.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A be fek te té si vál lal ko zás, ille tõ leg az áru tõzs dei szol -
gál ta tó a könyv vizs gá lói fel ada tok el lá tá sá ra an nak az ér -
vé nyes könyv vizs gá lói en ge déllyel ren del ke zõ könyv vizs -
gá ló nak ad meg bí zást, aki vagy amely a Gt. könyv vizs gá -
ló ra vo nat ko zó ren del ke zé se i nek meg fe lel és]

„f) a be fek te té si vál lal ko zás, az áru tõzs dei szol gál ta tó
mi nõ sí tett be fo lyás sal ren del ke zõ tu laj do no sa a könyv -
vizs gá ló tár sa ság ban nem ren del ke zik köz vet len vagy köz -
ve tett tu laj don nal.”

150. § A Bszt. 108.  §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö -
ve ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A be fek te té si vál lal ko zás al kal ma zott ja a sa ját, a
vele kö zös ház tar tás ban élõ sze mély, a kö ze li hoz zá tar to -
zó ja és az egyéb mó don érin tett sze mély ne vé ben vagy ja -
vá ra – az (5) és (6) be kez dés ben fog lal tak ra fi gye lem -
mel – nem köt het olyan ügy le tet, amely”

(2) A Bszt. 108.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés sze rin ti egyéb mó don érin tett sze -
mély nek a be fek te té si vál lal ko zás al kal ma zott já val vagy
az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mé lyek kel olyan
kap cso lat ban álló sze mélyt kell te kin te ni, amely kap cso lat
le he tõ vé te szi olyan ügy let meg kö té sét, amely hez bár me -
lyi kük nek anya gi ér de ke fû zõ dik.”

151. § A Bszt. 109.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A be fek te té si vál lal ko zás kö te le zi az al kal ma zott ját 
és a 108. § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot ta kat, hogy a
108. § (1), (3) és (4) be kez dé se sze rin ti ti la lom alá nem
esõ ügy le tük re vo nat ko zó meg ál la po dás meg kö té sét köve -
tõen azt ha la dék ta la nul je lent sék be a be fek te té si vál lal ko -
zás nak.”

152. § A Bszt. 118.  §-a (3) be kez dé sé nek j) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ti tok tar tá si kö te le -
zett ség nem áll fenn]

„j) a fel adat kör ében el já ró or szág gyû lé si biz tos sal, és”

153. § A Bszt. 120.  §-ának e) és f) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[Nem je len ti az ér ték pa pír ti tok sé rel mét]
„e) a be fek te té si vál lal ko zás, az áru tõzs dei szol gál ta tó

ál tal a kül föl di be fek te té si vál lal ko zás, áru tõzs dei szol gál -
ta tó szá má ra tör té nõ adat to váb bí tás, ha

ea) az ügy fél ah hoz írás ban hoz zá já rult,
eb) a ma gyar jog sza bá lyok ál tal tá masz tott kö ve tel mé -

nye ket ki elé gí tõ adat ke ze lés fel té te lei a kül föl di be fek te té -
si vál lal ko zás nál, áru tõzs dei szol gál ta tó nál min den egyes
adat ra néz ve biz to sí tot tak,

ec) a kül föl di be fek te té si vál lal ko zás, áru tõzs dei szol -
gál ta tó szék he lye sze rin ti ál lam ren del ke zik a ma gyar jog -
sza bá lyok ál tal tá masz tott kö ve tel mé nye ket ki elé gí tõ adat -
vé del mi jog sza bállyal,

f) a be fek te té si vál lal ko zás, az áru tõzs dei szol gál ta tó
igaz ga tó sá gá nak írás be li hoz zá já ru lá sá val a be fek te té si
vál lal ko zás ban, az áru tõzs dei szol gál ta tó ban mi nõ sí tett
be fo lyás sal ren del ke zõ tu laj do nos nak vagy az ilyen be fo -
lyást sze rez ni kí vá nó sze mély nek vagy szer ve zet nek, a

24608 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/187. szám



szer zõ dé ses kö te le zett sé gek ál lo má nyá nak át ru há zá sá ról
 szóló meg ál la po dás sze rin ti át ve võ tár sa ság nak, vagy ezek 
tu laj do no sa, jö võ be ni tu laj do no sa ál tal fel ha tal ma zott
könyv vizs gá ló nak, jogi vagy más szak ér tõ nek tör té nõ
adat át adás,”

154. § A Bszt. 136.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A be fek te té si vál lal ko zás és az áru tõzs dei szol -
gáltató mi nõ sí tett be fo lyás sal ren del ke zõ tu laj do no sa és
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je tu laj do nát ké pe zõ vagy õt meg -
illetõ pénz ügyi esz köz és pénz esz köz vo nat ko zá sá ban az
(1) és (2) be kez dés ren del ke zé sei nem al kal maz ha tó ak.”

155. § A Bszt. 144.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A pi ac mû köd te tõ a mul ti la te rá lis ke res ke dé si rend -
szer mû köd te té sé vel össze füg gõ en ke let ke zõ ká rok fe de -
ze té re kár ese mé nyen ként leg alább száz mil lió fo rint, és
éven te össze sen leg alább száz öt ven mil lió fo rint össze gû
fe le lõs ség biz to sí tás sal ren del ke zik.”

156. § A Bszt. 161.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A nyil ván tar tás a (2) és (3) be kez dés ben meg je lölt
azo no sí tó ada to kon túl tar tal maz za]

„a) a mi nõ sí tett be fo lyás sal össze füg gés ben a mi nõ sí tett 
be fo lyás mér té két, va la mint a be fo lyás gya kor lá sát biz to -
sí tó szer zõ dést,”

157. § A Bszt. 164.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A Fel ügye let az e tör vény ben fog lalt kö te le zett sé gek 
sé rel me ese tén al kal maz ha tó in téz ke dé se so rán]

„d) a be fek te té si vál lal ko zás és az áru tõzs dei szol gál ta tó 
ve ze tõ ál lá sú sze mé lyé nek és könyv vizs gá ló já nak fel -
mentését, az al kal ma zott fe le lõs ség re vo ná sát kez de mé -
nyez he ti,”

158. § A Bszt. 171.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel
egé szül ki:

„(5) A Fel ügye let az érin tett, más EGT-ál lam felügye -
leti ha tó sá ga ál tal a Fel ügye let szá má ra meg kül dött ál lás -
fog la lá sát a kon zul tá ci ót köve tõen meg ho zott ha tá ro za tá -
ban is mer te ti.”

159. § A Bszt. 183.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki:

[E tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak  való meg -
fe le lést szol gál ja:]

„d) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2007. szep tem ber
5-i 2007/44/EK irány el ve a 97/49/EGK ta ná csi irány elv -
nek és a 2002/83/EK, a 2004/39/EK, a 2005/68/EK és a
2006/48/EK irány elv nek a pénz ügyi szek tor be li ré sze se -
dés szer zé sek és ré sze se dés nö ve lé sek pru den ci á lis ér té ke -

lé sé nek el já rá si sza bá lyai és az ér té ke lés kri té ri u mai te kin -
te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról.”

160. § A Bszt. 2. mel lék le te 18. pont já nak a) és b) al -
pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A 17. pont sze rin ti kor lá to zá sok figye lembe véte lével
meg ha tá ro zott sza va to ló tõke alap ve tõ tõ ké jé bõl és já ru lé -
kos tõ ké jé bõl 50-50%-os arány ban le kell von ni:]

„a) a más pénz ügyi in téz mény ben, be fek te té si vál lal ko -
zás ban, biz to sí tó ban, va la mint vi szont biz to sí tó ban lévõ
ré sze se dé sek könyv sze rin ti ér té két – ha a fel so rol tak nál a
be fek te té si vál lal ko zás mi nõ sí tett be fo lyás sal ren del ke -
zik –, va la mint az elõ zõ ek ben fel so rolt vál lal ko zá sok
 részére nyúj tott alá ren delt köl csön tõ ke, alap ve tõ köl csön -
tõ ke és já ru lé kos köl csön tõ ke könyv sze rin ti ér té két,

b) a mi nõ sí tett be fo lyás nak nem mi nõ sü lõ, más pénz -
ügyi in téz mény ben, be fek te té si vál lal ko zás ban, biz to sí tó -
ban, va la mint vi szont biz to sí tó ban lévõ ré sze se dé sek
könyv sze rin ti ér té ké nek, va la mint az elõ zõ ek ben fel so rolt 
vál lal ko zá sok ré szé re nyúj tott alá ren delt köl csön tõ ke,
alap ve tõ köl csön tõ ke és já ru lé kos köl csön tõ ke könyv sze -
rin ti ér té ké nek együt tes össze gé bõl az 1–17. pon tok figye -
lembe véte lével szá mí tott sza va to ló tõke tíz szá za lé kát
meg ha la dó ré szét,”

XIV. Fejezet

A viszontbiztosítókról  szóló
2007. évi CLIX. tör vény módosítása

161. § (1) A vi szont biz to sí tók ról  szóló 2007. évi CLIX.
tör vény (a továb biak ban: Vbit.) 3.  §-a (1) be kez dé sé nek
7. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„7. mi nõ sí tett be fo lyás: egy vál lal ko zás sal lét re jött

olyan köz ve tett és köz vet len kap cso lat, amely alap ján a
be fo lyás sal ren del ke zõ

a) vál lal ko zás ban fenn ál ló tu laj do ni há nya dá nak (ré -
sze se dé sé nek) mér té ke vagy az ál ta la gya ko rol ha tó sza va -
za ti jog ará nya leg alább tíz szá za lék, vagy

b) a vál lal ko zás dön tés ho zó, ügy ve ze tõ vagy fel ügye lõ
szer vei, tes tü le ti tag ja i nak leg alább húsz szá za lé kát ki ne -
vez he ti vagy fel ment he ti, vagy

c) lé te sí tõ ok irat, meg ál la po dás alap ján dön tõ be fo lyást 
gya ko rol hat a vál lal ko zás mû kö dé sé re.

A mi nõ sí tett be fo lyás nagy sá gá nak meg ál la pí tá sa kor a
köz vet len és a köz ve tett tu laj dont együt te sen, va la mint a
Bszt. 37/A.  §-ának (2)–(6) be kez dé sé ben fog lal ta kat kell
meg fele lõen figye lembe ven ni;”

(2) A Vbit. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek 51. pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„51. üz le ti ti tok: a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. 

évi IV. tör vény ben (a továb biak ban: Ptk.) meg ha tá ro zott
fo ga lom;”
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(3) A Vbit. 3.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
61. pont tal egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„61. ÁÉKBV: a be fek te té si vál lal ko zá sok ról és az áru -

tõzs dei szol gál ta tók ról, va la mint az ál ta luk vé gez he tõ te -
vé keny sé gek sza bá lya i ról  szóló 2007. évi CXXXVIII. tör -
vény ben (a továb biak ban: Bszt.) meg ha tá ro zott fo ga lom,”

(4) A Vbit. 3.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
62. pont tal egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„62. kö ze li hoz zá tar to zó: a Ptk.-ban meg ha tá ro zott fo -

ga lom és az élet társ.”

162. § A Vbit. 22.  §-ának f) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A vi szont biz to sí tó ala pí tá si en ge dély irán ti ké rel mé hez
mel lé kel ni kell:]

„f) vi szont biz to sí tó rész vény tár sa ság ese tén tá jé koz ta -
tást a rész vé nye sek rõl, ar ról, hogy a rész vé nye sek ter mé -
sze tes vagy jogi sze mé lyek, a mi nõ sí tett be fo lyás sal ren -
del ke zõ sze mély rõl és a mi nõ sí tett be fo lyás mér té ké rõl,”

163. § A Vbit. 53.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„53. § (1) Aki vi szont biz to sí tó rész vény tár sa ság ban
olyan mér té kû ré sze se dést kí ván sze rez ni, amellyel el éri
vagy meg ha lad ja a mi nõ sí tett be fo lyás mi ni má lis mér té -
két, vagy mi nõ sí tett be fo lyá sát úgy kí ván ja mó do sí ta ni,
hogy tu laj do ni ré sze se dé se vagy sza va za ti joga el ér je vagy 
meg ha lad ja a 20, 33 vagy 50 szá za lé kos ha tár ér té ket, kö te -
les a szer zõ dés meg kö té sé hez a Fel ügye let elõ ze tes en ge -
dé lyét be sze rez ni. A tu laj don jog hoz, il let ve a sza va za ti
jog hoz kap cso ló dó, an nak ará nyát meg ha la dó elõ nyö ket
biz to sí tó meg ál la po dás ki zá ró lag a Fel ügye let en ge dé lyé -
vel köt he tõ.

(2) A ké re lem nek tar tal maz nia kell a vi szont biz to sí tó
meg ne ve zé sét, a meg lé võ és a meg sze rez ni kí vánt ré sze se -
dés – a 3. § (1) be kez dé sé nek 7. és 30. pont ját, va la mint a
Bszt. 37/A.  §-ának (2)–(6) be kez dé sé ben fog lal ta kat is
figye lembe vevõ – nagy sá gát.

(3) A ré sze se dés szer zés en ge dé lye zé se irán ti ké re lem -
hez a (2) be kez dés ben fog lal ta kon túl mel lé kel ni kell:

a) a ké rel me zõ, il let ve a ké rel me zõ vál lal ko zás ban
 minõsített be fo lyás sal ren del ke zõ 3. § (1) be kez dé sé nek
3. pont já ban meg ha tá ro zott azo no sí tó ada ta it;

b) ter mé sze tes sze mély ké rel me zõ ese tén har minc nap -
nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít ványt, vagy a
ké rel me zõ sze mé lyes joga sze rin ti en nek meg fe le lõ ok -
iratot;

c) ter mé sze tes sze mély ké rel me zõ, a ké rel me zõ vál lal -
ko zás ban mi nõ sí tett be fo lyás sal ren del ke zõ ter mé sze tes
sze mély ese tén ar ról  szóló nyi lat ko za tát, hogy sze mé lyé -
vel kap cso lat ban más ki zá ró ok nem áll fenn;

d) nem ter mé sze tes sze mély ké rel me zõ ese tén a ké re -
lem be nyúj tá sa kor ha tá lyos lé te sí tõ ok ira tát, har minc nap -
nál nem ré geb bi ok ira ti iga zo lást ar ról, hogy a sze mé lyes

joga sze rin ti be jegy zé se, nyil ván tar tás ba vé te le meg tör -
tént, nem áll csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já -
rás alatt, to váb bá nyi lat ko za tot ar ról, hogy ve ze tõ ál lá sú
sze mé lyé vel szem ben ki zá ró okok nem áll nak fenn;

e) har minc nap nál nem ré geb bi ok ira ti iga zo lást ar ról,
hogy a ké rel me zõ sze mé lyes joga sze rin ti ha tás kör rel ren -
del ke zõ adó ha tó ság gal, vám ha tó ság gal, tár sa da lom biz to -
sí tá si szerv vel szem ben nincs tar to zá sa;

f) a mi nõ sí tett be fo lyás meg szer zé sé hez szük sé ges
pénz ügyi for rás tör vényes ere de té nek iga zo lá sát;

g) nyi lat ko za tot ar ról, hogy a ké rel me zõ egyéb tu laj do -
no si ér de kelt sé ge és te vé keny sé ge nem ve szé lyez te ti a
pénz ügyi in téz mény mû kö dé sét, to váb bá hogy mi lyen – az 
Szmt. sze rin ti – füg gõ és jö võ be ni kö te le zett sé gei van nak;

h) a tu laj don szer zés re, il let ve a sza va za ti jog hoz kap -
cso ló dó je len tõs elõ nyö ket biz to sí tó meg ál la po dás ra tett
szer zõ dé ses aján la tot;

i) nem ter mé sze tes sze mély ké rel me zõ ese tén a ké rel -
me zõ tu laj do no si szer ke ze té nek rész le tes le írá sát;

j) a 22. § h) és i) pont já ban meg ha tá ro zott nyi lat ko za to -
kat;

k) a ké rel me zõ tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ban
fog lalt nyi lat ko za tát arra vo nat ko zó an, hogy hoz zá já rul az
en ge dély irán ti ké re lem hez mel lé kelt irat ban fog lal tak
 valódiságának a Fel ügye let ál tal meg ke re sett szer vek út ján 
tör té nõ el len õr zé sé hez.

(4) A ré sze se dés szer zés fel té te le, hogy a ké rel me zõ
– köz vet len ré sze se dés szer zés ese tén – a ré sze se dés szer -
zés hez szük sé ges tõke pénz be li ré szét va la mely tag ál lam -
ban be jegy zett hi tel in té zet nél he lyez ze el.

(5) Ha a ké rel me zõ har ma dik or szág be li biz to sí tó,
 viszontbiztosító, hi tel in té zet vagy be fek te té si tár sa ság, a
(3) és (4) be kez dé sek ben fog lal ta kon kí vül a ké re lem hez
mel lé kel ni kell a szék hely sze rin ti ál lam ille té kes fel ügye -
le ti ha tó sá gá nak arra vo nat ko zó iga zo lá sát, il let ve nyi lat -
ko za tát, hogy a vál lal ko zás a te vé keny ség vég zé sé re
 vonatkozó sza bá lyok be tar tá sá val mû kö dik.”

164. § A Vbit. 54.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„54. § (1) Ha a ké rel me zõ
a) az Eu ró pai Unió má sik tag ál la má ban te vé keny ség

vég zé sé re jo go sí tó en ge déllyel ren del ke zõ be fek te té si vál -
lal ko zás, hi tel in té zet, biz to sí tó, vi szont biz to sí tó, ÁÉKBV, 
vagy

b) az a) pont ban fog lalt vál lal ko zá sok anya vál la la ta,
vagy

c) az a) pont ban fog lalt vál lal ko zás fe lett el len õr zést
gya kor ló ter mé sze tes vagy jogi sze mély,
a Fel ügye let ki ké ri az a)–c) pon tok ban meg ha tá ro zot tak
szék he lye sze rint érin tett ille té kes fel ügye le ti ha tó sá gá nak
vé le mé nyét.

(2) A Fel ügye let az en ge dé lye zés hez szük sé ges fel té te -
lek iga zo lá sa vagy el len õr zé se cél já ból a ké rel me zõ szék -
he lye vagy la kó he lye sze rin ti ille té kes ha tó ság hoz for dul -
hat.”
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165. § A Vbit. az 54.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
54/A.  §-sal egé szül ki:

„54/A. § (1) A Fel ügye let nek a ké re lem be ér ke zé sé nek
nap já tól szá mí tott leg fel jebb 60 mun ka nap áll ren del ke zé -
sé re a ké re lem mel össze füg gõ és ren del ke zés re álló ok ira -
tok és in for má ci ók ér té ke lé sé re (a továb biak ban: ügy in té -
zé si ha tár idõ), és az 53. § (1) be kez dé sé ben elõ írt en ge -
dély meg adá sá ra.

(2) A Fel ügye let a ké re lem, az ah hoz mel lé kelt ira tok,
va la mint a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott in for má ci ók
pót lá sá nak át vé te lét leg ké sõbb 2 mun ka na pon be lül írás -
ban iga zol ja a ké rel me zõ sze mély felé. A Fel ügye let az
iga zo lás ban tá jé koz tat ja a ké rel me zõt az ügy in té zé si ha tár -
idõ le jár tá nak idõ pont já ról.

(3) A Fel ügye let a ké re lem be ér ke zé sé nek nap já tól szá -
mí tott 50 mun ka na pon be lül a dön tés meg ho za ta lá hoz
szük sé ges in for má ci ók pót lá sá ra hív hat ja fel a ké rel me zõt.

(4) A ké rel me zõ nek az in for má ci ók pót lá sá ra 20 mun -
ka nap áll a ren del ke zé sé re. Az in for má ci ók ké rel me zõ ál -
ta li pót lá sá nak az ide je az ügy in té zé si ha tár idõ be nem szá -
mít bele.

(5) A Fel ügye let min den to váb bi, a szük sé ges in for má -
ci ók pót lá sá ra irá nyu ló fel hí vá sá nak tel je sí té sé hez szük sé -
ges idõ az ügy in té zé si ha tár idõ be be le szá mít.

(6) A ké rel me zõ nek az in for má ci ók pót lá sá ra 30 mun -
ka nap áll a ren del ke zé sé re, ha:

a) szék he lye har ma dik or szág ban ta lál ha tó, vagy

b) nem tar to zik a 85/611/EGK ta ná csi irány el vet, a
92/49/EGK ta ná csi irány el vet, a 2002/83/EK eu ró pai par -
la men ti és ta ná csi irány el vet, a 2005/68/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi irány el vet, vagy a 2006/48/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi irány el vet át ül te tõ tag ál la mi jog sza -
bá lyok sze rin ti fel ügye let ha tá lya alá.

(7) A szük sé ges in for má ci ók pót lá sá nak nem, vagy nem
meg fe le lõ tel je sí té se ese tén a Fel ügye let a Ket. 31. §
(2) be kez dé se sze rint jár el.”

166. § A Vbit. 55.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„55. § (1) Az 53. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
 engedély meg adá sát a Fel ügye let el uta sít ja, ha a kérel -
mezõ

a) ter mé sze tes sze mély bün te tett elõ éle tû;

b) jog ál lá sa, tu laj do no si hát te re nem tisz tá zott, vagy
nem ál la pít ha tó meg;

c) va gyo ni, üz le ti hely ze te nem szi lárd;

d) sú lyo san vagy is mé tel ten meg sér tet te e tör vény vagy 
más, a biz to sí tá si te vé keny ség re vo nat ko zó jog sza bály
elõ írásait és e miatt vele szem ben a Fel ügye let 5 év nél nem
ré geb ben kelt jog erõs ha tá ro za tá ban a ki szab ha tó leg ma -
ga sabb össze gû bír sá got al kal maz ta, il let ve a bí ró ság 5 év -
nél nem ré geb ben kelt jog erõs ha tá ro za tá ban fe le lõs sé gét
meg ál la pí tot ta;

e) ter mé sze tes sze mély ese tén nem ren del ke zik szak -
mai al kal mas ság gal és üz le ti meg bíz ha tó ság gal;

f) pénz ügyi, gaz da sá gi hely ze te az aján lat tár gyát ké pe -
zõ ré sze se dés szer zés nagy sá gá hoz vi szo nyít va nem mi nõ -
sít he tõ meg fe le lõ nek, vagy a ké re lem be nyúj tá sát meg -
elõzõ 3 év so rán meg fe le lõ gaz da sá gi ered ménnyel nem
ren del ke zik;

g) ré sze se dés szer zé sé vel kap cso la to san fel té te lez he tõ,
hogy pénz mo sást vagy ter ro riz mus fi nan szí ro zást kö vet -
nek vagy kö vet tek el, vagy kí sé rel nek vagy kí sé rel tek meg
el kö vet ni, vagy hogy a szán dé kolt ré sze se dés szer zés nö -
vel he ti en nek koc ká za tát;

h) kéz be sí té si meg bí zot tal nem ren del ke zik (kül föl di
ké rel me zõ ese tén).

(2) Az en ge dély irán ti ké re lem be nyúj tá sá nak el mu lasz -
tá sa, a ké re lem el uta sí tá sa, a be je len té si kö te le zett ség el -
mu lasz tá sa, il let ve az adat szol gál ta tás meg ta ga dá sa ese tén
a ré sze se dés szer zés re vagy az elõny biz to sí tá sá ra irá nyu ló
szer zõ dés bõl, vagy az elõnyt biz to sí tó egyéb be kö vet ke -
zett jogi tény bõl szár ma zó sza va za ti jo gok gya kor lá sát a
Fel ügye let a meg fe le lõ tör vényes fel té te lek biz to sí tá sá ig
meg tilt hat ja.

(3) Ha a Fel ügye let az ügy in té zé si ha tár idõn be lül nem
el len zi írás ban a ré sze se dés szer zést, ak kor a ré sze se dés -
szer zést jó vá ha gyott nak kell te kin te ni, ki vé ve, ha a Fel -
ügye let a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott jo gá val él.

(4) A ké rel me zõ nek az en ge dé lye zett ré sze se dés meg -
szer zé sé re leg fel jebb 6 hó nap áll ren del ke zés re.

(5) Amennyi ben ugyan azon vi szont biz to sí tó te kin te té -
ben ket tõ vagy több, mi nõ sí tett be fo lyás szer zé sé re vagy
nö ve lé sé re vo nat ko zó aján lat kap csán nyúj ta nak be ké rel -
met a Fel ügye let hez, úgy a kér el me zõ ket meg kü lön böz te -
tés tõl men tes mó don kell ke zel ni.”

167. § A Vbit. 56.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A vi szont biz to sí tó rész vény tár sa ság ban mi nõ sí tett
be fo lyás sal ren del ke zõ sze mély, ha

a) mi nõ sí tett be fo lyá sát tel jes egé szé ben meg kí ván ja
szün tet ni, vagy

b) tu laj do ni ré sze se dé sét, sza va za ti jo gát, vagy az
elõnyt biz to sí tó szer zõ dé sét úgy kí ván ja mó do sí ta ni, hogy
tu laj do ni ré sze se dé se vagy sza va za ti joga a 20, 33 vagy
50 szá za lé kos ha tár ér ték alá csök ken jen,
kö te les azt a Fel ügye let nek be je len te ni a be fo lyá sa el vesz -
té sét meg elõ zõ 15 mun ka nap pal.”

168. § A Vbit. 57.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Aki vi szont biz to sí tó rész vény tár sa ság ban
a) mi nõ sí tett be fo lyást szer zett;
b) mi nõ sí tett be fo lyá sát meg szün tet te;
c) mi nõ sí tett be fo lyá sát úgy mó do sí tot ta, hogy
ca) a tu laj do ni ré sze se dé se vagy sza va za ti joga el éri a

20, 33 vagy 50 szá za lé kos ha tár ér té ket, vagy
cb) tu laj do ni ré sze se dé se vagy sza va za ti joga már nem

éri el a 20, 33 vagy 50 szá za lé kos ha tár ér té ket; vagy
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d) tu laj do ni ré sze se dés hez, il let ve a sza va za ti jog hoz
kap cso ló dó, elõ nyö ket biz to sí tó meg ál la po dást kö tött
vagy az ilyen meg ál la po dást mó do sí tot ta,
kö te les ar ról 30 na pon be lül írás ban ér te sí te ni a Felügye -
letet.”

169. § A Vbit. az 57.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
57/A.  §-sal egé szül ki:

„57/A. § Az e fe je zet ben fog lalt ren del ke zé se ket meg fele -
lõen al kal maz ni kell a vi szont biz to sí tó szövetkeze tekre.”

170. § A Vbit. 59.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A vi szont biz to sí tó ve ze tõ ál lá sú sze mé lyei, egyéb
ve ze tõi (41. § és 43.  §), va la mint ér de mi ügy in té zõi kö te le -
sek a vi szont biz to sí tó nak be je len te ni, ha õk vagy kö ze li
hoz zá tar to zó juk a vi szont biz to sí tó val szer zõ dé ses kap cso -
lat ba lép ni kí vá nó fél nél mi nõ sí tett be fo lyás sal, a meg kö -
ten dõ szer zõ dés ben más ér de kelt ség gel ren del kez nek
vagy a vi szont biz to sí tó val szer zõ dé ses kap cso lat ba lép ni
kí vá nó fél nél igaz ga tó sá gi, il let ve fel ügye lõ bi zott sá gi
tiszt sé get vi sel nek. Ilyen eset ben a ne ve zet tek e dön tés
elõ ké szí té sé ben és meg ho za ta lá ban nem ve het nek részt
(össze fér he tet len ség).”

171. § A Vbit. 88.  §-a (1) be kez dé sé nek o) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény sze rin ti biz to sí tá si ti tok meg tar tá sá nak kö te -
le zett sé ge nem áll fenn]

„o) a fel adat kör ében el já ró or szág gyû lé si biz tos sal,”

172. § A Vbit. 97.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az üz le ti ti tok ra és a biz to sí tá si ti tok ra egye bek ben
a Ptk.-ban fog lal ta kat kell meg fele lõen al kal maz ni.”

173. § A Vbit. 156.  §-a a kö vet ke zõ c) pont tal egé szül ki:
[E tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak  való meg -

fe le lést szol gál ja:]
„c) Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2007. szep tem ber 

5-i 2007/44/EK irány el ve a 97/49/EGK ta ná csi irány elv -
nek és a 2002/83/EK, a 2004/39/EK, a 2005/68/EK és a
2006/48/EK irány elv nek a pénz ügyi szek tor be li ré sze se -
dés szer zé sek és ré sze se dés nö ve lé sek pru den ci á lis ér té ke -
lé sé nek el já rá si sza bá lyai és az ér té ke lés kri té ri u mai te kin -
te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról.”

174. § A Vbit. 1. szá mú mel lék le té nek he lyé be e tör -
vény 5. mel lék le te lép.

XV. Fejezet

Hatályba léptetõ, átmeneti és záró rendelkezések

175. § (1) E tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott 
ki vé tel lel – 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A Tpt. – e tör vény 57.  §-ával mó do sí tott – 303.  §-ának 
(2) be kez dé se, a Tpt. – e tör vény 62.  §-ával mó do sí tott –
338.  §-ának (5) be kez dé se, a Tpt. – e tör vény 65.  §-ának
(2) be kez dé sé vel mó do sí tott – 340/A.  §-ának (2) be kez dé -
se, a Tpt. – e tör vény 66.  §-ának (2) be kez dé sé vel mó do sí -
tott – 340/D.  §-ának (3) be kez dé se, a Bszt. – e tör vény
155.  §-ával mó do sí tott – 144.  §-ának (4) be kez dé se e tör -
vény ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

(3) Ha tá lyát vesz ti:
a) a Tbtvr. 15/A.  §-a,
b) a Hpt. 9.  §-ának (5) be kez dé se, 37.  §-ának (6) be -

kez dé se, 217.  §-a,
c) a Tpt. 208.  §-a, a 228.  §-ának (2) be kez dé se,

304.  §-ának a) pont ja, 10. szá mú mel lék le te,
d) a Bit. 11.  §-ának (3) be kez dé se,
e) az Fnyt. 34.  §-ának (9) be kez dé se,
f) a Bszt. 182.  §-át meg elõ zõ cím és 182.  §-a,
g) az Mpt. 68/A.  §-ának (6) be kez dé se.

(4) E tör vény 2012. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

176. § (1) A Hpt. – e tör vénnyel mó do sí tott és be ik ta -
tott – 17.  §-ának (2) be kez dé se, 37/A–39/A.  §-a, a Bit.
– e tör vénnyel mó do sí tott és be ik ta tott – 111.  §-a,
111/B.  §-a, 113.  §-ának (1) be kez dé se, 114.  §-ának
(1) be kez dé se, a Bszt. – e tör vénnyel mó do sí tott és be ik ta -
tott – 37–38.  §-a e tör vény – 175.  §-ának (1) be kez dé se
sze rin ti – ha tály ba lé pé se kor fo lya mat ban lévõ ügyek ben
nem al kal maz ha tó az zal, hogy az e tör vény – 175.  §-ának
(1) be kez dé se sze rin ti – ha tály ba lé pé se kor már mû kö dõ,
ille tõ leg en ge dé lye zé si el já rás alatt álló hi tel in té zet ben,
biz to sí tó ban, be fek te té si vál lal ko zás ban az e tör vény ha -
tály ba lé pé sét meg elõ zõ na pon ha tá lyos sza bá lyok sze rint
be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren del ke zõ nek leg ké sõbb 2009.
már ci us 31-tõl meg kell fe lel nie a Hpt., a Bit. és a Bszt. mi -
nõ sí tett be fo lyás ra vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek.

(2) E tör vény – 175.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti – ha -
tály ba lé pé sét köve tõen biz to sí tó egye sü let fe le lõs ség biz -
to sí tá si ága zat mû ve lé sé re ak kor ala pít ha tó, il let ve fe le lõs -
ség biz to sí tá si ága zat mû ve lé sé re te vé keny sé gi en ge délyt
ak kor kap hat, ha meg fe lel a Bit. – e tör vénnyel mó do sí -
tott – 22.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban fog lal tak nak.
Ezt a sza bályt e tör vény – 175.  §-ának (1) be kez dé se sze -
rin ti – ha tály ba lé pé sét köve tõen in dult en ge dé lye zé si el já -
rá sok ra kell al kal maz ni. E tör vény – 175.  §-ának (1) be -
kez dé se sze rin ti – ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en in dult
 engedélyezési el já rá sok ban a Fel ügye let – a köz igaz ga tá si
ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 
2004. évi CXL. tör vény hi ány pót lás ra vo nat ko zó ren del -
ke zé se i nek meg fe le lõ al kal ma zá sá val – nyi lat ko zat té tel re
hív ja fel a ké rel me zõt arra vo nat ko zó an, hogy az új jog sza -
bá lyi fel té te lek mel lett is kí ván ja-e az en ge dé lye zé si el já -
rás le foly ta tá sát.

(3) E tör vény – 175.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti – ha -
tály ba lé pé se kor már mû kö dõ, te vé keny sé gi en ge déllyel
ren del ke zõ biz to sí tó egye sü let nek leg ké sõbb 2009. de -
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cem ber 31-éig kell gon dos kod ni ar ról, hogy alap sza bá lya
meg fe lel jen a Bit. – e tör vénnyel mó do sí tott – 22.  §-a
(1) be kez dé sé nek i) pont ja sze rin ti kö ve tel mé nyek nek.

(4) E tör vény – 175.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti – ha -
tály ba lé pé se kor már mû kö dõ, te vé keny sé gi en ge déllyel
ren del ke zõ biz to sí tó egye sü let re a Bit. – e tör vénnyel mó -
do sí tott – 24.  §-a (1) be kez dé sé nek ren del ke zé se it az
egye sü let alap sza bá lyá nak e tör vény sza bá lya i nak meg fe -
le lõ mó do sí tá sá tól – de leg ké sõbb 2010. ja nu ár 1-jé tõl –
kez dõ dõ en kell al kal maz ni.

(5) A (3)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kat al kal -
maz ni kell azon biz to sí tó egye sü le tek re, ame lyek az e tör -
vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en in dult el já rás so rán e
tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen va la mely fe le lõs ség biz -
to sí tá si ága zat te kin te té ben te vé keny sé gi en ge délyt kap -
nak.

177. § (1) E tör vény – 175.  §-ának (1) be kez dé se sze -
rin ti – ha tály ba lé pé se kor már mû kö dõ füg get len biz to sí -
tás köz ve tí tõ a Bit. – e tör vénnyel mó do sí tott – 39.  §-ában
sze rep lõ új ér ték ha tá rok nak 2009. jú ni us 30-át köve tõen
kö te les meg fe lel ni, és ezt a Fel ügye let nek az éves je len té -
sé ben iga zol ni.

(2) E tör vény – 175.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti – ha -
tály ba lé pé se kor biz to sí tó ve ze tõ biz to sí tás ma te ma ti ku sa -
ként (ak tu á ri us ként) már al kal ma zás ban álló sze mély a
Bit. – e tör vénnyel mó do sí tott – 86.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban sze rep lõ új fel té te lek nek 2010. ja nu ár 1-jé tõl
kö te les meg fe lel ni.

(3) Amennyi ben 2008. jú ni us 30-án a Fel ügye let ál tal
már nyil ván tar tás ba vett, fel sõ fo kú vég zett ség gel vagy a
szá má ra elõ írt biz to sí tás köz ve tí tõi szak ké pe sí tés sel nem
ren del ke zõ, biz to sí tás köz ve tí tõi te vé keny sé get vég zõ ter -
mé sze tes sze mélyt il le tõ en a nyil ván tar tás ba vé te lé tõl szá -
mí tott 24 hó na pot kö ve tõ 30 na pon be lül a kü lön jog sza -
bály sze rin ti ha tó sá gi vizs ga meg szer zé sé rõl a Fel ügye let
az ál ta la meg ha tá ro zott mó don be je len tést kap, a Fel ügye -
let e sze mélyt nem tör li a nyil ván tar tás ból.

178. § (1) Tõzs dei ügy let tel je sí té sé hez kap cso ló dó kö -
te le zett ség vál la lás foly ta tá sá val fel ha gyó el szá mo ló há zi
te vé keny sé get vég zõ szer ve zet ál tal tel je sí tés ga ran cia vál -
la lá sá ra meg kö tött szer zõ dé sek 2009. ja nu ár 1-jé vel át -
száll nak arra a köz pon ti szer zõ dõ fél te vé keny sé get vég zõ
szer ve zet re, amellyel a tõzs de az ügy let tel je sí té sé hez kap -
cso ló dó ga ran cia vál la lás ra szer zõ dést kö tött.

(2) A Tpt. – e tör vény 57.  §-ával mó do sí tott –
303.  §-ának (2) be kez dé sé ben, a Tpt. – e tör vény
62.  §-ával mó do sí tott – 338.  §-ának (5) be kez dé sé ben, a
Tpt. – e tör vény 65.  §-ának (2) be kez dé sé vel mó do sí tott –
340/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben, a Tpt. – e tör vény
66.  §-ának (2) be kez dé sé vel mó do sí tott – 340/D.  §-ának
(3) be kez dé sé ben, a Bszt. – e tör vény 155.  §-ával mó do sí -

tott – 144.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lal ta kat al kal maz -
ni kell a fo lya mat ban lévõ en ge dé lye zé si el já rás ban.

(3) Az en ge déllyel ren del ke zõ szer ve zet nek 2009. már -
ci us 31-ig kell meg fe lel nie a Tpt. – e tör vény 57.  §-ával
mó do sí tott – 303.  §-ának (2) be kez dé sé ben, a Tpt. – e tör -
vény 62.  §-ával mó do sí tott – 338.  §-ának (5) be kez dé sé -
ben, a Tpt. – e tör vény 65.  §-ának (2) be kez dé sé vel mó do -
sí tott – 340/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben, a Tpt. – e tör -
vény 66.  §-ának (2) be kez dé sé vel mó do sí tott –
340/D.  §-ának (3) be kez dé sé ben, a Bszt. – e tör vény
155.  §-ával mó do sí tott – 144.  §-ának (4) be kez dé sé ben
fog lal tak nak.

(4) A tõzs de 2009. már ci us 31-ig kö te les mó do sí ta ni a
sza bály za ta it, hogy meg fe lel jen a Tpt. e tör vénnyel mó do -
sí tott ren del ke zé se i nek.

179. § E tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tus nak  való
meg fe le lést szol gál ja:

1. A Bi zott ság 2007. már ci us 8-i 2007/14/EK irány el ve 
a sza bá lyo zott pi ac ra be ve ze tett ér ték pa pí rok ki bo csá tó i -
val kap cso la tos in for má ci ók ra vo nat ko zó át lát ha tó sá gi kö -
ve tel mé nyek har mo ni zá ci ó já ról  szóló 2004/109/EK irány -
elv egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ra irány adó rész -
le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról.

2. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2007. szep tem ber
5-i 2007/44/EK irány el ve a 97/49/EGK ta ná csi irány elv -
nek és a 2002/83/EK, a 2004/39/EK, a 2005/68/EK és a
2006/48/EK irány elv nek a pénz ügyi szek tor be li ré sze se -
dés szer zé sek és ré sze se dés nö ve lé sek pru den ci á lis ér té ke -
lé sé nek el já rá si sza bá lyai és az ér té ke lés kri té ri u mai te kin -
te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

1. mel lék let
a 2008. évi CIII. tör vényhez

„3. szá mú mel lék let
a 2003. évi LX. tör vényhez

A köz ve tett tu laj don meg ál la pí tá sa,
illetve ki szá mí tá sa

1. A köz ve tett tu laj don ará nyá nak meg ál la pí tá sá hoz a
köz tes vál lal ko zás ban fenn ál ló tu laj do ni há nya dot meg
kell szo roz ni a köz tes vál lal ko zás nak az ere de ti vál lal ko -
zás ban fenn ál ló tu laj do ni vagy sza va za ti há nya dá val.

2. A köz tes vál lal ko zá son ke resz tül fenn ál ló köz ve tett
tu laj dont a szá mí tás szem pont já ból nem kell figye lembe
ven ni ak kor, ha a köz tes vál lal ko zás ban a köz vet len és a
köz tes tu laj don együt tes ará nya nem éri el a mi nõ sí tett be -
fo lyás mér té két.
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3. Ter mé sze tes sze mé lyek ese té ben a kö ze li hoz zá tar -
to zók ál tal bir to kolt, il let ve gya ko rolt tu laj do ni vagy sza -
va za ti há nya do kat egy be kell szá mí ta ni.

4. A sza va za ti jo go kat a tu laj do ni há nya dok kal azo nos
mó don kell szá mí tás ba ven ni.”

2. mel lék let
a 2008. évi CIII. tör vényhez

„5. szá mú mel lék let
a 2003. évi LX. tör vényhez

A biz to sí tás köz ve tí tõi és biz to sí tá si szak ta nács adói
nyil ván tar tás rész le tes sza bá lyai

1. A fel ügye le ti nyil ván tar tás a kö vet ke zõ ket tartal -
mazza:

A) A biz to sí tás köz ve tí tést vég zõ ter mé sze tes sze mé lyek 
nyil ván tar tá sa

a) neve, szü le té si he lye, szü le té si ide je, any ja neve,
lak cí me,

b) nyil ván tar tá si szá ma és an nak kel te,
c) azon ál lam vagy ál la mok neve, ame lyek ben a biz to -

sí tás köz ve tí tõi te vé keny sé get foly tat ja,
d) ha a biz to sí tás köz ve tí tõ ter mé sze tes sze mély te vé -

keny sé gét egy füg gõ biz to sí tás köz ve tí tõ gaz dál ko dó szer -
ve zet ke re té ben vég zi, ak kor

da) en nek a gaz dál ko dó szer ve zet nek a neve (a vál to zá -
sok nyo mon kö ve té sé vel),

db) a gaz dál ko dó szer ve zet nyil ván tar tá si szá ma,
dc) a gaz dál ko dó szer ve zet tel fenn ál ló jog vi szony kez -

de te és vége, a jog vi szony meg ne ve zé se (a vál to zá sok
nyo mon kö ve té sé vel),

e) a biz to sí tás köz ve tí tõi te vé keny ség jel le ge (füg get -
len, füg gõ),

f) a biz to sí tó vagy biz to sí tók, il let ve a füg get len biz to -
sí tás köz ve tí tõ neve, amellyel (ame lyek kel) köz ve tí tés re
irá nyu ló jog vi szony ban áll (a vál to zá sok nyo mon kö ve té -
sé vel),

g) a biz to sí tó meg bí zá sá ból el já ró köz ve tí tõ ese tén a
köz ve tí tett ter mé kek 1. és 2. szá mú mel lék le tek sze rin ti
ága za ti be so ro lá sa biz to sít ón ként,

h) a vég zett ség tí pu sa (fel sõ fo kú vég zett ség vagy kü lön 
jog sza bály ban meg ha tá ro zott szak ké pe sí tés), meg fe le lõ
vég zett ség hi á nyá ban az en nek meg szer zé sé hez elõ írt ha -
tár idõ.

B) A biz to sí tás köz ve tí tõ gaz dál ko dó szer ve ze tek nyil -
ván tar tá sa

a) a biz to sí tás köz ve tí tõi te vé keny sé get vég zõ gaz dál -
ko dó szer ve zet neve, rö vi dí tett neve, szék he lye, te lep he lye 
és fi ók te le pe címe, adó szá ma, kép vi se le té re jo go sul tak
neve és be osz tá sa,

b) nyil ván tar tá si szá ma és an nak kel te,

c) azon ál lam vagy ál la mok neve, ame lyek ben a biz to -
sí tás köz ve tí tõi te vé keny sé get foly tat ja,

d) a biz to sí tás köz ve tí tõi te vé keny ség jel le ge (füg get -
len, füg gõ),

e) a biz to sí tó, il let ve a füg get len biz to sí tás köz ve tí tõ
neve (ki vé ve az al ku szé), amellyel köz ve tí tés re irá nyu ló
jog vi szony ban áll (a vál to zá sok nyo mon kö ve té sé vel),

f) a füg gõ biz to sí tás köz ve tí tõ ese tén a köz ve tí tett ter -
mé kek 1. és 2. szá mú mel lék le tek sze rin ti ága za ti be so ro -
lá sa biz to sít ón ként.

C) A biz to sí tá si szak ta nács adást vég zõ, il let ve a szak ta -
nács adó gaz dál ko dó szer ve ze ten be lül a szak ta nács adói
 tevékenységet irá nyí tó ter mé sze tes sze mé lyek nyil ván tar -
tá sa

a) a biz to sí tá si szak ta nács adói te vé keny sé get vég zõ, il -
let ve a szak ta nács adó szer ve ze ten be lül a szak ta nács adói
te vé keny sé get irá nyí tó ter mé sze tes sze mély neve, szü le té -
si he lye, szü le té si ide je, any ja neve, lak cí me,

b) a biz to sí tá si szak ta nács adó, il let ve a szak ta nács adó
szer ve ze ten be lül a szak ta nács adói te vé keny sé get irá nyí tó
nyil ván tar tá si szá ma és an nak kel te,

c) azon ál lam vagy ál la mok neve, ame lyek ben a biz to -
sí tá si szak ta nács adó te vé keny sé get foly tat ja,

d) amennyi ben biz to sí tá si szak ta nács adó gaz dál ko dó
szer ve ze ten be lül a szak ta nács adói te vé keny sé get irá nyít -
ja, ak kor

da) an nak a biz to sí tá si szak ta nács adó gaz dál ko dó szer -
ve zet nek a neve, amely nek a szak ta nács adói te vé keny sé -
gét irá nyít ja,

db) a gaz dál ko dó szer ve zet nyil ván tar tá si szá ma,
dc) a gaz dál ko dó szer ve zet tel fenn ál ló jog vi szony kez -

de te és vége, a jog vi szony meg ne ve zé se.

D) Biz to sí tá si szak ta nács adó gaz dál ko dó szer ve ze tek
nyil ván tar tá sa

a) a biz to sí tá si szak ta nács adást vég zõ gaz dál ko dó szer -
ve zet neve, rö vi dí tett neve, szék he lye, te lep he lye és fi ók -
te le pe címe, adó szá ma, a kép vi se le té re jo go sul tak neve és
be osz tá sa,

b) a biz to sí tá si szak ta nács adást vég zõ gaz dál ko dó szer -
ve zet nyil ván tar tá si szá ma és an nak kel te,

c) azon ál lam vagy ál la mok neve, ame lyek ben a biz to -
sí tá si szak ta nács adó te vé keny sé get foly tat.

2. A biz to sí tók, il let ve a füg get len biz to sí tás köz ve tí tõk
ál tal, az ál ta luk fog lal koz ta tott biz to sí tás köz ve tí tõk rõl ve -
ze tett nyil ván tar tás a kö vet ke zõ ket tar tal maz za (a biz to sí -
tás köz ve tí tõ ada ta i ban, a köz ve tí tõi jog vi szony tar ta ma
alatt be kö vet ke zett vál to zá sok nyo mon kö ve té sé vel és do -
ku men tá lá sá val:

A) A biz to sí tás köz ve tí tést vég zõ ter mé sze tes sze mé lyek 
nyil ván tar tá sa

a) a biz to sí tás köz ve tí tõi te vé keny sé get vég zõ ter mé -
sze tes sze mély neve, szü le té si he lye, szü le té si ide je, any ja
neve, lak cí me,

b) nyil ván tar tá si szá ma és an nak kel te,
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c) azon ál lam vagy ál la mok neve, ame lyek ben a biz to -
sí tás köz ve tí tõi te vé keny sé get foly tat ja,

d) ha a biz to sí tás köz ve tí tõ ter mé sze tes sze mély te vé -
keny sé gét egy füg gõ biz to sí tás köz ve tí tõ gaz dál ko dó szer -
ve zet ke re té ben vég zi, ak kor

da) en nek a gaz dál ko dó szer ve zet nek a neve,
db) a gaz dál ko dó szer ve zet nyil ván tar tá si szá ma,
dc) a gaz dál ko dó szer ve zet tel fenn ál ló jog vi szony kez -

de te és vége, a jog vi szony meg ne ve zé se,
e) a biz to sí tás köz ve tí tõi te vé keny ség jel le ge (füg get -

len, füg gõ),
f) a biz to sí tó val vagy a füg get len biz to sí tás köz ve tí tõ vel
fa) fenn ál ló jog vi szony kez de te és vége, a jog vi szony

meg ne ve zé se,
fb) a biz to sí tó nak vagy a füg get len biz to sí tás köz ve tí tõ -

nek vég zett te vé keny ség rész le tes meg ha tá ro zá sa,
fc) a biz to sí tó val vagy a füg get len biz to sí tás köz ve tí tõ -

vel fenn ál lott jog vi szony eset le ges kor lá to zá sa, a jog vi -
szony meg szün te té sé nek oka, kö rül mé nyei,

g) a biz to sí tó meg bí zá sá ból el já ró köz ve tí tõ ese tén a
köz ve tí tett ter mé kek 1. és 2. szá mú mel lék le tek sze rin ti
ága za ti be so ro lá sa,

h) a vég zett ség tí pu sa (fel sõ fo kú vég zett ség vagy kü lön 
jog sza bály ban meg ha tá ro zott szak ké pe sí tés), az ezt iga zo -
ló do ku men tum má so la ta, meg fe le lõ vég zett ség hi á nyá ban 
az en nek meg szer zé sé hez elõ írt ha tár idõ,

i) a biz to sí tó tól, il let ve füg get len biz to sí tás köz ve tí tõ tõl
ki lé pett biz to sí tás köz ve tí tõ ter mé sze tes sze mély tõl be vont 
köz ve tí tõi iga zol vány,

j) er köl csi bi zo nyít vány.

B) A biz to sí tás köz ve tí tõ gaz dál ko dó szer ve ze tek nyil -
ván tar tá sa

a) a biz to sí tás köz ve tí tõi te vé keny sé get vég zõ gaz dál -
ko dó szer ve zet neve, rö vi dí tett neve, szék he lye, te lep he lye 
és fi ók te le pe címe, adó szá ma, kép vi se le té re jo go sul tak
neve és be osz tá sa,

b) nyil ván tar tá si szá ma és an nak kel te,
c) azon ál lam vagy ál la mok neve, ame lyek ben a biz to -

sí tás köz ve tí tõi te vé keny sé get foly tat ja,
d) a biz to sí tás köz ve tí tõi te vé keny ség jel le ge (füg get -

len, füg gõ),
e) a füg gõ biz to sí tás köz ve tí tõ ese tén a köz ve tí tett ter -

mé kek 1. és 2. szá mú mel lék le tek sze rin ti ága za ti be so ro -
lá sa.”

3. mel lék let
a 2008. évi CIII. tör vényhez

„12. szá mú mel lék let
a 2003. évi LX. tör vényhez

Az Euró pai Unió jo gá nak  való meg fe le lés

Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak  való
meg fe le lést szol gál ja:

1. A Ta nács 1964. feb ru ár 25-i 64/225/EGK irány el ve
a vi szont biz to sí tás és a to váb ben ged mé nye zés te rü le tén a
le te le pe dés és a szol gál ta tás nyúj tás sza bad sá gá ra vonat -
kozó kor lá to zá sok meg szün te té sé rõl.

2. A Ta nács 1972. áp ri lis 24-i 72/166/EGK irány el ve a
tag ál la mok gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tás ra és a biztosí -
tási kö te le zett ség el len õr zé sé re vo nat ko zó jog sza bá lya i -
nak kö ze lí té sé rõl.

3. A Ta nács 1972. de cem ber 19-i 72/430/EGK irány el -
ve a tag ál la mok gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tás ra és ezen
biz to sí tá si kö te le zett ség el len õr zé sé re vo nat ko zó jog -
szabályainak kö ze lí té sé rõl  szóló 1972. áp ri lis 24-i
72/166/EGK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról.

4. A Ta nács 1973. jú li us 24-i 73/239/EGK elsõ irány el -
ve az élet biz to sí tás kö rén kí vül esõ köz vet len biz to sí tá si
te vé keny ség meg kez dé sé re és gya kor lá sá ra vo nat ko zó tör -
vényi, ren de le ti és köz igaz ga tá si ren del ke zé sek össze han -
go lá sá ról.

5. A Ta nács 1973. jú li us 24-i 73/240/EGK irány el ve az
élet biz to sí tás kö rén kí vül esõ köz vet len biz to sí tá si üz let ág
te kin te té ben a le te le pe dés sza bad sá gát aka dá lyo zó kor lá -
tok el tör lé sé rõl.

6. A Ta nács 1976. jú ni us 29-i 76/580/EGK irány el ve
az élet biz to sí tás kö rén kí vül esõ köz vet len biz to sí tá si te vé -
keny ség meg kez dé sé re és gya kor lá sá ra vo nat ko zó tör -
vényi, ren de le ti és köz igaz ga tá si ren del ke zé sek össze han -
go lá sá ról  szóló 73/239/EGK irány elv mó do sí tá sá ról.

7. A Ta nács 1976. de cem ber 13-i 77/92/EGK irány el ve 
a biz to sí tá si ügy nö kök és al ku szok (ko ráb bi ISIC 630 cso -
port) te vé keny sé gé vel össze füg gés ben a le te le pe dés és a
szol gál ta tás nyúj tás sza bad sá gá nak tény le ges gya kor lá sát
elõ se gí tõ in téz ke dé sek rõl, és kü lö nö sen az em lí tett te vé -
keny sé gek re vo nat ko zó át me ne ti in téz ke dé sek rõl.

8. A Ta nács 1978. má jus 30-i 78/473/EGK irány el ve
a kö zös sé gi együt tes biz to sí tás sal kap cso la tos tör vényi,
ren de le ti és köz igaz ga tá si ren del ke zé sek össze han go lá sá -
ról.

9. A Ta nács 1979. már ci us 5-i 79/267/EGK elsõ irány -
el ve a köz vet len élet biz to sí tá si te vé keny sé gek meg kez dé -
sé re és gya kor lá sá ra vo nat ko zó tör vényi, ren de le ti és köz -
igaz ga tá si ren del ke zé sek össze han go lá sá ról.

10. A Ta nács 1983. de cem ber 30-i 84/5/EGK má so dik
irány el ve a gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tás ra vo nat ko zó
tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl.

11. A Ta nács 1984. de cem ber 10-i 84/641/EGK irány -
el ve az élet biz to sí tás kö rén kí vül esõ köz vet len biz to sí tá si
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te vé keny sé gek meg kez dé sé re és gya kor lá sá ra vo nat ko zó
tör vényi, ren de le ti és köz igaz ga tá si ren del ke zé sek össze -
han go lá sá ról  szóló 73/239/EGK elsõ irány elv nek el sõ sor -
ban az uta zá si se gít ség nyúj tás vo nat ko zá sá ban tör té nõ
mó do sí tá sá ról.

12. A Ta nács 1987. jú ni us 22-i 87/343/EGK irány el ve
az élet biz to sí tás kö rén kí vül esõ köz vet len biz to sí tá si te vé -
keny ség meg kez dé sé re és gya kor lá sá ra vo nat ko zó tör -
vényi, ren de le ti és köz igaz ga tá si ren del ke zé sek össze han -
go lá sá ról  szóló 73/239/EGK elsõ irány elv nek a hi tel biz to -
sí tás és a ke ze si biz to sí tás vo nat ko zá sá ban tör té nõ mó do sí -
tá sá ról.

13. A Ta nács 1987. jú ni us 22-i 87/344/EGK irány el ve
a jog vé del mi biz to sí tás sal kap cso la tos tör vényi, ren de le ti
és köz igaz ga tá si ren del ke zé sek össze han go lá sá ról.

14. A Ta nács 1988. jú ni us 22-i 88/357/EGK má so dik
irány el ve az élet biz to sí tás kö rén kí vül esõ köz vet len biz to -
sí tá si te vé keny sé gek re vo nat ko zó tör vényi, ren de le ti és
köz igaz ga tá si ren del ke zé sek össze han go lá sá ról és a szol -
gál ta tás nyúj tás sza bad sá gá nak tény le ges gya kor lá sát elõ -
se gí tõ ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról, va la mint a
73/239/EGK irány elv mó do sí tá sá ról.

15. A Ta nács 1990. má jus 14-i 90/232/EGK har ma dik
irány el ve a gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tás ra vo nat ko zó
tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl.

16. A Ta nács 1990. no vem ber 8-i 90/618/EGK irány el -
ve az élet biz to sí tás kö rén kí vül esõ köz vet len biz to sí tá si
te vé keny sé gek re vo nat ko zó tör vényi, ren de le ti és köz -
igaz ga tá si ren del ke zé sek össze han go lá sá ról  szóló
73/239/EGK és 88/357/EGK irány elv nek el sõ sor ban a
gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tás te kin te té ben tör té nõ mó do -
sí tá sá ról.

17. A Ta nács 1990. no vem ber 8-i 90/619/EGK irány el -
ve a köz vet len élet biz to sí tá si te vé keny sé gek re vonat kozó
tör vényi, ren de le ti és köz igaz ga tá si ren del ke zé sek össze -
han go lá sá ról, a szol gál ta tás nyúj tás sza bad sá gá nak tény le -
ges gya kor lá sát elõ se gí tõ ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról,
va la mint a 79/267/EGK irány elv mó do sí tá sá ról.

18. A Bi zott ság 1991. má jus 30-i 91/323/EGK ha tá ro -
za ta a tag ál la mok gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tás ra és a biz -
to sí tá si kö te le zett ség el len õr zé sé re vo nat ko zó jog sza bá -
lya i nak kö ze lí té sé rõl  szóló 72/166/EGK ta ná csi irány elv
al kal ma zá sá ról.

19. A Bi zott ság 1991. de cem ber 18-i 92/48/EGK aján -
lá sa a biz to sí tá si köz ve tí tõk rõl.

20. A Ta nács 1992. jú ni us 18-i 92/49/EGK irány el ve
az élet biz to sí tás kö rén kí vül esõ köz vet len biz to sí tá si

 tevékenységekre vo nat ko zó tör vényi, ren de le ti és köz -
igaz ga tá si ren del ke zé sek össze han go lá sá ról, va la mint a
73/239/EGK és 88/357/EGK irány elv mó do sí tá sá ról (har -
ma dik nem élet biz to sí tá si irány elv).

21. A Ta nács 1992. no vem ber 8-i 92/96/EGK irány el ve 
a köz vet len élet biz to sí tá si te vé keny sé gek re vo nat ko zó tör -
vényi, ren de le ti és köz igaz ga tá si ren del ke zé sek össze han -
go lá sá ról, va la mint a 79/267/EGK és a 90/619/EGK irány -
elv mó do sí tá sá ról (har ma dik élet biz to sí tá si irány elv).

22. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1998. ok tó ber
27-i 98/78/EK irány el ve a biz to sí tá si cso por tok biz to sí tó -
in té ze te i nek ki egé szí tõ fel ügye le té rõl.

23. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2000. má jus 16-i
2000/26/EK irány el ve a tag ál la mok gép jár mû-fe le lõs ség -
biz to sí tás ra vo nat ko zó jog sza bá lya i nak kö ze lí té sé rõl,
 valamint a Ta nács 73/239/EGK és a 88/357/EGK irány el -
vé nek mó do sí tá sá ról (ne gye dik gép jár mû-fe le lõs ség biz to -
sí tá si irány elv).

24. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2001. már ci us
19-i 2001/17/EK irány el ve a biz to sí tá si vál lal ko zá sok re -
or ga ni zá ci ó já ról és fel szá mo lá sá ról.

25. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002. már ci us
5-i 2002/12/EK irány el ve az élet biz to sí tá si vál lal ko zá sok
sza va to ló tõ ké jé re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek te kin te té ben
a 79/267/EGK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról.

26. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002. már ci us
5-i 2002/13/EK irány el ve a nem élet biz to sí tá si vál lal ko zá -
sok sza va to ló tõ ké jé re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek te kin te -
té ben a 73/239/EGK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról.

27. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002. no vem ber
5-i 2002/83/EK élet biz to sí tá si irány el ve (kon szo li dált).

28. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002. de cem ber
16-i 2002/87/EK irány el ve a pénz ügyi kong lo me rá tum hoz 
tar to zó hi tel in té ze tek, biz to sí tók és be fek te té si vál lal ko zá -
sok ki egé szí tõ fel ügye le té rõl, va la mint a 73/239/EGK, a
79/267/EGK, a 92/96/EGK, a 93/6/EGK és a 93/22/EGK
ta ná csi, to váb bá a 98/78/EK és a 2000/12/EK eu ró pai par -
la men ti és ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról.

29. A Ta nács 1991. jú ni us 20-i 91/371/EGK irány el ve
az Eu ró pai Gaz da sá gi Kö zös ség és a Sváj ci Ál lam szö vet -
ség kö zött az élet biz to sí tás kö rén kí vü li köz vet len biz to sí -
tá sok ra vo nat ko zó meg ál la po dás vég re haj tá sá ról.

30. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2000. má jus 16-i
2000/26/EK irány el ve a tag ál la mok gép jár mû-fe le lõs ség -
biz to sí tás ra vo nat ko zó jog sza bá lya i nak kö ze lí té sé rõl, va -
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la mint a Ta nács 73/239/EGK és 88/357/EGK irány el ve i -
nek mó do sí tá sá ról.

31. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002. de cem ber
9-i 2002/92/EK irány el ve a biz to sí tá si köz ve tí tés rõl.

32. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005. má jus 11-i
2005/14/EK irány el ve a gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tás ra
vo nat ko zó 72/166/EGK, 84/5/EGK, 88/357/EGK és
90/232/EGK ta ná csi irány elv, va la mint a 2000/26/EK eu -
ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról.

33. A Ta nács 2004. de cem ber 13-i 2004/113/EK irány -
el ve a nõk és fér fi ak kö zöt ti egyen lõ bá nás mód el vé nek az
áruk hoz és szol gál ta tá sok hoz  való hoz zá fé rés, va la mint
azok ér té ke sí té se, il let ve nyúj tá sa te kin te té ben tör té nõ
vég re haj tá sá ról.

34. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005. no vem ber
16-i 2005/68/EK irány el ve a vi szont biz to sí tás ról és a
73/239/EGK, a 92/49/EGK ta ná csi irány elv, va la mint a
98/78/EK és a 2002/83/EK irány elv mó do sí tá sá ról.

35. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2007. szep tem ber 
5-i 2007/44/EK irány el ve a 97/49/EGK ta ná csi irány elv -
nek és a 2002/83/EK, a 2004/39/EK, a 2005/68/EK és a
2006/48/EK irány elv nek a pénz ügyi szek tor be li ré sze se -
dés szer zé sek és ré sze se dés nö ve lé sek pru den ci á lis ér té ke -
lé sé nek el já rá si sza bá lyai és az ér té ke lés kri té ri u mai te kin -
te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról.”

4. mel lék let
a 2008. évi CIII. tör vényhez

„13. szá mú mel lék let
a 2003. évi LX. tör vényhez

1. A 33. § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott füg gõ biz -
to sí tás köz ve tí tõi (ügy nö ki, ve zér ügy nö ki) te vé keny sé get
azon ter mé sze tes sze mély vé gez het, aki ren del ke zik

a) „biz to sí tás köz ve tí tõ” szak ké pe sí tés sel; vagy
b) „füg gõ biz to sí tás köz ve tí tõi” szak ké pe sí tés sel; vagy
c) „füg get len biz to sí tás köz ve tí tõi” szak ké pe sí tés sel;

vagy
d) „biz to sí tá si ta nács adó” szak ké pe sí tés sel; vagy
e) kü lön jog sza bály sze rin ti füg gõ biz to sí tás köz ve tí tõi

ha tó sá gi vizs gá val; vagy
f) kü lön jog sza bály sze rin ti füg get len biz to sí tás köz ve -

tí tõi ha tó sá gi vizs gá val.

2. Amennyi ben a füg gõ biz to sí tás köz ve tí tõ ki zá ró lag
az 1. szá mú mel lék let A) ré szé nek 17. pont já ban fog lalt
„Jog vé de lem” biz to sí tá si ága zat ter mé ke i nek köz ve tí té sét
vég zi, ak kor ren del kez nie kell

a) „biz to sí tás köz ve tí tõ” szak ké pe sí tés sel; vagy
b) „jog vé del mi biz to sí tás köz ve tí tõ” szak ké pe sí té sé vel; 

vagy
c) „füg gõ biz to sí tás köz ve tí tõi” szak ké pe sí tés sel; vagy
d) „füg get len biz to sí tás köz ve tí tõi” szak ké pe sí tés sel;

vagy
e) „biz to sí tá si ta nács adó” szak ké pe sí tés sel; vagy
f) kü lön jog sza bály sze rin ti füg gõ biz to sí tás köz ve tí tõi

ha tó sá gi vizs gá val; vagy
g) kü lön jog sza bály sze rin ti füg get len biz to sí tás köz ve -

tí tõi ha tó sá gi vizs gá val.

3. A 45.  §-ban meg ha tá ro zott füg get len biz to sí tás köz -
ve tí tõi (al ku szi, töb bes ügy nö ki) te vé keny sé get azon ter -
mé sze tes sze mély vé gez het, aki ren del ke zik

a) „biz to sí tás köz ve tí tõ” szak ké pe sí tés sel; vagy
b) „füg get len biz to sí tás köz ve tí tõi” szak ké pe sí tés sel;

vagy
c) „biz to sí tá si ta nács adó” szak ké pe sí tés sel; vagy
d) kü lön jog sza bály sze rin ti füg get len biztosításköz -

vetítõi ha tó sá gi vizs gá val.

4. Az 51. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott biz to sí tá si 
szak ta nács adói te vé keny sé get azon ter mé sze tes sze mély
vé gez het, aki ren del ke zik

a) „biz to sí tá si ta nács adó” szak ké pe sí tés sel; vagy
b) „biz to sí tá si szak jo gász” szak ké pe sí tés sel; vagy
c) „ak tu á ri us” szak ké pe sí tés sel.”

5. mel lék let
a 2008. évi CIII. tör vényhez

„1. szá mú mel lék let
a 2007. évi CLIX. tör vényhez

1. A köz ve tett tu laj don ará nyá nak meg ál la pí tá sá hoz a
köz tes vál lal ko zás ban fenn ál ló tu laj do ni há nya dot meg
kell szo roz ni a köz tes vál lal ko zás nak az ere de ti vál lal ko -
zás ban fenn ál ló tu laj do ni vagy sza va za ti há nya dá val.

2. A köz tes vál lal ko zá son ke resz tül fenn ál ló köz ve tett
tu laj dont a szá mí tás szem pont já ból nem kell figye lembe
ven ni ak kor, ha a köz tes vál lal ko zás ban a köz vet len és a
köz tes tu laj don együt tes ará nya nem éri el a mi nõ sí tett be -
fo lyás mér té két.

3. Ter mé sze tes sze mé lyek ese té ben a kö ze li hoz zá tar -
to zók ál tal bir to kolt, il let ve gya ko rolt tu laj do ni vagy sza -
va za ti há nya do kat egy be kell szá mí ta ni.

4. A sza va za ti jo go kat a tu laj do ni há nya dok kal azo nos
mó don kell szá mí tás ba ven ni.”
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2008. évi CIV.
tör vény

a pénzügyi közvetítõrendszer stabilitásának
erõsítésérõl*

A pénz ügyi köz ve tí tõ rend szer nek a gaz da ság egé szé nek 
mû kö dé sé ben be töl tött meg ha tá ro zó és meg kér dõ je lez he -
tet len sze re pé re te kin tet tel, e rend szer sta bi li tá sá nak meg -
õr zé se, a vele szem be ni be fek te tõi bi za lom meg erõ sí té se, a 
rend szer ré szét ké pe zõ egyes in téz mé nyek tu laj do no sa i -
nak ér de kei és a köz ér dek kö zöt ti egyen súly biz to sí tá sa,
va la mint a köz ér dek kel ará nyos be avat ko zás le he tõ sé gé -
nek meg te rem té se ér de ké ben az Or szág gyû lés a kö vet ke zõ 
tör vényt al kot ja:

A TÖRVÉNY HATÁLYA

1.  § (1) E tör vény ha tá lya ki ter jed
a) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén szék hellyel ren del -

ke zõ hi tel in té zet re,
b) az a) pont ban meg ha tá ro zott szer ve zet ben a Ma gyar

Ál lam ne vé ben tör té nõ, e tör vény sze rin ti be fo lyás szer zés -
re és be fo lyás meg szün te té sé re,

c) a Ma gyar Ál lam ál tal az a) pont ban meg ha tá ro zott
szer ve zet nek a hi te le zõ i vel szem ben fenn ál ló tar to zá sa i ra
vo nat ko zó ga ran cia vál la lás ra, és

d) az a) és b) pont ban meg ha tá ro zot tak fel ügye le té re.

(2) A Gt., a Ctv., az Áht., a Hpt. és a Tpt. ren del ke zé se it
az e tör vény ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK

2.  § (1) Az e tör vény ben hi vat ko zott jog sza bá lyok rö vi -
dí té sét a mel lék let ben fog lal tak sze rint kell ér te ni.

(2) E tör vény ben és az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján
ki adott jog sza bály ban

1. alap sza bály: a Gt.-ben meg ha tá ro zott alap sza bály és 
ala pí tó ok irat,

2. be fo lyás: a Tpt.-ben meg ha tá ro zott fo ga lom,
3. be fo lyá so ló ré sze se dés: a Hpt.-ben meg ha tá ro zott

fo ga lom,
4. ér ték pa pír: a Tpt.-ben meg ha tá ro zott fo ga lom,
5. for ga lom ba ho za tal: a Tpt.-ben meg ha tá ro zott fo ga -

lom,
6. hi tel in té zet: a Hpt. sze rin ti hi tel in té zet, ide nem ért ve 

a fi ók te lep for má já ban mû kö dõ hi tel in té ze tet,
7. sza bá lyo zott in téz mény: a Psztv. 4.  §-a sze rin ti szer -

ve zet és sze mély,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. de cem ber 15-i ülés nap ján fo gad -
ta el.

8. ve ze tõ tiszt ség vi se lõ: a Gt.-ben meg ha tá ro zott fo ga -
lom,

9. ve ze tõ ál lá sú sze mély: a Hpt.-ben meg ha tá ro zott fo -
ga lom,

10. pénz ügyi esz köz: a Bszt. 6.  §-ában meg ha tá ro zott
fo ga lom,

11. MNB rend kí vü li lik vi di tá si hi te le: az MNB tv.
14.  §-a sze rin ti – a 7.  §-ban meg ha tá ro zott mo ne tá ris po li -
ti kai esz kö zök közé nem tar to zó, egye di fel té te lek mel lett
nyúj tott – rend kí vü li jegy ban ki hi tel.

A SZABÁLYOZOTT INTÉZMÉNYEK HELYZETÉNEK
FOLYAMATOS ÉRTÉKELÉSE

3.  § (1) A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te
(a továb biak ban: Fel ügye let) és a Ma gyar Nem ze ti Bank
(a továb biak ban: MNB) fo lya ma to san ér té ke li a sza bá lyo -
zott in téz mé nyek hely ze tét, amely rõl a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott tar ta lom mal a pénz-, tõ ke- és biz to sí tá si
piac sza bá lyo zá sá ért fe le lõs mi nisz ter tá jé koz ta tást kér het.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá jé koz ta tás tar -
tal maz za leg alább

a) az MNB ál tal ké szí tett
aa) az egyes hi tel in té ze tek pénz ügyi köz ve tí tõ rend szer

sta bi li tá sa szem pont já ból tör té nõ ér té ke lé sét, a más sza bá -
lyo zott in téz mé nyek re, pénz ügyi pi a cok ra, pénz ügyi inf ra -
struk tú rá ra, és a re ál gaz da ság ra gya ko rolt ha tá sá nak vizs -
gá la tát,

ab) a pénz ügyi rend szer koc ká za ti té nye zõ nek mi nõ sí -
tett hi tel in té ze tek rö vid távú lik vi di tá si hely ze té nek ér té -
ke lé sét, és

ac) a leg fon to sabb pénz ügyi pi a cok hely ze té rõl, a ren -
del ke zés re álló lik vi di tás ról  szóló elem zést,

b) a Fel ügye let ál tal ké szí tett
ba) az egyes hi tel in té ze tek sza va to ló tõke hely ze té rõl

 szóló ér té ke lést,
bb) az egyes pénz ügyi rend szer koc ká za ti té nye zõ nek

mi nõ sí tett hi tel in té ze tek kö zép- és hosszú távú lik vi di tá si
hely ze té rõl  szóló ér té ke lést, és

bc) össze vont ala pú fel ügye let vagy ki egé szí tõ fel -
ügye let alá tar to zó hi tel in té zet ese tén a cso port szin tû kö -
zép- és hosszú távú lik vi di tá si és sza va to ló tõke hely zet
meg íté lé sé rõl  szóló ér té ke lést.

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÕRENDSZER
STABILITÁSÁNAK MEGÕRZÉSE ÉS BIZTOSÍTÁSA

ÉRDEKÉBEN MEGHOZHATÓ INTÉZKEDÉSEK

4.  § (1) A Nem zet kö zi Va lu ta alap tól 2008–2010. évek -
ben fel vett hi tel össze gé bõl leg fel jebb hat száz mil li árd fo -
rint ér té kû de vi za össze get a Ma gyar Ál lam az MNB-nél
kü lön erre a cél ra meg nyi tott szám lá kon he lyez el az zal,
hogy a fo rint összeg meg ha tá ro zá sa az el he lye zés nap ján
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ér vé nyes, MNB ál tal köz zé tett hi va ta los de vi za ár fo lya -
mon tör té nik.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti szám lá kon lévõ sza bad
pénz esz közt az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter az
MNB út ján ke ze li. E pénz esz köz ke ze lé sé nek sza bá lya i ról
az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter az MNB el nö ké vel
meg ál la po dást köt.

Az intézkedések közös szabályai

5.  § (1) A Ma gyar Ál lam a pénz ügyi köz ve tí tõ rend szer
sta bi li tá sá nak meg õr zé se és biz to sí tá sa ér de ké ben

a) ga ran ci át vál lal hat a hi tel in té zet hi te le zõ i vel szem -
ben fenn ál ló tar to zá sa i ra,

b) tõ két emel het a hi tel in té zet ben.

(2) A Ma gyar Ál lam az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
in téz ke dés bõl ere dõ ki adá sa it a 4.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott szám la ter hé re tel je sí ti. A fo rint ban tör té nõ
ki fi ze té sek tel je sí té sé hez a szám lát a ki fi ze tés nap ján ér vé -
nyes MNB ál tal köz zé tett hi va ta los de vi za ár fo lya mon szá -
mít va kell ter hel ni.

(3) Az (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek ben
a Ma gyar Ál lam ne vé ben az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi -
nisz ter jár el.

A garanciavállalás szabályai

6.  § (1) A hi tel in té zet ké rel mé re az 5.  § (1) be kez dé sé -
nek a) pont já ban meg ha tá ro zott in téz ke dés re ke rül het sor,
ha

a) a ké rel me zett in téz ke dés meg fe lel az e tör vény ben
fog lal tak nak,

b) a ké rel me zõ hi tel in té zet Fel ügye let ál tal meg ál la pí -
tott sza va to ló tõ ké je el éri a Hpt. 76.  §-ának (1) be kez dé se
sze rin ti tõ ke kö ve tel ményt,

c) a hi tel in té zet vál lal ja a lét re ho zan dó meg ál la po dás -
ban fog lal tak tel je sí té sét, és

d) a hi tel in té zet, ha ese té ben az 5.  § (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban meg ha tá ro zott in téz ke dés re a ga ran cia vál la -
lás kez dõ idõ pont já ig nem ke rült sor, az alap sza bá lya sze -
rint a 13.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott rész vényt bo -
csát ki, fi gye lem mel a 7.  § (8)–(10) be kez dé se i ben fog lal -
tak ra.

(2) Az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti meg ál la po dás ban
ren del kez ni kell leg alább

a) a Ma gyar Ál lam ál tal e tör vény elõ írásai sze rint vál -
lalt ga ran cia díj ár ól,

b) az (1) be kez dés d) pont ja ér tel mé ben ki bo csá tás ra
ke rü lõ rész vé nyek név ér té ké rõl és ki bo csá tá si ér té ké rõl,

c) a Ma gyar Ál la mot a ga ran cia vál la lás idõ tar ta ma alatt 
meg il le tõ, az (1) be kez dés d) pont ja alap ján ki bo csá tott
rész vény hez kap cso ló dó, a hi tel in té zet ben el len õr zést biz -
to sí tó jo gok ról, és

d) a hi tel in té zet ál tal a ve ze tõ ál lá sú sze mé lye i nek
mun ka bé ré re, dí ja zá sá ra és ju tal ma zá sá ra vo nat ko zó, a ga -
ran cia vál la lás idõ tar ta má ra vál lalt kor lá to zá sok ról.

(3) Ha az 5.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti ga ran -
cia vál la lás ra olyan hi tel in té zet te kin te té ben ke rül sor,
amely ben e tör vény hatályba lépése nap ján a Ma gyar Ál -
lam ren del ke zik olyan sza va zat el sõbb sé gi rész vénnyel,
amely meg fe lel a 13.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak nak, a
6.  § (1) be kez dé sé nek d) pont já ban fog lalt kö te le zett sé get
tel je sí tett nek kell te kin te ni.

7.  § (1) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za az ál lam ház tar tá -
sért fe le lõs mi nisz tert, hogy a kö vet ke zõ fel té te lek együt tes
fenn ál lá sa ese tén a hi tel in té zet for rás be vo ná sá hoz a Ma gyar
Ál lam ne vé ben ál la mi ga ran ci át vál lal jon, ha

a) a ga ran cia vál la lást a Fel ügye let Fel ügye le ti Ta ná -
csá nak el nö ke és az MNB el nö ke együt te sen ja va sol ja,

b) a kö te le zett ség alap ja hi tel szer zõ dés vagy hi tel vi -
szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír,

c) a hi tel in té zet kö te le zett sé gé nek le já ra ta leg alább há -
rom hó nap, és leg fel jebb öt év,

d) a hi tel in té zet kö te le zett sé ge e tör vény ha tály ba lé pé -
se és 2009. de cem ber 31. kö zött ke let ke zik,

e) a kö te le zett ség eu ró ban, sváj ci frank ban vagy fo rint -
ban van meg ha tá roz va, és a kö te le zett ség meg ha tá ro zá sá -
val azo nos de vi za nem ben tel je sí ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ál la mi ga ran cia a hi tel, a hi -
tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír tõ ke össze gé re és a
kap cso ló dó já ru lé kok össze gé re ter jed ki.

(3) Az ál la mi ga ran cia vál la lá sok együt tes, fo rint ban
szá mí tott össze ge leg fel jebb ezer öt száz mil li árd fo rint le -
het az zal, hogy e ke ret össze gen be lül

a) ezer öt ven mil li árd fo rint össze gû ál la mi ga ran cia vál la -
lás a leg alább há rom hó nap, és leg fel jebb há rom év le já ra tú,

b) négy száz öt ven mil li árd fo rint össze gû ál la mi ga ran -
cia vál la lás a leg alább há rom hó nap, és leg fel jebb öt év le -
já ra tú

hi tel in té ze ti for rás be vo nás hoz kap cso lód hat.

(4) Az ál la mi ga ran cia a vál la lás nap ján ér vé nyes, MNB
ál tal köz zé tett hi va ta los de vi za ár fo lya mon szá mít va ter he -
li a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ke ret össze get. A 2009.
de cem ber 31. elõtt le já ró ga ran cia vál la lá sok a le já rat nap -
ját köve tõen nem ter he lik to vább a (3) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott ke ret össze get.

(5) Az ál la mi ga ran cia be vál tá sát kez de mé nyez ni a hi -
tel szer zõ dés, a hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír le já -
ra tá nak nap ját kö ve tõ har min ca dik na pon be lül le het az ál -
lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter nél.

(6) A hi tel in té zet hi tel nyúj tó já nak, il let ve hi tel vi szonyt
meg tes te sí tõ ér ték pa pír ja meg vá sár ló já nak nem kell

a) az ál la mi ga ran cia mel let ti fe de ze tet elõ ír nia, to -
vábbá

b) vizs gál nia a hi tel cél tel je sü lé sét.
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(7) A hi tel in té zet az ál la mi ga ran cia vál la lá sá ért dí jat fi -
zet a Ma gyar Ál lam nak. A fi ze ten dõ dí jat az Eu ró pai Bi -
zott ság vo nat ko zó aján lá sa i nak és köz le mé nye i nek figye -
lembe véte lével kell a 6.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban
meg ha tá ro zott meg ál la po dás ban rög zí te ni.

(8) A 6.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ja alap ján ki bo csá -
tott rész vé nyek ese té ben

a) ahol e tör vény a Ma gyar Ál lam és a hi tel in té zet kö -
zött lét re ho zan dó meg ál la po dás ra utal, ott a 6.  § (1) be kez -
dé sé nek c) pont já ban meg ha tá ro zott meg ál la po dást kell
ér te ni, és

b) a 15.  § (1) be kez dé sé ben fog lal ta kat nem kell al kal -
maz ni.

(9) A 6.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ja alap ján ki bo csá -
tott kü lön le ges vé tó jo got biz to sí tó sza va zat el sõbb sé gi
rész vény ál tal meg tes te sí tett jo gok a Ma gyar Ál lam ál tal
vál lalt ga ran cia meg szû né sét kö ve tõ har minc egye dik na -
pon e tör vény ere jé nél fog va meg szûn nek, ha an nak ter hé -
re ki fi ze tés nem tör tént vagy a ki fi ze tett összeg ké se del mi
ka mat tal nö velt össze gét a hi tel in té zet a Ma gyar Ál lam
szá má ra meg té rí tet te, és ha ed dig az idõ pon tig a hi tel in té -
zet ese té ben az 5.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha -
tá ro zott in téz ke dés re nem ke rült sor.

(10) A hi tel in té zet a kü lön le ges vé tó jo got biz to sí tó rész -
vényt be von ja, ha az ál ta la meg tes te sí tett jo gok meg -
szûntek.

(11) Az e § alap ján vál lalt ál la mi ga ran ci ák kal kap cso la -
tos el já rá si sza bá lyo kat a Kor mány ren de let ben ál la pít ja
meg.

A tõkeemelés és befolyásszerzés szabályai

8.  § (1) Az 5.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá -
ro zott in téz ke dé sek meg ho za ta lá ra a Fel ügye let Fel ügye -
le ti Ta ná csá nak el nö ke és az MNB el nö ke együt tes ja vas -
la ta alap ján, az e tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint

a) a hi tel in té zet ké rel mé re vagy egyet ér té sé vel, vagy
b) hi va tal ból, a hi tel in té zet egyet ér té se nél kül

ke rül het sor.

(2) A hi tel in té zet ké rel mé re vagy egyet ér té sé vel meg -
valósuló in téz ke dés so rán

a) a hi tel in té zet az alap sza bá lya sze rint a 10.  § (1) be -
kez dé sé ben és a 13.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
rész vényt bo csát ki, és

b) a Ma gyar Ál lam és a hi tel in té zet meg ál la po dás ban
ren del ke zik az e tör vény ben nem sza bá lyo zott jo gok ról és
kö te le zett sé gek rõl.

(3) A (2) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott meg ál la -
po dás ban ren del kez ni kell leg alább

a) a (2) be kez dés a) pont ja alap ján ki bo csá tás ra ke rü lõ
rész vé nyek név ér té ké rõl és ki bo csá tá si ér té ké rõl, ame lye -
ket a meg lé võ rész vény struk tú rá ra te kin tet tel, ille tõ leg az
in téz ke dést köz vet le nül meg elõ zõ idõ szak pi a ci árai, il let -

ve a hi tel in té zet egy rész vény re jutó sa ját tõ ké je figye -
lembe véte lével kell meg ál la pí ta ni,

b) a 12.  § (1) be kez dé se sze rin ti vé te li jog gya kor lá sá -
nak rész le tes sza bá lya i ról, ide ért ve a vé tel ár ra, az el já rás ra
és a tel je sí té si ha tár idõ re vo nat ko zó sza bá lyo kat,

c) a 12.  § (4) be kez dé se sze rin ti el adá si jog rész le tes
sza bá lya i ról, ide ért ve a vé tel ár ra, az el já rás ra és a tel je sí té -
si ha tár idõ re vo nat ko zó sza bá lyo kat,

d) a (2) be kez dés a) pont ja alap ján ki bo csá tás ra ke rü lõ,
13.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott rész vény hez kap -
cso ló dó, a Ma gyar Ál lam szá má ra a hi tel in té zet ben el len -
õr zést biz to sí tó jo gok ról, így kü lö nö sen ar ról, hogy a Ma -
gyar Ál lam a hi tel in té zet igaz ga tó sá gá ba és fe lü gye lõ bi -
zott sá gá ba leg alább egy-egy ta got de le gál, és

e) a hi tel in té zet ál tal a ve ze tõ ál lá sú sze mé lye i nek mun -
ka bé ré re, dí ja zá sá ra és ju tal ma zá sá ra vo nat ko zó, a Ma gyar 
Ál lam be fo lyá sá nak meg szû né sé ig vál lalt kor lá to zá sok ról.

(4) Ha a hi tel in té zet igaz ga tó sá gá ban vagy fe lü gye lõ bi -
zott sá gá ban e tör vény ha tály ba lé pé se kor van olyan tag,
akit a Ma gyar Ál lam vagy a Ma gyar Ál lam ne vé ben el já ró
sze mély je lölt, a (2) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott
meg ál la po dás ren del kez het úgy, hogy a (3) be kez dés
d) pont já ban meg ha tá ro zott, a fel ügye lõ bi zott ság ba és az
igaz ga tó ság ba tör té nõ egy-egy fõ de le gá lá sá ra vo nat ko zó
kö te le zett sé get a meg fe le lõ tes tü let ese té ben tel je sí tett nek
te kin ti.

(5) Ha az 5.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti tõ ke -
eme lés re olyan hi tel in té zet te kin te té ben ke rül sor, amely -
ben e tör vény hatályba lépése nap ján a Ma gyar Ál lam ren -
del ke zik olyan sza va zat el sõbb sé gi rész vénnyel, amely
meg fe lel a 13.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak nak, a 8.  §
(2) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lal tak kö zül a 13.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott rész vény ki bo csá tá sá ra
vo nat ko zó kö te le zett sé get tel je sí tett nek kell te kin te ni.

9.  § (1) A Ma gyar Ál lam a hi tel in té zet ben e tör vény sze -
rint vég re haj tan dó tõ ke eme lés rõl  szóló dön té sét az éves
költ ség ve té si tör vény figye lembe véte lével hoz za meg.

(2) A Ma gyar Ál lam a hi tel in té zet ben tör té nõ tõ ke eme -
lé se so rán a va gyo ni hoz zá já ru lá sa fe jé ben ki zá ró lag az e
tör vény ben meg ha tá ro zott el sõbb sé gi rész vényt sze rez het.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott rész vé nyek te kin -
te té ben a rész vény esi jo go kat az ál lam ház tar tá sért fe le lõs
mi nisz ter gya ko rol ja.

(4) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott rész vé nyek for ga -
lom ba ho za ta la zárt kö rû nek mi nõ sül és a rész vé nyek ki zá -
ró lag de ma te ri a li zált for má ban ál lít ha tó ak elõ.

(5) A Ma gyar Ál lam ja vá ra e tör vény sze rint tör té nõ ré -
sze se dés szer zés, va la mint a rész vény esi jo gok gya kor lá sa
ese té ben a Vtv. ren del ke zé se it nem kell al kal maz ni.

(6) A Ma gyar Ál lam te kin te té ben a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott tõ ke eme lés re, ille tõ leg a be fo lyás szer zés re
a Tpt. be fo lyás szer zés re, a Gt. mi nõ sí tett be fo lyás szer zés -
re, a ki sebb sé gi rész vény esi jo gok gya kor lá sá ra, a Tpvt.
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vál la la tok össze fo nó dá sá ra vo nat ko zó sza bá lya it, a Hpt.
be fo lyá so ló ré sze se dés meg szer zé sé re vo nat ko zó sza bá -
lya it, va la mint a jo go sult hi tel in té zet alap sza bá lyá ban fog -
lalt, egy rész vé nyes vagy rész vény esi cso port ál tal gya ko -
rol ha tó sza va za ti jog leg ma ga sabb mér té két elõ író ren del -
ke zé se it nem kell al kal maz ni.

A különleges osztalékelsõbbséget biztosító részvény

10.  § (1) A hi tel in té zet az alap sza bá lya sze rint, az el -
sõbb sé gi rész vény faj tán be lül az osz ta lék el sõbb sé get biz -
to sí tó rész vény osz tály ba tar to zó, kü lön le ges rész vényt
(a továb biak ban: kü lön le ges osz ta lék el sõbb sé gi rész vény)
bo csát hat ki.

(2) A kü lön le ges osz ta lék el sõbb sé gi rész vény a rész vé -
nye sek kö zött fel oszt ha tó adó zott ered mény bõl a más rész -
vény faj tá ba, il let ve rész vény osz tály ba tar to zó rész vé nye -
ket meg elõ zõ en, il let ve azok nál ked ve zõbb mér ték ben jo -
go sít osz ta lék ra.

(3) A kü lön le ges osz ta lék el sõbb sé gi rész vény hez sza -
va za ti jog nem kap cso ló dik.

(4) A kü lön le ges osz ta lék el sõbb sé gi rész vény ese té ben
a Gt. 187.  §-ának (2) és (3) be kez dé sé ben fog lal ta kat nem
kell al kal maz ni.

11.  § (1) A kü lön le ges osz ta lék el sõbb sé gi rész vény név -
ér té ké rõl és ki bo csá tá si ér té ké rõl a Ma gyar Ál lam és a hi -
tel in té zet a 8.  § (2) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro -
zott meg ál la po dás ban ren del ke zik.

(2) A kü lön le ges osz ta lék el sõbb sé gi rész vény jegy zé sé -
re ki zá ró lag a Ma gyar Ál lam jo go sult.

12.  § (1) A kü lön le ges osz ta lék el sõbb sé gi rész vény te -
kin te té ben a hi tel in té ze tet vé te li jog il le ti meg (a továb -
biak ban: vissza vál tás).

(2) A kü lön le ges osz ta lék el sõbb sé gi rész vény vissza -
vál tá si ér té ké rõl a Ma gyar Ál lam és a hi tel in té zet a 8.  §
(2) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott meg ál la po -
dás ban ren del ke zik.

(3) A kü lön le ges osz ta lék el sõbb sé gi rész vényt a Ma -
gyar Ál lam az (1) és (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset
ki vé te lé vel nem ru ház hat ja át.

(4) A Ma gyar Ál lam a kü lön le ges osz ta lék el sõbb sé gi
rész vény ki bo csá tá sát kö ve tõ ötö dik év el tel té vel, e rész -
vé nyek vissza vál tá si ér té ké vel meg egye zõ ér té ken el adá si
jo got gya ko rol hat a hi tel in té zet tel szem ben.

(5) A hi tel in té zet a (4) be kez dés ben fog lal tak sze rint
fel aján lott rész vé nye ket kö te les meg vá sá rol ni, és a vé tel -
árat az adás vé tel nap ját kö ve tõ har min ca dik na pig a Ma -
gyar Ál lam szá má ra meg fi zet ni.

A különleges vétójogot biztosító szavazatelsõbbségi
részvény

13.  § (1) A hi tel in té zet az alap sza bá lya sze rint, az el -
sõbb sé gi rész vény faj tán be lül a sza va za ti jog gal össze füg -
gõ el sõbb sé get biz to sí tó rész vény osz tály ba tar to zó rész -
vényt (a továb biak ban: kü lön le ges vé tó jo got biz to sí tó
rész vény) bo csát hat ki.

(2) A kü lön le ges vé tó jo got biz to sí tó rész vény vé tó jo got
biz to sít a köz gyû lés

a) osz ta lék fi ze té sé rõl ha tá ro zó,

b) sza va zat el sõbb sé get biz to sí tó rész vé nyek egy sze rû
több sé gé nek igen lõ sza va za tá hoz kö tött, és

c) há rom ne gye des szó több ség gel meg ho zan dó

dön té se i vel szem ben.

(3) A kü lön le ges vé tó jo got biz to sí tó rész vény osz ta lék -
ra nem jo go sít, és ki bo csá tá sa nem érin ti a töb bi rész vé -
nyes osz ta lék hoz  való jo gát.

(4) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott vé tó jog nem gya -
ko rol ha tó

a) a hi tel in té zet ben tör té nõ tõ ke eme lés rõl, át vál toz tat -
ha tó köt vény, jegy zé si jo got biz to sí tó köt vény vagy más
Bszt. sze rin ti pénz ügyi esz köz ki bo csá tá sá ról, és

b) a hi tel in té zet rész vé nye i nek Tpt. sze rin ti sza bá lyo -
zott pi ac ra tör té nõ be ve ze té sé nek vagy e pi ac ról tör té nõ
ki ve ze té sé nek ké rel me zé sé rõl

szó ló dön tés sel szem ben.

14.  § (1) A kü lön le ges vé tó jo got biz to sí tó rész vény név -
ér té ké rõl és ki bo csá tá si ér té ké rõl a Ma gyar Ál lam és a hi -
tel in té zet a 8.  § (2) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro -
zott meg ál la po dás ban ren del ke zik.

(2) A kü lön le ges vé tó jo got biz to sí tó rész vény jegy zé sé -
re ki zá ró lag a Ma gyar Ál lam jo go sult.

15.  § (1) A kü lön le ges vé tó jo got biz to sí tó rész vény ál tal 
meg tes te sí tett jo gok e tör vény ere jé nél fog va meg szûn nek, 
ha

a) a hi tel in té zet vé te li jo gá val élt a Ma gyar Ál lam va la -
mennyi kü lön le ges osz ta lék el sõbb sé gi rész vé nye te kin te -
té ben és a vissza vál tá si ér ték kel meg egye zõ össze get a
Ma gyar Ál lam ré szé re meg fi zet te, vagy

b) a Ma gyar Ál lam el adá si jo gá val élt va la mennyi osz -
ta lék el sõbb sé gi rész vé nye te kin te té ben és a vé tel árat a hi -
tel in té zet a Ma gyar Ál lam ré szé re meg fi zet te.

(2) A hi tel in té zet a kü lön le ges vé tó jo got biz to sí tó el -
sõbb sé gi rész vényt be von ja, ha a Ma gyar Ál la mot meg il le -
tõ, az osz ta lék el sõbb sé gi rész vény ál tal meg tes te sí tett jo -
gok meg szûn tek.

(3) A kü lön le ges vé tó jo got biz to sí tó rész vény for ga lom -
kép te len, az át ru há zá sá ra és meg ter he lé sé re irá nyu ló szer -
zõ dés sem mis.
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Tulajdonosi irányítási jog

16. § (1) A Kor mány ren de let ben meg ál la pít ja, ha a hi -
tel in té zet

a) húsz mun ka na pot meg ha la dó an igény be ve szi az
MNB rend kí vü li lik vi di tá si hi te lét a leg utol só, könyv vizs -
gá ló ál tal fe lül vizs gált, az Szmt. sze rin ti köz ben sõ mér leg
ké szí té sé re irány adó sza bá lyok nak meg fele lõen el ké szí tett 
be szá mo ló mér leg fõ össze gé nek öt szá za lé kát meg ha la dó
összeg ben,

b) Fel ügye let ál tal meg ál la pí tott sza va to ló tõ ké je nem
éri el a Hpt. e tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap ján ha tá lyos
76.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti tõ ke kö ve tel mény öt ven
szá za lé kát, vagy

c) hi te le zõi felé e tör vény alap ján vál lalt ga ran cia alap -
ján ki fi ze tés tör té nik, és a hi tel in té zet a ki fi ze tést kö ve tõ
har minc na pon be lül, ké se del mi ka mat tal nö vel ten, nem
té rí ti meg a Ma gyar Ál lam nak a ki fi ze tett össze get

és a hi tel in té zet fi ze tés kép te len sé ge a ma gyar or szá gi
pénz ügyi köz ve tí tõ rend szer mû kö dé sé ben sú lyos ká ro kat
okoz na.

(2) A Kor mány az (1) be kez dés sze rin ti ren de le tét ha tá -
lyon kí vül he lye zi, ha

a) a hi tel in té zet Fel ügye let ál tal meg ál la pí tott sza va to -
ló tõ ké je leg alább ki lenc ven egy mást kö ve tõ na pon ke -
resz tül, fo lya ma to san a Hpt. 76.  § (1) be kez dé se sze rin ti
tõ ke kö ve tel mény leg alább száz hu szon öt szá za lé ka, és

b) a hi tel in té zet ki lenc ven egy mást kö ve tõ nap egyi kén
sem vet te igény be az MNB rend kí vü li lik vi di tá si hi te lét.

(3) A hi tel in té zet az (1) be kez dés alap ján ki adott kor -
mány ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ nap ra, mint for -
du ló nap ra – a kor mány ren de let ha tály ba lé pé sé tõl szá mí -
tott ki lenc ven na pon be lül – az Szmt. sze rin ti, füg get len
könyv vizs gá ló ál tal fe lül vizs gált köz ben sõ mér le get
 készít.

(4) Az a hi tel in té zet, amely az Szmt. ren del ke zé sei alap -
ján kon szo li dált be szá mo ló ké szí té sé re kö te le zett, a (3) be -
kez dés sze rin ti köz ben sõ mér le gét az Szmt. kon szo li dált
éves be szá mo ló ra vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek meg fele -
lõen ké szí ti el.

(5) A Kor mány az (1) be kez dés sze rin ti ren de le tét ak kor 
is ha tá lyon kí vül he lye zi, ha a ren de let ha tály ba lé pé sét
köve tõen öt év és egy nap el telt.

17.  § (1) A hi tel in té zet, vagy a hi tel in té zet rész vé nye se
kez de mé nyez he ti, hogy a Fõ vá ro si Íté lõ táb la nem pe res el -
já rás ban ál la pít sa meg, hogy

a) a 16.  § (1) be kez dés ben fog lalt fel té te lek a Kor mány
ren de le té nek ki hir de té se kor nem tel je sül tek,

b) a 16.  § (2) be kez dés ben fog lalt fel té te lek a Kor mány
16.  § (1) be kez dé se sze rin ti ren de le té nek ki hir de té sét
köve tõen leg alább egy na pig tel je sül tek.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ké re lem rõl a bí -
ró ság ha la dék ta la nul rö vid úton ér te sí ti az ál lam ház tar tá -
sért fe le lõs mi nisz tert.

(3) Bi zo nyí tá si in dít ványt a ké rel me zõ ki zá ró lag a ké -
rel mé ben, a ké rel me zett ki zá ró lag az ér de mi el len ké rel mé -
ben ter jeszt het elõ.

(4) Az el já rás so rán
a) a ké re lem meg vál toz ta tá sá nak vagy vi szont ké re lem

be nyúj tá sá nak,
b) az el já rás fel füg gesz té sé nek,
c) a mu lasz tás iga zo lá sá nak

nincs he lye.

(5) Az el já rás so rán a bí ró ság a fe le ket meg hall gat ja, és
tár gya lást tart hat. A tár gya lás bár me lyik fél tá vol lé té ben is 
meg tart ha tó. A bí ró ság a ké re lem rõl a be ér ke zé sé tõl szá -
mí tott nyolc na pon be lül dönt.

(6) A bí ró ság az írás ba fog lalt ha tá ro za tot an nak ki hir -
de té se kor át ad ja, vagy an nak meg ho za ta lát köve tõen ha la -
dék ta la nul kéz be sí ti a fe lek nek vagy kép vi se lõ ik nek. A bí -
ró ság ha tá ro za tá val szem ben a ki hir de tést vagy a kéz be sí -
tést kö ve tõ há rom na pon be lül fel leb be zés nek van he lye.

(7) A fel leb be zés rõl a Leg fel sõbb Bí ró ság há rom na pon
be lül dönt. A Leg fel sõbb Bí ró ság a Fõ vá ro si Íté lõ táb la ha -
tá ro za tát hely ben hagy ja vagy meg vál toz tat ja. A Leg fel -
sõbb Bí ró ság az írás ba fog lalt ha tá ro za tot an nak ki hir de té -
se kor át ad ja, vagy an nak meg ho za ta lát köve tõen ha la dék -
ta la nul kéz be sí ti a fe lek nek vagy kép vi se lõ ik nek.

(8) Ha a bí ró ság a jog erõs ha tá ro za tá ban azt ál la pít ja
meg, hogy a 16.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak fel té te lek a
Kor mány ren de le té nek ki hir de té se kor nem tel je sül tek,
vagy a 16.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek a Kor mány 
16.  § (1) be kez dé se sze rin ti ren de le té nek ki hir de té sét
köve tõen leg alább egy na pig tel je sül tek, a Kor mány a ren -
de le tét ha tá lyon kí vül he lye zi úgy, hogy az a bí ró ság ha tá -
ro za tá nak ki hir de té sé tõl szá mí tott há rom na pon be lül ha tá -
lyát ve szít se.

18.  § (1) A Ma gyar Ál lam a 16.  § (1) be kez dés sze rin ti
ren de let idõ be li ha tá lya alatt ki zá ró la go san jo go sult a hi -
tel in té zet köz gyû lé sé nek ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben
 való dön tés re. A Ma gyar Ál lam ne vé ben az ál lam ház tar tá -
sért fe le lõs mi nisz ter jár el.

(2) A Ma gyar Ál lam a köz gyû lés ha tás kö ré ben el jár va
meg ho zott dön té se it a hi tel in té zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i -
vel és a fel ügye lõ bi zott ság tag ja i val ha la dék ta la nul, írás -
ban köz li.

(3) A Ma gyar Ál lam a köz gyû lés ha tás kö ré ben el jár va
kö te les a Gt.-nek a mi nõ sí tett több sé get biz to sí tó be fo lyás -
sal ren del ke zõ rész vé nyes re vo nat ko zó sza bá lyai, és a hi -
tel in té zet sta bil mû kö dé se hely re ál lí tá sá hoz fû zõ dõ ér de -
kek el sõd le ges sé ge alap ján el jár ni.

(4) A Ma gyar Ál lam a hi tel in té zet tel szem ben kor lát la -
nul fe le l a Ma gyar Ál lam ál tal a (3) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott kö te le zett ség fel ró ha tó meg sze gé sé vel oko zott ká -
ro kért.
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(5) A Kor mány 16.  § (1) be kez dé se alap ján ki adott ren -
de le té nek ha tály ba lé pé se nap já tól szá mí tott száz hu sza dik
na pig a hi tel in té zet rész vé nye se a 16.  § (3) és (4) be kez dé -
se alap ján el ké szí tett köz ben sõ mér leg sze rin ti egy rész -
vény re – tu laj do ni há nyad alap ján – jutó sa ját tõke ér té ké -
vel meg egye zõ ér té ken el adá si jo got gya ko rol hat a Ma -
gyar Ál lam mal szem ben.

(6) A Ma gyar Ál lam az (5) be kez dés sze rin ti fel aján lott
rész vé nye ket kö te les meg vá sá rol ni és az el adá si jog gya -
kor lá sá ra nyit va álló ha tár idõ utol só nap ját kö ve tõ har min -
ca dik na pig a vé tel árat a rész vé nyes nek meg fi zet ni.

(7) A Ma gyar Ál lam a rész vé nyes tény le ge sen fel me rült 
ká rá val meg egye zõ kár ta la ní tás sal tar to zik az ál lam ház tar -
tá sért fe le lõs mi nisz ter ál tal a hi tel in té zet köz gyû lé sé nek
ha tás kö ré be tar to zó dön té sé vel oko zott ká ro kért arra az
idõ tar tam ra, ami kor a Kor mány 16.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott olyan ren de le te volt ha tály ban, amit az Al -
kot mány bí ró ság meg sem mi sí tett, vagy amely rõl a bí ró ság
jog erõs íté le té ben meg ál la pí tot ta, hogy ki hir de té se kor a
16.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek nem tel je sül tek.

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

Felhatalmazó rendelkezések

19.  § Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy
a) az e tör vény sze rin ti ál la mi ga ran cia vál la lás sal kap -

cso la tos el já rá si sza bá lyo kat ren de let ben sza bá lyoz za, és
b) a 16.  § (1) be kez dé se alap ján ren de le tet ad jon ki.

Hatálybalépés

20.  § (1) E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba.

(2) A Gt. 286.  §-ának (3) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(3) E tör vény 1–19.  §-ai, va la mint 21–23.  §-ai 2009. de -
cem ber 31-én ha tá lyu kat vesz tik.

Módosuló jogszabályok

21.  § (1) A Gt. 186.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
f) pont tal egé szül ki:

[Az alap sza bály az el sõbb sé gi rész vény faj tán be lül]
„f) kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott egyéb el sõbb sé gi

jo got”
[biz to sí tó rész vény osz tályt ha tá roz hat meg.]

(2) A Gt. 186.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) A (2) be kez dés f) pont ja alap ján kü lön tör vény ben
meg ha tá ro zott el sõbb sé gi rész vény te kin te té ben e tör -
vénynek az el sõbb sé gi rész vé nyek re vo nat ko zó ren del ke -
zé se i tõl el le het tér ni.”

22.  § (1) A Psztv. 41.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel
egé szül ki, egy ide jû leg a § je len le gi (3)–(7) be kez dé sé nek
szá mo zá sa (4)–(8) be kez dés re vál to zik:

„(3) A Fel ügye let a 4.  §-ban meg ha tá ro zott szer ve ze tek
és sze mé lyek szá má ra az ál ta la meg ha tá ro zott kör ben ese ti 
rend kí vü li adat szol gál ta tá si kö te le zett sé get ír elõ, ha olyan 
hely zet áll elõ, amely po ten ci á li san ve szé lyez te ti a pénz -
ügyi köz ve tí tõ rend szer sta bi li tá sát.”

(2) A Psztv. 44.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az el len õr zé si el já rás idõ tar ta ma leg fel jebb hat hó -
nap le het. A Fel ügye let e ha tár idõt egy al ka lom mal leg fel -
jebb egy év vel meg hosszab bít ja, ha olyan hely zet áll elõ,
amely po ten ci á li san ve szé lyez te ti a pénz ügyi köz ve tí tõ -
rend szer sta bi li tá sát.”

(3) A Psztv. a 44/A.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
44/B.  §-sal egé szül ki:

„44/B.  § Ha olyan hely zet áll elõ, amely po ten ci á li san
ve szé lyez te ti a pénz ügyi köz ve tí tõ rend szer sta bi li tá sát, a
Fel ügye let el len õr zé si el já rá sa so rán pénz ügyi in téz mé nyi
mi nõ sí tés sel ren del ke zõ igaz ság ügyi könyv szak ér tõt rend -
el ki.”

23.  § (1) A Hpt. 49.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Nem je len ti az üz le ti ti tok sé rel mét a Fel ügye let
vagy az MNB ál tal a hi tel in té ze tek rõl egye di azo no sí tás ra
al kal mas ada tok szol gál ta tá sa

a) a nem zet gaz da sá gi fo lya ma tok elem zé se, il let ve a
köz pon ti költ ség ve tés ter ve zé se cél já ból, vagy

b) ha olyan hely zet áll elõ, amely po ten ci á li san ve szé -
lyez te ti a pénz ügyi köz ve tí tõ rend szer sta bi li tá sát

az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter és a pénz-, tõ ke- és
biz to sí tá si piac sza bá lyo zá sá ért fe le lõs mi nisz ter ré szére.”

(2) A Hpt. 51.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ l) pont -
tal egé szül ki:

[Az (1) be kez dés b) pont já ban fog lal tak alap ján a bank -
ti tok meg tar tá sá nak kö te le zett sé ge nem áll fenn:]

„l) a pénz ügyi köz ve tí tõ rend szer sta bi li tá sá ról  szóló tör -
vény sze rin ti fel adat kör ében el já ró ál lam ház tar tá sért fe le -
lõs mi nisz ter rel, a pénz-, tõ ke- és biz to sí tá si piac sza bá lyo -
zá sá ért fe le lõs mi nisz ter rel és az Eu ró pai Kö zös sé ge ket
lét re ho zó Szer zõ dés 87. cikk (1) be kez dé sé nek ha tá lya alá
tar to zó ál la mi tá mo ga tá sok – az Eu ró pai Kö zös sé ge ket lét -
re ho zó Szer zõ dés I. mel lék le té ben sze rep lõ me zõ gaz da sá -
gi ter mé kek elõ ál lí tá sá hoz és ke res ke del mé hez nyúj tott tá -
mo ga tá sok és az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si
Alap ból nyúj tott tá mo ga tá sok, va la mint kü lön jog sza bály -
ban más mi nisz ter fel adat kö ré be utalt tá mo ga tá sok ki vé te -
lé vel – ver seny szem pon tú el len õr zé sé nek ha zai ko or di ná -
lá sá ért fe le lõs mi nisz ter rel”

[szem ben e szer vek nek a pénz ügyi in téz mény hez in té zett
írás be li meg ke re sé se ese tén.]
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Átmeneti rendelkezések

24.  § (1) A Ma gyar Ál lam
a) az e tör vény 5.  § (1) be kez dés b) pont ja alap ján tõ ke -

eme lés rõl 2009. már ci us 31-ig,
b) az e tör vény ben fog lalt egyéb in téz ke dé se i rõl – ide

nem ért ve az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter nek a kü -
lön le ges osz ta lék el sõbb sé gi rész vény te kin te té ben az el -
adá si joga gya kor lá sá ra vo nat ko zó dön té sét – 2009. de -
cem ber 30-ig dönt het.

(2) A 2009. de cem ber 31-ig meg ho zott dön tés alap ján a
Ma gyar Ál lam nak és a hi tel in té zet nek a 4–19.  §-ok ban
fog lal tak sze rint kell el jár nia ak kor is, ha e tör vény ha tá -
lyát vesz ti.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

Melléklet
a 2008. évi CIV. tör vényhez

1. Áht.: az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII.
tör vény,

2. Bszt.: a be fek te té si vál lal ko zá sok ról és az áru tõzs dei
szol gál ta tók ról, va la mint az ál ta luk vé gez he tõ te vé keny sé -
gek sza bá lya i ról  szóló 2007. évi CXXXVIII. tör vény,

3. Ctv.: a cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról
és a vég el szá mo lás ról  szóló 2006. évi V. tör vény,

4. Gt.: a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 2006. évi
IV. tör vény,

5. Hpt.: a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá -
sok ról  szóló 1996. évi CXII. tör vény,

6. MNB tv.: a Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi 
LVIII. tör vény,

7. Psztv.: a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té -
rõl  szóló 2007. évi CXXXV. tör vény,

8. Szmt.: a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény,
9. Tpt.: a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény,
10. Tpvt.: a tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar tás és a ver -

seny kor lá to zás ti lal má ról  szóló 1996. évi LVII. tör vény,
11. Vtv.: az ál la mi va gyon ról  szóló 2007. évi CVI. tör -

vény.

2008. évi CV.
tör vény

a költségvetési szervek jogállásáról 
és gazdálkodásáról*

Az Or szág gyû lés az ál lam ház tar tá si rend szer meg újí tá -
sa ke re té ben a köz pén zek fel hasz ná lá sá nak, a köz fel ada -

tok el lá tá sá nak át lát ha tób bá, ha té ko nyab bá té te le, és a
költ ség ve té si gaz dál ko dás mo der ni zá lá sá nak meg ala po zá -
sa cél já ból a költ ség ve té si szer vek jog ál lá sá ról és gaz dál -
ko dá sá ról a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

A költségvetési szervek jogállása és létrehozása

1. § A költ ség ve té si szerv az ál lam ház tar tás ré szét ké pe -
zõ, e tör vény sze rint nyil ván tar tás ba vett olyan jogi sze -
mély, amely jog sza bály ban meg ha tá ro zott és az ala pí tó
ok irat ban rög zí tett ál la mi, il let ve ön kor mány za ti fel ada to -
kat (a továb biak ban együtt: köz fel adat) köz ér dek bõl, alap -
te vé keny ség ként, ha szon szer zé si cél nél kül, jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek és fel té te lek alap ján,
jog sza bály ban meg ha tá ro zott szerv vagy sze mély irá nyí tá -
sa vagy fel ügye le te mel lett, az ala pí tó ok irat ban meg je lölt
mû kö dé si kör ben köz fel adat-el lá tá si kö te le zett ség gel,
éves költ ség ve té sé bõl vagy költ ség ve té si ke re té bõl gaz -
dál kod va vé gez.

2. § (1) A költ ség ve té si szer vek és ala pí tó szer vük az
aláb bi ak le het nek:

a) köz pon ti költ ség ve té si szerv, tár sa da lom biz to sí tá si
költ ség ve té si szerv (a továb biak ban együtt: köz pon ti költ -
ség ve té si szerv), ame lyet az Or szág gyû lés, a Kor mány, a
fe je ze tet irá nyí tó szerv – az au to nóm ál lam igaz ga tá si szerv 
és a kor mány hi va tal ki vé te lé vel – ala pít hat;

b) he lyi ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv, ame lyet a
he lyi ön kor mány zat, a he lyi ön kor mány zat jogi sze mé lyi -
ség gel ren del ke zõ tár su lá sa, a több cé lú kis tér sé gi tár su lás
ala pít hat;

c) he lyi ki sebb sé gi ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv,
ame lyet kü lön tör vény alap ján a te le pü lé si, a te rü le ti ki -
sebb sé gi ön kor mány zat, va la mint a te le pü lé si vagy a te rü -
le ti ki sebb sé gi ön kor mány zat jogi sze mé lyi sé gû tár su lá sa
ala pít hat;

d) or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za ti költ ség ve té si
szerv, ame lyet kü lön tör vény alap ján az or szá gos ki sebb -
sé gi ön kor mány zat, va la mint az or szá gos ki sebb sé gi ön -
kor mány zat jogi sze mé lyi sé gû tár su lá sa ala pít hat;

e) köz tes tü le ti költ ség ve té si szerv, ame lyet kü lön tör -
vény alap ján a köz tes tü let ala pít hat.

(2) A költ ség ve té si szerv lét re ho zá sá ról jog sza bály ban
vagy ha tá ro zat ban kell ren del kez ni. A ha tá ro za tot az elekt -
ro ni kus in for má ció sza bad ság ról  szóló tör vény ren del ke -
zé sei sze rint és – he lyi ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv
és he lyi ki sebb sé gi ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv ki -
vé te lé vel – a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként meg je le nõ
Hi va ta los Ér te sí tõ ben köz zé kell ten ni. A jog sza bály (ha tá -
ro zat) alap ján ala pí tó ok ira tot kell ki ad ni. Az ala pí tó ok ira -
tot az ala pí tó szerv adja ki, ki vé ve a tör vény ál tal lét re ho -
zott, vagy a Kor mány vagy mi nisz ter irá nyí tá sa vagy fel -
ügye le te alá nem tar to zó, va la mint a kor mány ren de let tel
lét re ho zott költ ség ve té si szer vet, amely nek ala pí tó ok ira -
tát az irá nyí tó szerv, a mi nisz té ri u mét és a kor mány hi va ta -
lét pe dig a mi nisz ter el nök adja ki.
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(3) Kö zö sen hoz hat nak lét re költ ség ve té si szer vet:
a) a fe je ze tet irá nyí tó szer vek – ki vé ve az au to nóm ál -

lam igaz ga tá si szer vet és a kor mány hi va talt –,
b) az (1) be kez dés b)–d) pont já ban meg je lölt ala pí tó

szer vek.

(4) A költ ség ve té si szerv az 5.  § sze rin ti nyil ván tar tás ba
 való be jegy zé sé vel, a be jegy zés nap já val jön lét re. A költ -
ség ve té si szerv lét re ho zá sá ról ren del ke zõ jog sza bály (ha -
tá ro zat) ké sõb bi idõ pon tot, tör vény más idõ pon tot is meg -
ál la pít hat a lét re jö ve tel nap ja ként.

3. § (1) A költ ség ve té si szerv
a) a te vé keny sé gé nek jel le ge alap ján köz ha tal mi költ -

ség ve té si szerv (15.  §) vagy köz szol gál ta tó költ ség ve té si
szerv (16.  §),

b) a fel adat el lá tás hoz gya ko rolt funk ci ói sze rint – a
szak mai fel adat el lát ás ön ál ló sá ga mel lett – ön ál ló an mû -
kö dõ és gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv vagy ön ál ló an mû -
kö dõ költ ség ve té si szerv (18.  §).

(2) A Kor mány vagy mi nisz ter irá nyí tá sa vagy fel ügye -
le te alatt mû kö dõ köz ha tal mi költ ség ve té si szerv csak kü -
lön tör vény vagy kor mány ren de let alap ján, a Kor mány
vagy mi nisz ter irá nyí tá sa vagy fel ügye le te alatt mû kö dõ
köz szol gál ta tó költ ség ve té si szerv pe dig – a hon véd ele -
mért fe le lõs mi nisz ter ál tal tör té nõ ala pí tás és a vál lal ko zó
köz in té zet ala pí tá sa ki vé te lé vel – az ál lam ház tar tá sért fe -
le lõs mi nisz ter elõ ze tes egyet ér té sé vel ala pít ha tó. Ugyan -
csak az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter elõ ze tes egyet -
ér té se szük sé ges – a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter ál tal
ala pí tott költ ség ve té si szerv és a vál lal ko zó köz in té zet ki -
vé te lé vel – az em lí tett köz szol gál ta tó költ ség ve té si szerv
át ala kí tá sá hoz, meg szün te té sé hez, va la mint ala pí tó ok ira -
tá nak a 4.  § (1) be kez dé sé nek d), e), g) pont já ban, to váb bá
(2) be kez dé sé nek b) és c) pont já ban fog lal ta kat érin tõ mó -
do sí tá sá hoz.

(3) A 2.  § (1) be kez dé sé nek c)–e) pont já ban fel so rolt
ala pí tó szerv csak köz szol gál ta tó költ ség ve té si szer vet ala -
pít hat. Köz tes tü le ti költ ség ve té si szerv ala pí tá sá hoz az ál -
lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter elõ ze tes egyet ér té se
szük sé ges, amennyi ben az ala pí tás vagy a mû köd te tés
 államháztartásból szár ma zó for rás igény be vé te lé vel tör té -
nik.

(4) A 2.  § (2) és (4) be kez dé sé ben fog lal tak meg fele lõen 
irány adók a költ ség ve té si szerv át ala kí tá sá ra és meg szün -
te té sé re, a költ ség ve té si szerv ala pí tói jo ga i nak át adá sá ra,
át vé te lé re, to váb bá a 15–16.  § sze rin ti be so ro lás meg ha tá -
ro zá sá ra is.

(5) A költ ség ve té si szer vek ala pí tá sá nak, mû kö dé sé nek
és (1) be kez dés sze rin ti be so ro lá sá nak szak mai, pénz ügyi,
gaz da sá gos sá gi kö ve tel mé nye it és fel té te le it kü lön tör -
vény, il let ve – a Kor mány vagy mi nisz ter irá nyí tá sa vagy
fel ügye le te alá nem tar to zó költ ség ve té si szerv kivételé -
vel – a Kor mány ren de let ben ha tá roz za meg.

4. § (1) Az ala pí tó ok irat tar tal maz za a költ ség ve té si
szerv

a) ne vét, szék he lyét,
b) lét re ho zá sá ról ren del ke zõ jog sza bály ra (ha tá ro zat ra) 

 való hi vat ko zást,
c) jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz fel ada tát,
d) alap te vé keny sé gét,
e) ille té kességét (köz ha tal mi te vé keny ség ese tén), il let -

ve mû kö dé si kö rét (köz szol gál ta tó te vé keny ség ese tén),
f) irá nyí tó szer vé nek ne vét, szék he lyét,
g) a 15–16.  §, va la mint 18.  § sze rin ti be so ro lá sát,
h) ve ze tõ jé nek (ve ze tõ szer ve, tes tü le te tag ja i nak) ki -

ne ve zé si, meg bí zá si, vá lasz tá si rend jét, va la mint
i) fog lal koz ta tott ja i ra vo nat ko zó fog lal koz ta tá si jog vi -

szony (jog vi szo nyok) meg je lö lé sét.

(2) Az ala pí tó ok irat – az (1) be kez dés ben fog lal ta kon
túl – az aláb bi ak fenn ál lá sa ese tén tar tal maz za a költ ség ve -
té si szerv

a) köz vet len jog elõd jé nek meg ne ve zé sét, szék he lyét,
b) ki se gí tõ és vál lal ko zá si te vé keny sé gei ará nya i nak

fel sõ ha tá rát a szerv ki adá sa i ban,
c) jogi sze mé lyi sé gû szer ve ze ti egy sé gé nek a 14.  §

(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ada ta it,
d) meg szû né sé nek idõ pont ját, ille tõ leg pon tos fel té te -

lét, ha ha tá ro zott idõ re, ille tõ leg bi zo nyos fel té tel be kö vet -
kez té ig hoz zák lét re, va la mint

e) a kü lön jog sza bály ban kö te le zõ kel lék ként elõ -
írtakat.

A költségvetési szervek nyilvántartása

5. § (1) A költ ség ve té si szer vek rõl a kincs tár nyil vá nos
és köz hi te les nyil ván tar tást ve zet, amely nek kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott ada ta it in ter ne ten ke resz tül is el ér -
he tõ vé és ke res he tõ vé te szi. A kincs tár nyil ván tar tás ve ze -
té sé vel kap cso la tos el já rá sa i ra az e tör vény ben, va la mint
kü lön jog sza bály ban fog lal tak figye lembe véte lével a köz -
igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá -
lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény sza bá lyai az irány -
adók az zal, hogy az el já rás ban ki zárt a mél tá nyos sá gi, va -
la mint új ra fel vé te li el já rás.

(2) A költ ség ve té si szerv nyil ván tar tás ba vé te lét az ala -
pí tó szerv az ala pí tó ok irat ki adá sá tól szá mí tott nyolc na -
pon be lül ké rel me zi. A kincs tár a lé te sí tõ jog sza bály nak
(ha tá ro zat nak) és a 4.  §-ban elõ ír tak nak meg fe le lõ tar tal -
mú, az arra jo go sult tól szár ma zó ala pí tó ok irat be nyúj tá sa,
va la mint kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ada tok szol -
gál ta tá sa alap ján, azok be ér ke zé sé tõl szá mí tott ti zen öt na -
pon be lül ve szi nyil ván tar tás ba a költ ség ve té si szer vet,
vagy – leg fel jebb húsz na pos ha tár idõ tû zé sé vel – hi ány -
pót lás ra hív ja fel az ala pí tó, il let ve az ala pí tás ra jo go sult
szer vet.

(3) A kincs tár ha tá ro za ta el len fel leb be zés nek nincs he -
lye. Az ala pí tó, il let ve az ala pí tás ra jo go sult szerv jog sza -
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bály sér tés re hi vat ko zás sal a ha tá ro zat kéz hez vé te lé tõl szá -
mí tott ti zen öt na pon be lül a ha tá ro zat fe lül vizs gá la tát kér -
he ti a Fõ vá ro si Bí ró ság tól (a továb biak ban: bí ró ság).

(4) A bí ró ság el já rá sa so rán fel füg gesz tés nek és szü ne -
te lés nek nincs he lye. A bí ró ság a fe le ket meg hall gat hat ja.
A ké re lem rõl a bí ró ság – an nak be ér ke zé sé tõl szá mí tott –
har minc na pon be lül, köz igaz ga tá si nem pe res el já rás ban
vég zés sel ha tá roz. E ha tár idõ szá mí tá sa kor a hi ány pót lás ra 
fel hí vó vég zés pos tá ra adá sá tól (át adá sá tól) a hi á nyok pót -
lá sá ig, ille tõ leg a hi ány pót lás el ma ra dá sa ese tén a hi ány -
pót lás ra biz to sí tott ha tár idõ le jár tá ig el telt idõ nem ve he tõ
figye lembe. A bí ró ság a kincs tár ha tá ro za tát meg vál toz tat -
hat ja. A bí ró ság el já rá sá ra egye bek ben a Pol gá ri per rend -
tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör vény mó do sí tá sá ról és az
egyes köz igaz ga tá si nem pe res el já rá sok ban al kal ma zan dó
sza bá lyok ról  szóló 2005. évi XVII. tör vény 4.  §-át kell al -
kal maz ni. A bí ró ság ha tá ro za ta el len fe lül vizs gá lat nak
nincs he lye.

(5) A költ ség ve té si szerv ala pí tó ok ira tá nak a 3.  §
(4) be kez dé sé ben fog lal ta kat ma gá ban nem fog la ló mó do -
sí tá sa a be jegy zés nap já val vá lik ha tá lyos sá, ki vé ve, ha
tör vény más idõ pon tot, vagy az ala pí tó ok irat mó do sí tá sá -
ra irá nyu ló ké re lem ké sõb bi idõ pon tot ál la pít meg.

(6) Az el len ke zõ bi zo nyí tá sá ig vé lel mez ni kell an nak a
jó hi sze mû sé gét, aki a költ ség ve té si szerv vel szem ben a
nyil ván tar tás ban sze rep lõ ada tok ban bíz va sze rez jo got.
Az el len ke zõ bi zo nyí tá sá ig a nyil ván tar tás ba be jegy zett
adat ról vé lel mez ni kell, hogy az fenn áll, és a nyil ván tar tás
sze rin ti jo go sul tat il le ti meg. Az ada tok tör lé se ese tén – az
el len ke zõ bi zo nyí tá sá ig – azt kell vé lel mez ni, hogy azok
nem áll nak fenn.

(7) A nyil ván tar tás fenn ál ló és tö rölt ada tai, va la mint az
ala pí tó ok irat nyil vá no sak, azo kat bár ki meg te kint he ti,
azok ról fel jegy zést ké szít het, to váb bá azok ada tai elekt ro -
ni kus úton is hoz zá fér he tõk.

(8) Az ala pí tó szerv e §-ban fog lalt jo ga it a Kor mány
vagy a mi nisz ter irá nyí tá sa vagy fel ügye le te alá nem tar to -
zó költ ség ve té si szerv ala pí tá sa ese tén az irá nyí tó szerv
gya ko rol ja.

(9) A ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter és a hon véd ele mért
fe le lõs mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó költ ség ve té si szer -
vek rõl, va la mint a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról a
kincs tár nál nyil ván tar tás ba ve he tõ ada tok kö rét, a kincs tá -
ri nyil ván tar tás ba nem ve he tõ ada to kat nyil ván tar tó szerv
ki je lö lé sét, to váb bá az ezen ada tok ra vo nat ko zó nyil ván -
tar tás sa já tos el já rá si sza bá lya it a Kor mány ren de let ben ál -
la pít ja meg.

A költségvetési szervek tevékenységei, irányítása 
és felügyelete

6. § (1) A költ ség ve té si szerv az éves költ ség ve té se vagy 
költ ség ve té si ke re te alap ján kö te les köz fel ada tát el lát ni és

gaz dál kod ni. Tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a
költ ség ve té si szerv szá má ra az ala pí tó szerv ha tá roz za
meg és biz to sít ja a köz fel ada tai el lá tá sá hoz szük sé ges va -
gyon hasz ná la tát.

(2) A költ ség ve té si szerv fel ada tai el lá tá sá nak rész le tes,
bel sõ rend jét és mód ját – tör vény ben, il let ve kor mány ren -
de let ben meg ha tá ro zott mó don és tar ta lom mal – szer ve ze ti 
és mû kö dé si sza bály zat ál la pít ja meg, az zal, hogy a szer -
ve ze ti egy sé gek re vo nat ko zó rész let sza bá lyo kat a szer ve -
ze ti és mû kö dé si sza bály zat ban vagy ügy rend ben kell
meg ha tá roz ni.

7. § (1) E tör vény al kal ma zá sá ban a költ ség ve té si szerv
a) alap te vé keny sé ge: a lét re ho zá sá ról ren del ke zõ jog -

sza bály ban (ha tá ro zat ban) és az ala pí tó ok irat ban a költ -
ség ve té si szerv szak mai alap fel ada ta ként meg ha tá ro zott
köz ha tal mi vagy köz szol gál ta tó te vé keny ség;

b) ki egé szí tõ te vé keny sé ge: az alap te vé keny sé gé vel
meg egye zõ, az alap te vé keny ség el lá tá sá ra lét re ho zott ka -
pa ci tás ki hasz ná lá sát cél zó, a költ ség ve té sé ben az alap te -
vé keny ség re meg ha tá ro zott mér té ken fe lül, tá mo ga tá son
kí vü li for rás ból, más jogi sze mély vagy ter mé sze tes sze -
mély szá má ra nem kö te le zõ en és nem ha szon szer zés cél já -
ból vég zett te vé keny ség;

c) ki se gí tõ te vé keny sé ge: az alap te vé keny sé gé tõl el té -
rõ, az alap te vé keny ség el lá tá sá ra lét re ho zott ka pa ci tás ki -
hasz ná lá sát cél zó, ál lam ház tar tás kö ré be tar to zó szer ve zet
vagy ter mé sze tes sze mély szá má ra nem kö te le zõ en és nem 
ha szon szer zés cél já ból vég zett te vé keny ség;

d) vál lal ko zá si te vé keny sé ge: az alap te vé keny sé gé tõl
el té rõ, rend sze res ha szon szer zés cél já ból, tá mo ga tá son kí -
vü li for rás ból, más jogi sze mély vagy ter mé sze tes sze mély 
szá má ra, nem kö te le zõ en vég zett ter me lõ-, szol gál ta tó, ér -
té ke sí tõ te vé keny ség.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt egyes te vé keny sé gek
– azok fenn ál lá sa ese tén – ma guk ban fog lal ják az azo kat
köz vet le nül tá mo ga tó szel lem i és fi zi kai (tech ni kai) jel le -
gû te vé keny sé ge ket is.

(3) A költ ség ve té si szerv szel lem i és anya gi ka pa ci tá sá -
val vég zett va la mennyi te vé keny sé gét az (1) be kez dés sze -
rin ti ek alap ján be kell so rol ni.

(4) A költ ség ve té si szerv ki se gí tõ és vál lal ko zá si te vé -
keny sé ge a tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar tás és a ver seny -
kor lá to zás ti lal má ról  szóló tör vény ha tá lya alá tar to zó gaz -
da sá gi te vé keny ség nek mi nõ sül.

8. § (1) E tör vény al kal ma zá sá ban
a) irá nyí tó szerv: a költ ség ve té si szerv vel, il let ve an nak 

gaz dál ko dá sá val kap cso la tos, a (2) be kez dés ben, va la mint
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott irá nyí tá si jo gok kal
fel ru há zott szerv vagy sze mély;

b) ala pí tó szerv: a költ ség ve té si szerv vel kap cso la tos, a
(2) be kez dés a) pont já ban fog lalt irá nyí tá si jo gok kal fel ru -
há zott – a 2.  § (1) be kez dé sé ben fel so rolt – szerv vagy sze -
mély;

c) he lyi ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv irá nyí tó
szer ve: a he lyi ön kor mány zat ál tal ala pí tott költ ség ve té si
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szerv ese tén a kép vi se lõ-tes tü let (köz gyû lés), a több cé lú
kis tér sé gi tár su lás ál tal ala pí tott költ ség ve té si szerv, va la -
mint a jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ tár su lás ese tén a
tár su lá si ta nács;

d) he lyi ki sebb sé gi ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv
irá nyí tó szer ve: a te le pü lé si, te rü le ti ki sebb sé gi ön kor -
mány za ti tes tü let;

e) or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za ti költ ség ve té si
szerv irá nyí tó szer ve: az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány -
zat köz gyû lé se;

f) he lyi ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv irá nyí tó
szer vé nek ve ze tõ je: a he lyi ön kor mány zat ál tal ala pí tott
költ ség ve té si szerv ese tén a pol gár mes ter, fõ pol gár mes ter, 
a me gyei köz gyû lés el nö ke, a több cé lú kis tér sé gi tár su lás
ál tal ala pí tott költ ség ve té si szerv, va la mint a jogi sze mé -
lyi ség gel ren del ke zõ tár su lás ese tén a tár su lá si ta nács el -
nö ke;

g) he lyi ki sebb sé gi ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv
irá nyí tó szer vé nek ve ze tõ je: a te le pü lé si, te rü le ti ki sebb sé -
gi ön kor mány za ti tes tü let el nö ke;

h) or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za ti költ ség ve té si
szerv irá nyí tó szer vé nek ve ze tõ je: az or szá gos ki sebb sé gi
ön kor mány zat köz gyû lé sé nek el nö ke.

(2) Ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, a költségve -
tési irá nyí tá si jog (a továb biak ban: irá nyí tá si jog) a kö vet -
ke zõ ha tás kö rök gya kor lá sá nak jo gát je len ti:

a) költ ség ve té si szerv ala pí tá sa, át ala kí tá sa, meg szün -
te té se, to váb bá költ ség ve té si szerv ala pí tó ok ira tá nak ki -
adá sa, szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá nak jó vá ha gyá sa 
(a továb biak ban együtt: ala pí tói jo gok),

b) a költ ség ve té si szerv ve ze tõ jé nek ki ne ve zé se vagy
meg bí zá sa, fel men té se vagy ve ze tõi meg bí zá sá nak vissza -
vo ná sa, a vele kap cso la tos egyéb mun kál ta tói jo gok gya -
kor lá sa,

c) a költ ség ve té si szerv gaz da sá gi ve ze tõ jé nek ki ne ve -
zé se vagy meg bí zá sa, fel men té se vagy a meg bí zás vissza -
vo ná sa, dí ja zá sá nak meg ál la pí tá sa,

d) a költ ség ve té si szerv te vé keny sé gé nek sza bály sze -
rû sé gi, pénz ügyi, va la mint tel je sít mény-el len õr zé se,

e) a fe je ze tet irá nyí tó szerv kü lön tör vény ben meg ha tá -
ro zott, az ál lam ház tar tás mû kö dé sé vel és gaz dál ko dá sá val
kap cso la tos jo ga i nak gya kor lá sa,

f) költ ség ve té si szerv je len tés té tel re vagy be szá mo ló ra
 való kö te le zé se,

g) jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben a költség -
vetési szerv dön té se i nek elõ ze tes vagy utó la gos jóvá -
hagyása,

h) egye di uta sí tás adá sa fel adat el vég zé sé re vagy mu -
lasz tás pót lá sá ra.

(3) Ahol jog sza bály költ ség ve té si szerv fel ügye le tét
em lí ti, azon tör vény, kor mány ren de let vagy ön kor mány -
za ti ren de let el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a (2) be kez dés
a)–e) pont já ban, va la mint ezek kel össze füg gés ben f) pont -
já ban meg ha tá ro zott ha tás kö rök együt te sét kell ér te ni.

(4) A Kor mány vagy mi nisz ter irá nyí tá sa vagy fel ügye -
le te alatt mû kö dõ költ ség ve té si szerv (a továb biak ban:
Kor mány irá nyí tá sa alá tar to zó költ ség ve té si szerv) ese tén
tör vény vagy kor mány ren de let az irá nyí tá si jog kört kor lá -
toz hat ja, a (2) be kez dés ben fog lalt ha tás kö rök kel vagy fel -
ügye le ti ha tás kör rel más szer vet vagy sze mélyt ru ház hat
fel.

(5) Tör vény he lyi ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv re
vo nat ko zó irá nyí tá si jo got kor lá toz hat. Tör vény, il let ve
tör vény kü lön ren del ke zé se sze rint ön kor mány za ti ren de -
let a (2) be kez dés a) pont já ban fog lalt ha tás kö rök kel vagy
fel ügye le ti ha tás kör rel más szer vet, sze mélyt ru ház hat fel.

(6) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény (a továb biak ban: Ksztv.) ha tá lya
alá tar to zó költ ség ve té si szer vek re vo nat ko zó – a (2) és
(3) be kez dés ben fog lalt – irá nyí tá si vagy fel ügye le ti jo gok
te kin te té ben a Ksztv.-ben, va la mint kü lön tör vény ben fog -
lal tak az irány adók.

(7) Ha tör vény vagy kor mány ren de let el té rõ en nem ren -
del ke zik, az irá nyí tó szerv fel adat kör ének gya kor lá sá hoz
szük sé ges ha tás kö rö ket az irá nyí tó szerv ve ze tõ je gya ko -
rol ja az zal, hogy a Ksztv. ha tá lya alá tar to zó költ ség ve té si
szer vek te kin te té ben a Ksztv. ren del ke zé sei az irány adók.
A he lyi ön kor mány za ti, a he lyi ki sebb sé gi, ille tõ leg or szá -
gos ki sebb sé gi ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv ese tén
az irá nyí tó szerv fel adat kör ének gya kor lá sá hoz szük sé ges
ha tás kö rö ket – amennyi ben tör vény más ként nem ren del -
ke zik – az (1) be kez dés c)–e) pont ja sze rin ti irá nyí tó szerv
gya ko rol ja, ki vé ve a (2) be kez dés c) pont já ban fog lalt ha -
tás kört, me lyet he lyi ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv
ese tén az irá nyí tó szerv ve ze tõ je gya ko rol.

(8) Ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, a köz szol gál -
ta tó költ ség ve té si szerv re vo nat ko zó (2) be kez dés sze rin ti
irá nyí tói jo gok az ilyen szerv ala pí tá sá ra jo go sult más
szerv ré szé re ad ha tók át, az ala pí tó ok irat egy ide jû mó do -
sí tá sá val. He lyi ön kor mány za ti vagy köz tes tü le ti köz szol -
gál ta tó költ ség ve té si szerv ese tén a jog át adás to váb bi fel -
té te le az ala pí tó szerv vel tör té nõ meg ál la po dás meg kö té se.

A költségvetési szervek átsorolása, átalakítása 
és megszüntetése

9. § (1) E tör vény al kal ma zá sá ban át so ro lás nak mi nõ sül
a költ ség ve té si szerv 15–16.  § sze rin ti tí pu sá nak ala pí tó
szerv ál tal tör té nõ meg vál toz ta tá sa ak ként, hogy

a) az el lá tan dó köz fel adat jog sza bály alap ján tör té nõ
meg vál to zá sa, alap te vé keny sé gé nek ala pí tó szerv ál ta li
meg vál toz ta tá sa ese tén mó do sul a költ ség ve té si szerv ál tal 
el lá tan dó

aa) alap te vé keny ség 3.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja
sze rin ti jel le ge,

ab) köz szol gál ta tás úgy, hogy e miatt szük sé ges sé vá lik 
a szerv – a 16.  § (1) be kez dé sé nek a)–d) pont ja sze rin ti –
be so ro lá sá nak meg vál toz ta tá sa,
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b) a 16.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján a már mû -
kö dõ köz in té zet költ ség ve té si szerv vál lal ko zó köz in té zet -
ként vagy vál lal ko zó köz in té zet köz in té zet költ ség ve té si
szerv ként tör té nõ be so ro lá sa vá lik szük sé ges sé.

(2) A költ ség ve té si szerv át so ro lá sa ki zá ró lag az (1) be -
kez dés ben meg je lölt okok alap ján le het sé ges.

(3) Amennyi ben az át so ro lás alap ján a költ ség ve té si
szerv más fog lal koz ta tá si tör vény ha tá lya alá ke rül, ak kor
a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör -
vény 17/A.  §-ában és a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXIII. tör vény 25/A–25/C.  §-ában fog -
lal tak al kal ma zan dók az zal, hogy

a) az át adás idõ pont ján az át so ro lás ra vo nat ko zó, 5.  §
sze rin ti nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zés ha tály ba lé pé sé -
nek nap ját kell ér te ni,

b) az át adót, il let ve az át ve võt ter he lõ kö te le zett sé ge ket 
a mun kál ta tó kö te les tel je sí te ni.

10.  § (1) Az ala pí tó szerv jo go sult a költ ség ve té si szer -
vet át ala kí ta ni.

(2) Költ ség ve té si szerv át ala kí tá sa a vele szem ben fenn -
ál ló kö ve te lé se ket nem te szi le járt tá.

11.  § (1) A költ ség ve té si szerv át ala kí tá sa tör tén het
egye sí tés sel vagy szét vá lasz tás sal. Az egye sí tés le het be -
ol va dás vagy össze ol va dás. A szét vá lasz tás le het kü lön vá -
lás vagy ki vá lás.

(2) Be ol va dás ese té ben a be ol va dó költ ség ve té si szerv
meg szû nik, és jog utód ja az át ve võ költ ség ve té si szerv.

(3) Össze ol va dás ese té ben az egye sí ten dõ költ ség ve té si
szer vek meg szûn nek, és jog utód juk az át ala kí tás sal lét re -
jö võ új költ ség ve té si szerv.

(4) Ha az egye sí tés több – a 2.  § (3) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott – ala pí tó szerv hez tar to zó költ ség ve té si szer vet
érint, az ala pí tó szer vek kö zö sen je lö lik ki az új költ ség ve -
té si szer vet irá nyí tó szer vet.

(5) Kü lön vá lás ese té ben a kü lön vá ló költ ség ve té si szerv 
meg szû nik, és jog utód jai az át ala kí tás sal lét re jö võ költ -
ség ve té si szer vek.

(6) Ki vá lás ese té ben az a költ ség ve té si szerv, amely bõl
a ki vá lás tör té nik, az ala pí tó ok irat át ala kí tó ok irat alap ján
tör té nõ mó do sí tá sát köve tõen to vább mû kö dik, ez zel egy -
ide jû leg az ala pí tás ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint egy új
költ ség ve té si szerv jön lét re.

12.  § (1) Az ala pí tó szerv kö te les át ala kí ta ni vagy meg -
szün tet ni a költ ség ve té si szer vet, ha

a) jog sza bály – a szerv re vagy a köz fel adat ra – ezt írja
elõ;

b) a szerv ál tal el lá tott köz fel adat irán ti szük ség let
meg szûnt;

c) a szerv a szá má ra meg ha tá ro zott köz fel ada tot leg -
alább két éven át nem tud ja el lát ni, és en nek oka az irá nyí -
tó szerv ál tal sem szün tet he tõ meg;

d) ha tás vizs gá la ta alap ján a köz fel adat más mó don
vagy más szer ve zet ben ha té ko nyab ban tel je sít he tõ;

e) az el lá tott te vé keny sé gek kö zött a ki se gí tõ vagy a
vál lal ko zá si te vé keny ség mér té ke leg alább két éven át túl -
lé pi az ala pí tó ok irat ban meg ha tá ro zott arányt, és nincs le -
he tõ ség vagy in dok a költ ség ve té si szerv alap te vé keny sé -
gé nek meg vál toz ta tá sá ra vagy vál lal ko zó köz in té ze ti for -
má ban  való mû kö dés re;

f) a mû kö dés hez szük sé ges pénz ügyi fe de zet leg alább
két éven át nem áll ren del ke zés re vagy nem te remt he tõ
meg.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak fenn ál lá sa ese tén az
Ál la mi Szám ve võ szék, va la mint a Kor mány irá nyí tá sa alá
tar to zó költ ség ve té si szerv ese tén az ál lam ház tar tá sért fe -
le lõs mi nisz ter is ja va sol hat ja az irá nyí tó szerv nél a költ -
ség ve té si szerv át ala kí tá sát, meg szün te té sét.

(3) Az ala pí tó szerv kö te les a költ ség ve té si szerv
a) (1) be kez dés c) vagy e) pont ja alap ján, a har ma dik

év ben tör té nõ meg szün te té se ese tén a köz fel adat to váb bi
el lá tá sá ról vagy an nak más szer ve zet ré szé re tör té nõ át -
adá sá ról meg fele lõen gon dos kod ni, ide ért ve azo kat az
ese te ket is, ami kor köz szol gál ta tás el lá tá sá val ál lam ház -
tar tá son kí vü li szer ve ze tet bíz nak meg;

b) (1) be kez dés d) pont ja alap ján, más (új) szer ve zet -
ben  való fel adat el lát ás mel let ti meg szün te té se ese tén a
meg szün te tõ jog sza bály ban (ha tá ro zat ban) ki je löl ni azt a
szer ve ze tet, amely a meg szû nõ költ ség ve té si szerv fel ada -
ta it a meg szû nést kö ve tõ nap tól el lát ja, vagy ak ként lét re -
hoz ni új szer ve ze tet, hogy az a költ ség ve té si szerv meg -
szû né sét kö ve tõ nap tól meg kezd hes se a mû kö dé sét.

(4) A költ ség ve té si szerv (1) be kez dés f) pont ja alap ján
tör té nõ meg szün te té sé nek fel té te le a köz fel adat-el lá tá si
kö te le zett ség elõ ze tes, har ma dik év ben tör té nõ fe lül vizs -
gá la ta. A fe lül vizs gá lat alap ján az ala pí tó szerv a köz -
feladat el ha gyá sá hoz szük sé ges (jog al ko tás ra irá nyu ló) in -
téz ke dést kö te les meg ten ni, vagy a köz fel ada tot más mó -
don, il let ve más szer ve zet ben kö te les el lát ni a költ ség ve té -
si szerv meg szû né sét kö ve tõ nap tól. Ez utób bi irány adó a
köz fel adat el ha gyá sá hoz szük sé ges (jog al ko tás ra irá -
nyuló) in téz ke dés ered mény te len sé ge ese tén is.

(5) He lyi ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv meg szün -
te té sé nek fel té te le a köz fel adat-el lá tá si kö te le zett ség elõ -
ze tes fe lül vizs gá la ta, va la mint, hogy a köz fel adat to váb bi
el lá tá sá ról az ala pí tó szerv más mó don ké pes gon dos kod -
ni. Ön kor mány za ti fel adat el lá tá sa ese tén a költ ség ve té si
szerv meg szün te té se kor ren del kez ni le het az ön ként vál lalt 
fel adat el ha gyá sá ról.

13.  § (1) Az át ala kí tás ról, meg szün te tés rõl – az ala pí tás -
nak meg fele lõen – jog sza bály ban vagy ha tá ro zat ban kell
ren del kez ni, me lyet leg alább negy ven öt nap pal az át ala kí -
tás, meg szün te tés ké rel me zett nap ja elõtt ki kell hir det ni
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(köz zé kell ten ni), mely ha tár idõ tõl a Kor mány az or szág
alap ve tõ biz ton sá gi, nem zet biz ton sá gi ér de ke it érin tõ
eset ben ki vé te le sen el té rõ en ren del kez het. Ha a költ ség ve -
té si szer vet bi zo nyos fel té tel be kö vet kez té ig hoz ták lét re,
ak kor a meg szû nés té nyét meg ál la pí tó jog sza bályt (ha tá ro -
za tot) kell ki ad ni, me lyet ha la dék ta la nul ki kell hir det ni
(köz zé kell ten ni).

(2) Az át ala kí tás ról, meg szün te tés rõl ren del ke zõ jog -
sza bály ban (ha tá ro zat ban) – a 4.  § (2) be kez dé sé nek
d) pont ja sze rin ti meg szû nés ese tén a költ ség ve té si szerv
lét re ho zá sá ról ren del ke zõ jog sza bály ban (ha tá ro zat ban) –
ren del kez ni kell a meg szû nõ költ ség ve té si szerv (ide ért ve
a jogi sze mé lyi sé gû szer ve ze ti egy sé gét is) va la mennyi
köz fel ada tá nak jö võ be ni el lá tá sá ról, va la mint va la mennyi
jo gá ról és kö te le zett sé gé rõl, ide ért ve a szerv va gyo ni jo -
gait és elõ irány za ta it is. E jog sza bály ban (ha tá ro zat ban)
meg kell je löl ni to váb bá azt a nap tá ri na pot amed dig, ille -
tõ leg azt az idõ tar ta mot, amely re vo nat ko zó an, va la mint
meg ha tá roz ha tó azon kör, mér ték, amely re ki ter je dõ en a
költ ség ve té si szerv (illet ve jogi sze mé lyi sé gû szer ve ze ti
egy sé ge) utol já ra kö te le zett sé get vál lal hat. A költségve -
tési szerv (a jogi sze mé lyi sé gû szer ve ze ti egy ség) ez zel el -
len té tes kö te le zett ség vál la lá sa sem mis.

(3) Az ál la mi va gyon ról  szóló tör vény vagy az át ala kí -
tás ról, meg szün te tés rõl ren del ke zõ jog sza bály (ha tá ro zat)
el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a va gyo ni jo gok és kö te le -
zett sé gek te kin te té ben a meg szün te tett költ ség ve té si szerv
jog utód ja az ala pí tó szerv, az Or szág gyû lés vagy a Kor -
mány ál tal ala pí tott költ ség ve té si szerv ese tén az ál ta luk
ki je lölt szerv. A meg szû nõ költ ség ve té si szerv va la mennyi 
el is mert vagy nem vi ta tott pénz- vagy pénz ben ki fe je zett
tar to zá sá ról ren del kez ni kell, és en nek meg tör tén té re kü -
lön utal ni kell a (4) be kez dés sze rin ti át ala kí tó, megszün -
tetõ ok irat ban.

(4) A jog sza bály vagy ha tá ro zat alap ján – a 4.  §-ban
fog lal tak nak meg fe le lõ tar tal mú – át ala kí tó vagy meg -
szün te tõ ok ira tot kell ki ad ni, mely ok irat be adá sa alap ján a 
kincs tár – az ala pí tó szerv nek az ok irat ki adá sá nak nap já -
tól szá mí tott nyolc na pon be lül be adott ké rel mé re –

a) a ké re lem és az ok irat vizs gá la tát köve tõen ha la dék -
ta la nul az át ala kí tás ra vagy a meg szün te tés re uta ló be jegy -
zést tesz a nyil ván tar tás ban,

b) az elõ írt tar tal mú ok irat be ér ke zé sé tõl szá mí tott har -
minc na pon be lül át ve ze ti a vál to zá so kat, vagy tör li a költ -
ség ve té si szer vet a nyil ván tar tás ból, az (5) és (7) be kez -
dés ben fog lal tak figye lembe véte lével.

(5) A költ ség ve té si szerv az 5.  § sze rin ti nyil ván tar tás -
ból  való tör lé sé vel, a tör lés nap já val szû nik meg. Az át ala -
kí tás ról, meg szün te tés rõl ren del ke zõ jog sza bály (ha tá ro -
zat) ké sõb bi idõ pon tot, tör vény más idõ pon tot is meg ál la -
pít hat a meg szû nés nap ja ként.

(6) A meg szû nõ költ ség ve té si szerv át ala kí tá sá ról, meg -
szün te té sé rõl ren del ke zõ jog sza bály ban (ha tá ro zat ban)
meg je lölt jog utód ja – a meg szû nés nap já ra vo nat ko zó an –
a szám vi te li jog sza bá lyok sze rin ti be szá mo ló, va la mint

kü lön jog sza bá lyok sze rin ti egyéb do ku men tu mok el ké -
szí té sé re kö te le zett.

(7) Át ala kí tás ese tén az át ala ku lás sal meg szû nõ költ ség -
ve té si szer vet a jog utód költ ség ve té si szerv (szer vek) be -
jegy zé sé vel egy ide jû leg, a jog utód fel tün te té sé vel kell tö -
röl ni a nyil ván tar tás ból. Az el já rás (így kü lö nö sen: ha tá ro -
zat ho za tal, jog or vos lat, ha tár idõk, hi ány pót lás) te kin te té -
ben az 5.  §-ban fog lal tak az irány adók.

(8) Az ala pí tó szerv – az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi -
nisz ter elõ ze tes egyet ér té sé vel – az át ala kí tó vagy a meg -
szün te tõ ok irat ban az el já rás vég re haj tá sá nak se gí té sé re a
Kor mány irá nyí tá sa alá tar to zó költ ség ve té si szerv hez át -
ala kí tá si, il let ve meg szün te té si biz tost ren del het ki. A biz -
to s jo gai te kin te té ben az ál lam ház tar tás ról  szóló tör vény
kincs tá ri biz tos ra vo nat ko zó sza bá lyai irány adók. Az át -
ala kí tá si, il let ve a meg szün te té si biz tos ra vo nat ko zó rész -
le tes sza bá lyo kat és a gaz dál ko dá si ön ál ló sá gá ban kor lá to -
zott költ ség ve té si szerv mû kö dé sé nek sza bá lya it a Kor -
mány ren de let ben ha tá roz za meg.

A jogi személyiségû szervezeti egység

14.  § (1) A költ ség ve té si szerv lét re ho zá sá ról ren del ke -
zõ jog sza bály (ha tá ro zat) a 18.  § (1) be kez dé se sze rin ti ön -
ál ló an mû kö dõ és gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv egyes
– köz fel adat ön ál ló el lá tá sá ra ké pes; te vé keny sé gé ben, te -
rü le ti el he lyez ke dé sé ben, for rá sa i ban, va la mint szer ve ze -
ti leg el kü lö nít he tõ – szer ve ze ti egy sé ge it jogi sze mé lyi -
ség gel ru ház hat ja fel. A szer ve ze ti egy ség jogi sze mé lyi sé -
ge a költ ség ve té si szerv szer ve ze ti és gaz dál ko dá si egy sé -
gét nem érin ti, mû kö dé sé nek és gaz dál ko dá sá nak ha té -
kony sá gát nem ront hat ja.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti eset ben a jog sza bály ban
(ha tá ro zat ban) meg kell ha tá roz ni kü lö nö sen: a szer ve ze ti
egy ség ne vét, szék he lyét, te vé keny sé gét, a kép vi se let re jo -
go sul tat, a gaz dál ko dás sal és a kép vi se let tel kap cso la tos
jo go kat, kö te le zett sé ge ket és fe le lõs sé get. A költ ség ve té si
szerv a költ ség ve té si elõ irány za tán be lül e szer ve ze ti egy -
ség ré szé re a te vé keny sé ge és gaz dál ko dá sa ke re té ül szol -
gá ló el kü lö ní tett ré sze lõ irány za to kat ál la pít hat meg.

(3) A szer ve ze ti egy ség a jogi sze mé lyi sé gét az ál tal nye -
ri el, hogy azt a kincs tár az irá nyí tó szerv ké rel mé re, az 5.  § 
sze rin ti nyil ván tar tás ba a költ ség ve té si szerv kü lön al szá -
mán be jegy zi, jogi sze mé lyi sé ge pe dig az zal szû nik meg,
hogy a nyil ván tar tás ból tör lik. A költ ség ve té si szerv meg -
szün te té se kor a jogi sze mé lyi sé gû szer ve ze ti egy sé gét is
meg kell szün tet ni. Az el já rás ra az 5.  §-ban és a 13.  §-ban
fog lal ta kat kell meg fele lõen al kal maz ni.

(4) A jogi sze mé lyi sé gû szer ve ze ti egy ség ré sze lõ irány -
za ta it meg ha la dó mér té kû, jó hi sze mû har ma dik sze mély
irá nyá ban fenn ál ló, le járt tar to zá sa ki elé gí té sé ért a költ -
ség ve té si szerv, il let ve an nak irá nyí tó szer ve – eb ben a sor -
rend ben – helyt áll ni tar to zik. E helyt ál lás nem mi nõ sül az
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
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(a továb biak ban: Áht.) 100/E.  §-a sze rin ti ke zes ség vál la -
lás nak. Az irá nyí tó szerv helyt ál lá sa te kin te té ben az Áht.
ren del ke zé sei irány adók.

(5) A (4) be kez dés ben fog lalt eset ben, va la mint a 12.  §
(1) be kez dé sé ben fog lal tak nak a szer ve ze ti egy ség te kin te -
té ben  való fenn ál lá sa kor a költ ség ve té si szerv vagy az irá -
nyí tó szerv kö te les fe lül vizs gál ni a szer ve ze ti egy ség jogi
sze mé lyi sé gét. A fe lül vizs gá lat alap ján in do kolt eset ben a
költ ség ve té si szerv lét re ho zá sá ról ren del ke zõ jog sza bályt
(ha tá ro za tot) mó do sí ta ni, va la mint a jogi sze mé lyi sé gû
szer ve ze ti egy sé get a nyil ván tar tás ból tö röl ni kell.

A költségvetési szervek típusai

15.  § (1) E tör vény al kal ma zá sá ban köz ha tal mi költ ség -
ve té si szerv: azon költ ség ve té si szerv, ame lyet jog sza bály
alap te vé keny ség ként köz ha tal mi jo go sít vánnyal ru ház fel, 
vagy ilyen jo go sít vány gya kor lá sá ra köz jo gi kö te le zett sé -
get ál la pít meg, il let ve amely nek jog sza bály alap ján alap -
te vé keny ség ként köz ha ta lom gya kor lá sá ban kell köz re -
mû köd nie. Köz ha ta lom gya kor lá sá nak mi nõ sül kü lö nö -
sen: jog al ko tá si, jog sza bály-elõ ké szí té si, al kot mány bí rás -
ko dá si, igaz ság szol gál ta tá si, ügyé szi, vé del mi, rend vé del -
mi, nem zet biz ton sá gi, kül ügyi igaz ga tá si, igaz ság ügyi
igaz ga tá si, köz igaz ga tá si jo gal kal ma zói, ha tó sá gi és tör -
vényességi el len õr zé si, szám ve võ szé ki és kor mány za ti
szin tû bel sõ el len õr zé si te vé keny ség gya kor lá sa, to váb bá
ál lam ház tar tá si for rás, il let ve eu ró pai uni ós és egyéb nem -
zet kö zi tá mo ga tá sok el osz tá sa (dön tés).

(2) Ki zá ró lag köz ha tal mi költ ség ve té si szerv ként so rol -
ha tó be az alap te vé keny sé ge ként al kot mány bí rás ko dá si,
igaz ság szol gál ta tá si, ügyé szi, vé del mi, rend vé del mi, nem -
zet biz ton sá gi, jog sza bály-elõ ké szí té si, szám ve võ szé ki el -
len õr zé si, kor mány za ti szin tû bel sõ el len õr zé si te vé keny -
sé get vég zõ, va la mint az Áht. 66.  §-ában em lí tett költ ség -
ve té si szerv.

16.  § (1) E tör vény al kal ma zá sá ban köz szol gál ta tó költ -
ség ve té si szerv

a) köz in téz mény: az alap te vé keny sé ge sze rint köz ok ta -
tá si, szak kép zé si, fel nõtt kép zé si, szo ci á lis, gyer mek- és
 ifjúságvédelmi, köz gyûj te mé nyi, köz mû ve lõ dé si, vagy a
b) pont ban meg nem je lölt szel lem i köz szol gál ta tást, il let -
ve gaz da sá gi-pénz ügyi-mû sza ki el lá tást vég zõ költ ség ve -
té si szerv;

b) köz in té zet: az alap te vé keny sé ge sze rint egész ség -
ügyi, fel sõ ok ta tá si, tu do má nyos ku ta tá si, fej lesz té si, mû -
vé sze ti, kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, víz ügyi,
sport cé lú vagy in for ma ti kai köz szol gál ta tást vég zõ költ -
ség ve té si szerv, il let ve a kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott
köz gyûj te mény;

c) vál lal ko zó köz in té zet: azon költ ség ve té si szerv,
amely – az alap te vé keny sé gé be tar to zó – egész ség ügyi,
fel sõ ok ta tá si, tu do má nyos ku ta tá si, fej lesz té si vagy mû vé -

sze ti köz szol gál ta tást kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott
rész le tes fel té te lek alap ján úgy vég zi, hogy

ca) az Áht.-ben meg ha tá ro zot tan ál lam ház tar tás ból
szár ma zó be vé tel bõl, il let ve ál lam ház tar tá son kí vü li ere -
de tû köz szol gál ta tá si és vál lal ko zá si be vé tel bõl gaz dál ko -
dik,

cb) az adott köz szol gál ta tást igény be ve võk szá má ra
biz to sí tott az el lá tók kö zöt ti sza bad vagy rész ben kor lá to -
zott vá lasz tás le he tõ sé ge,

cc) az adott köz szol gál ta tás igény be vé te lé nek pénz -
ügyi fe de ze tét – a költ ség ve té si szer vet vagy a köz szol gál -
ta tás-el lá tást fi nan szí ro zó más szer vet meg il le tõ – díj-,
hoz zá já ru lás, já ru lék, vagy egyéb fi ze té si kö te le zett ség
tel je sí té se biz to sít ja, és

cd) a cc) al pont sze rin ti be vé te le ken kí vül – pénz ben
ki fe jez he tõ és mér he tõ tel je sít mény sze rin ti – költ ség szin -
tû for rás el lá tást szol gá ló nor ma tív jel le gû fi nan szí ro zás -
ban ré sze sül het tel je sít mény terv sze rint, vagy az irá nyí tó,
ille tõ leg a köz szol gál ta tás-el lá tást fi nan szí ro zó szerv vel
kö tött fel adat el lát ási, ille tõ leg fi nan szí ro zá si meg ál la po -
dás alap ján;

d) köz üzem: az alap te vé keny sé ge sze rint más költ ség -
ve té si szerv, il let ve la kos ság ré szé re fi zi kai (tech ni kai) jel -
le gû szol gál ta tást, te le pü lés gaz dál ko dá si, -üze mel te té si,
mû sza ki szol gál ta tást, vagy a fog va tar tot tak fog lal koz ta tá -
sát vég zõ költ ség ve té si szerv.

(2) E tör vény al kal ma zá sá ban köz szol gál ta tás: ál lam -
ház tar tá son be lü li vagy kí vü li szer ve zet vagy sze mély ál tal 
más szerv vagy sze mély szá má ra vég zett, jog sza bály ban
meg ha tá ro zott, a köz fel adat-el lá tás kö ré be tar to zó szol gál -
ta tás, amely nem jár köz ha ta lom gya kor lá sá val.

(3) A köz szol gál ta tó költ ség ve té si szerv alap te vé keny -
sé ge rész ben vagy ki zá ró lag köz ha tal mi költ ség ve té si
szerv köz fel adat-el lá tá sát is se gít he ti.

17.  § Tör vény, kor mány ren de let vagy ön kor mány za ti
ren de let köz ha tal mi költ ség ve té si szer vet a szak mai alap -
fel ada ta ként meg ha tá ro zott 15.  § sze rin ti köz ha tal mi te vé -
keny sé gen túl, ki egé szí tõ jel leg gel, köz szol gál ta tás vég zé -
sé re is fel jo go sít hat. Tör vény vagy kor mány ren de let köz -
pon ti köz szol gál ta tó költ ség ve té si szer vet meg ha tá ro zott
köz ha tal mi jo gok kal is fel ru ház hat, il let ve ilyen jo gok
gya kor lá sá ra köz jo gi kö te le zett sé get is meg ál la pít hat.

18.  § (1) Az ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál ko dó költ ség ve -
té si szerv sa ját költ ség ve tés sel ren del ke zik, ön ál ló gaz dál -
ko dá si jog kö re és fe le lõs sé ge van. Alap te vé keny sé gét ön -
ál ló an lát ja el az zal, hogy ezen be lül kor mány ren de let ben
fog lal tak sze rint gon dos ko dik fi zi kai (tech ni kai) se gí tõ
fel ada tai el lá tá sá ról, il let ve ren del kez het pénz ügyi és
szám vi te li szer ve ze ti egy ség gel.

(2) Az ön ál ló an mû kö dõ költ ség ve té si szerv el sõ sor ban
szak mai célú költ ség ve té si ke re tek kel ren del ke zik, ame -
lyek fe lett kö te le zett ség vál la lá si, tel je sí tés iga zo lá si jog gal
és fe le lõs ség gel bír. A szak mai alap fel ada ta el lá tá sá hoz
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szük sé ges szak mai szer ve ze ti egy ség gel (egy sé gek kel)
ren del ke zik; ezen kí vül egyes ad mi niszt ra tív, szel lem i tá -
mo ga tó fel ada to kat is – e célt szol gá ló kü lön szer ve ze ti
egy ség nél kül – el lát hat.

(3) A költ ség ve té si szer vet az (1)–(2) be kez dés ben fog -
lal tak sze rint kell az ala pí tó (irá nyí tó) szerv nek – az alap te -
vé keny sé ge jel le gé re, va la mint köz vet len szel lem i tá mo -
ga tó és fi zi kai (tech ni kai) se gí tõ fel adat el lát ási igé nyé re, a
ve ze tõ fe le lõs sé gé re, a szer ve zet mé re té re (lét szám, ki -
adás, va gyon), mé ret gaz da sá gos sá gá ra és struk tú rá já ra,
tel je sít mé nyé re, for rás szer ke ze té re fi gye lem mel – be so -
rol nia.

Az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
módosítása

19. § Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII.
tör vény (a továb biak ban: Áht.) 9.  §-a a kö vet ke zõ
(4)–(5) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) A Kor mány a maga fel adat kör ében olyan új ál la mi
fel ada tot ír hat csak elõ, amely nek el lá tá sá hoz az irá nyí tá sa 
vagy fel ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si fe je ze tek költ -
ség ve té sé ben meg fe le lõ egy sze ri és tar tós pénz ügyi fe de -
zet áll ren del ke zés re, vagy a fe de zet meg te rem té sé hez fel -
ha tal ma zás sal ren del ke zik. Amennyi ben a pénz ügyi fe de -
zet, il let ve a fel ha tal ma zás már nem áll ren del ke zés re, in -
téz ked ni kell ezen új ál la mi fel adat meg szün te té sé rõl.

(5) A he lyi ön kor mány zat, va la mint a te le pü lé si, a te rü -
le ti és az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat a maga fel -
adat kör ében olyan új fel ada tot vál lal hat, amely nek el lá tá -
sá hoz a költ ség ve té sé ben meg fe le lõ egy sze ri és tar tós
pénz ügyi fe de zet áll ren del ke zés re, vagy a fe de zet meg te -
rem té sé hez fel ha tal ma zás sal ren del ke zik. Amennyi ben a
pénz ügyi fe de zet, il let ve a fel ha tal ma zás már nem áll ren -
del ke zés re, in téz ked ni kell az em lí tett új fel adat meg szün -
te té sé rõl.”

20. § Az Áht. 24.  §-ának – a Ma gyar Köz tár sa ság 2005.
évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2004. évi CXXXV. tör vény
88.  §-ának (12) be kez dé sé vel meg ál la pí tott – (13) be kez -
dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(13) A fe je ze tet irá nyí tó szerv – a vál lal ko zó köz in té -
zet ki vé te lé vel – az irá nyí tá sa alá tar to zó költ ség ve té si
szer vei költ ség ve té si elõ irány za tai ter hé re év köz ben át -
cso por to sí tást hajt hat vég re a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za -
tok ja vá ra, ha a mû kö dé si költ ség ve tés elõ irány za ta in a
fel ada tok vál to zá sa kö vet kez té ben meg ta ka rí tás kelet -
kezik.”

21. § Az Áht. 24/A.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A fe je ze tet irá nyí tó szerv a költ ség ve té si tör vény -
ben meg ha tá ro zott (kü lö nö sen ok ta tá si, tu do má nyos,
egész ség ügyi, szo ci á lis, kul tu rá lis, sport cé lú) köz fel adat
el lá tá sá ra ren del ke zé sé re álló tá mo ga tá si célú fe je ze ti ke -

ze lé sû elõ irány zat ból a tá mo ga tá si dön té sek hez szük sé ges
szak ér tõi mun ká ra vagy a tá mo ga tá si dön té sek meg ho za ta -
lá ra je len tõs köz éle ti sze mé lyek bõl, il let ve szak ér tõk bõl
álló tes tü le tet is fel ál lít hat.

(2) A fe je ze tet irá nyí tó szerv ve ze tõ je ál tal fel kért tes tü -
le ti ta gok nak a (3) be kez dés sze rin ti vég re haj tá si ren de let -
ben (sza bály zat ban) meg ál la pí tott mó don ad ha tó dí ja zás,
költ ség té rí tés.”

22. § Az Áht. 24/B.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(6) be kez dés sel 
egé szül ki:

„(4) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ma rad vá nya a kö -
vet ke zõ év ben az irá nyí tó szerv ha tás kö ré ben el vég zett
elõ irány zat-mó do sí tás után, vál to zat lan ren del te tés sel, az
elõ zõ év ben ke let ke zett kö te le zett sé gek pénz for gal mi lag
csak a kö vet ke zõ év ben tel je sü lõ ki egyen lí té sé re hasz nál -
ha tó fel az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter ál tal jó vá ha -
gyott összeg ere jé ig. A mi nisz te ri jó vá ha gyást meg elõ zõ
fel hasz ná lást utó la gos kor rek ció és ez zel össze füg gõ
vissza pót lá si kö te le zett ség ter he li. Az elõ irány zat-ma rad -
vány fel hasz ná lá sá ra ugyan azok az el já rá si sza bá lyok vo -
nat koz nak, mint az ere de ti leg meg ál la pí tott elõ irány zat ra.

(5) A nem zet kö zi szer zõ dé sek alap ján meg valósuló se -
gély prog ra mok, il let ve a Nem zet kö zi Fej lesz té si Együtt -
mû kö dés elõ irány zat-ma rad vá nyát a fe je ze ti elõ irány -
zat-ma rad vá nyon be lül el kü lö ní tet ten kell ki mu tat ni, fel -
hasz ná lá sá ra a vo nat ko zó nem zet kö zi szer zõ dés ren del ke -
zé sei az irány adók.

(6) A köz pon ti költ ség ve té si szerv és a fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány zat kö te le zett ség vál la lás sal ter helt elõ irány -
zat-ma rad vá nya ter hé re – amennyi ben a kö te le zett ség vál -
la lás meg hi ú sul vagy a fel hasz ná lás össze ge ki sebb a jó vá -
ha gyott elõ irány zat nál – újabb kö te le zett ség az ál lam ház -
tar tá sért fe le lõs mi nisz ter elõ ze tes en ge dé lyé vel vállal -
ható.”

23. § Az Áht. 48.  §-ának s) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter]
„s) el lát ja – az Ál la mi Szám ve võ szék vé le mé nyé nek ki -

ké ré sé vel – az ál lam ház tar tá si bel sõ kont roll rend sze rek
fej lesz té sé vel, sza bá lyo zá sá val, ko or di ná ci ó já val és har -
mo ni zá ci ó já val, va la mint a bel sõ el len õr zés re vo nat ko zó
nem zet kö zi stan dar dok kal össz hang ban lévõ el len õr zé si
mód sze rek, il let ve vo nat ko zó kép zé sek fej lesz té sé vel kap -
cso la tos fel ada to kat; az ál lam ház tar tá si bel sõ kont roll -
rend sze rek hely ze té rõl és mû kö dé sé rõl min den év ben
szep tem ber 30-ig éves je len tést ter jeszt elõ a Kor mány ré -
szé re;”

24. § Az Áht. 49.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A fejezetet irányító szerv feladatai

49. § (1) E tör vény al kal ma zá sá ban fe je ze tet irá nyí tó
szerv: a költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott fe je zet be
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be so rolt költ ség ve té si szerv (szer vek) vo nat ko zá sá ban kü -
lön tör vény ben és e tör vény ben fog lalt irá nyí tá si jo gok kal
fel ru há zott irá nyí tó szerv, va la mint a fe je zet be tar to zó elõ -
irány za tok kal kap cso la tos gaz dál ko dá si irá nyí tá si jo gok -
kal fel ru há zott szerv vagy sze mély.

(2) Ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, a köz pon ti ál -
lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor mány tag jai és az
ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006. évi LVII. tör vény
sze rin ti au to nóm ál lam igaz ga tá si szerv és kor mány hi va tal
e tör vény al kal ma zá sá ban fe je ze tet irá nyí tó szerv.

(3) Ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, a fe je ze tet irá -
nyí tó szerv nek cím zett ha tás kö rö ket a fe je ze tet irá nyí tó
szerv ve ze tõ je gya ko rol ja.

(4) Tör vény vagy kor mány ren de let köz pon ti költ ség ve -
té si szerv re vo nat ko zó egyes irá nyí tói jo go kat az irá nyí tó
szerv irá nyí tá sa alá tar to zó költ ség ve té si szerv re (kö zép -
irá nyí tó szerv) át ru ház hat.

(5) A fe je ze tet irá nyí tó szerv – ha tör vény el té rõ en nem
ren del ke zik –

a) köz re mû kö dik a költ ség ve té si ter ve zés fõ ke re te it
meg ha tá ro zó költ ség ve té si irány el vek el ké szí té sé ben, és
irá nyít ja az irá nyí tá sa alá tar to zó fe je zet és a ha tás kö ré be
utalt alap ter ve zé sét;

b) ér vé nye sí ti kor mány ren de let ben fog lal tak alap ján a
köz fel adat tá mo ga tá sá nak meg ha tá ro zá sa kor a köz fel adat
jel le gé nek meg fe le lõ fi nan szí ro zá si mó dot;

c) gya ko rol ja az irá nyí tá sa alá tar to zó költ ség ve té si
szerv re vo nat ko zó an az ala pí tói jo go kat;

d) mint va gyon ke ze lõ, il let ve a tu laj do no si, az ala pí tói,
rész vény esi jo gok gya kor ló ja kö te les a sa ját, vagy az irá -
nyí tá sa alá tar to zó költ ség ve té si szerv va gyon ke ze lé sé be
tar to zó gaz dál ko dó szer ve zet mû kö dé sé nek ha té kony sá -
gát, tör vényességét – a gaz dál ko dó szer ve zet ön ál ló sá gát
nem sért ve – oly mó don biz to sí ta ni, hogy ki je lö li az eze -
kért fe le lõs sze mélyt, szer ve ze ti egy sé get, va la mint a gaz -
dál ko dó szer ve zet te kin te té ben rend sze re sen el vég zi a
(6) be kez dés ben fog lalt vizs gá la tot;

e) el len õr zi az ál lam ház tar tás sal össze füg gõ köz ér de kû 
és köz ér dek bõl nyil vá nos ada tok kö te le zõ köz zé té te lé nek,
il let ve igény re tör té nõ szol gál ta tá sá nak vég re haj tá sát;

f) ér vé nye sí ti, il let ve – mód szer ta ni se gít sé get is nyújt -
va – ér vé nye sít te ti az irá nyí tá sa alá tar to zó költ ség ve té si
szer vek te vé keny sé gé ben a köz fel ada tok el lá tá sá ra vo nat -
ko zó kö ve tel mé nye ket, és az erõ for rá sok kal (így kü lö nö -
sen: az elõ irány za tok kal, a lét szá mok kal és a va gyon nal)
 való sza bály sze rû és ha té kony gaz dál ko dás kö ve tel mé -
nye it, to váb bá szá mon kéri, el len õr zi e kö ve tel mé nyek ér -
vény re jut ta tá sát;

g) meg ál la pít ja az irá nyí tá sa alá tar to zó azon költ ség -
ve té si szer vek éves költ ség ve té sét, il let ve költ ség ve té si
ke re tét és azon ki emelt ki adá si és be vé te li elõ irány za to kat, 
ame lyek meg ál la pí tá sa nem tar to zik az Or szág gyû lés, a
Kor mány, vagy tör vény alap ján más sze mély, szerv, tes tü -
let ha tás kö ré be, va la mint jó vá hagy ja az ala pok rész le tes
(ele mi) költ ség ve té sét;

h) gya ko rol ja a ha tás kö ré be utalt elõ irány zat-mó do sí -
tá si, -át cso por to sí tá si, -zá ro lá si, -tör lé si és -fel hasz ná lá si
jog kö rö ket;

i) rend sze re sen fi gye lem mel kí sé ri a költ ség ve tés vég -
re haj tá sá ban az irá nyí tá sa alá tar to zó költ ség ve té si szer vek 
ez zel kap cso la tos te vé keny sé gét, a jó vá ha gyott költ ség ve -
té si elõ irány za tok, il let ve az azok ból el lá tan dó fel ada tok
tel je sü lé sé nek ve szé lyez te té se ese tén a ha tás kö ré be tar to -
zó elõ irány za tok nál meg te szi a szük sé ges in téz ke dé se ket,
il let ve a Kor mány irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek nél, kor -
mány za ti ha tás kör be tar to zó ügyek ben a Kor mány nál in -
téz ke dést kez de mé nyez;

j) fe lül vizs gál ja, il let ve ér té ke li az irá nyí tá sa alá tar to zó 
költ ség ve té si szer vek be szá mo ló it és a fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány za tok ra vo nat ko zó be szá mo ló kat;

k) meg ál la pít ja, il let ve jó vá hagy ja az irá nyí tá sa alá tar -
to zó költ ség ve té si szer vek és fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za -
tok pénz ma rad vá nyát, elõ irány zat-ma rad vá nyát, egy ide jû -
leg meg ha tá roz va a kö te le zett ség vál la lás sal nem ter helt
elõ irány zat-ma rad vány fel hasz ná lá sá nak cél ját, ren del te -
té sét;

l) jó vá hagy ja az irá nyí tá sa alá tar to zó köz ha tal mi költ -
ség ve té si szer vek, köz in téz mé nyek lét szám-elõ irány za tát
(lét szám ke re tét), a 91.  §-ban és a 100/H.  §-ban fog lal tak ra
fi gye lem mel;

m) a költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott ér ték ha -
tá rig, fe je ze tén be lül a cí mek kö zött, va la mint a cí me ken
be lül – a vál lal ko zó köz in té zet ki vé te lé vel – a költ ség ve té -
si szer vek kö zött át cso por to sí tást vé gez, to váb bá kez de -
mé nyez he ti a Kor mány ha tás kö ré be tar to zó cí mek kö zöt ti
át cso por to sí tást;

n) gon dos ko dik a ha tás kö ré be utalt ala pok mû kö dé sé -
rõl, az elõ irány za tok mó do sí tá sá ról, ha tör vény más ként
nem ren del ke zik, dönt azok fel hasz ná lá sá ról;

o) össze fog lal va el ké szí ti az irá nyí tá sa alá tar to zó fe je -
zet és a ha tás kö ré be utalt alap költ ség ve té sé nek vég re haj -
tá sá ról  szóló zár szám adást, il let ve az irá nyí tá sa alá tar to zó
szer vek te kin te té ben irá nyít ja an nak elõ ké szí té sét;

p) ve ze tõ je, az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – éven te feb ru ár 15-éig, kor mány ren de let -
ben fog lal tak ra fi gye lem mel, a költ ség ve té si tör vény ben
meg ha tá ro zott cél ra te kin tet tel – sza bá lyoz za a fe je ze ti ke -
ze lé sû elõ irány za tok vo nat ko zá sá ban a 24. § (9) be kez dé -
sé ben fog lal ta kat;

q) meg szer ve zi a fel adat kö ré be tar to zó egyes szak mai,
tá mo ga tá si, il let ve eu ró pai uni ós tá mo ga tás ból meg -
valósuló prog ra mok vég re haj tá sát, le bo nyo lí tá sát;

r) gon dos ko dik a 47. § (1) be kez dé sé ben fog lalt ke ret -
szá mok be tar tá sá ról;

s) ne gyed éven ként je len tést – a Kor mány irá nyí tá sa alá
nem tar to zó fe je ze tet irá nyí tó szerv ese tén tá jé koz ta tót –
nyújt be a Kor mány nak a ha tás kö ré be tar to zó fe je ze ti be -
vé te lek és ki adá sok tel je sü lé sé rõl és vár ha tó éves ala ku lá -
sá ról;

t) be szá mol tat ja az irá nyí tá sa alá tar to zó költ ség ve té si
szer vek ve ze tõ it az ál lam ház tar tá si bel sõ kont roll rend sze -
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rek mû köd te té sé rõl; a Kor mány irá nyí tá sa alá tar to zó
szerv ese tén er rõl kü lön jog sza bály sze rint be szá mol az ál -
lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter nek.

(6) A fe je ze tet irá nyí tó szerv költ ség ve té si szerv ala pí -
tá sa kor, va la mint az irá nyí tá sa alá tar to zó köz szol gál ta tó
költ ség ve té si szer vek mû kö dé se so rán, to váb bá a va gyon -
ke ze lé sé be tar to zó gaz dál ko dó szer ve zet re néz ve a Kor -
mány ren de le té ben meg ha tá ro zott mó don és rend sze res -
ség gel

a) ha tás vizs gá lat alap ján meg vizs gál ja és dön tés ho za -
tal ra al kal mas mó don be mu tat ja a köz fel adat-el lá tás irán ti
igény meg lé tét, a köz fel adat-el lá tás más meg ol dá si mó -
dok kal, más szer ve ze ti meg ol dá sok kal szem be ni elõ nyét,

b) az a) pont ban fog lal ta kon be lül mér le ge li a szer ve ze -
ti cél sze rû sé get: a mû kö dé si-gaz dál ko dá si for ma össz -
hang ját a te vé keny ség jel le gé vel és a for rás szer ke zet tel,

c) az a) pont ban fog lal ta kon be lül meg vizs gál ja a szerv
ál tal el lá tott, el lá tan dó köz fel adat el vég zé sé re al kal mas ál -
lam ház tar tá son be lü li vagy kí vü li szer ve ze tek vagy sze -
mé lyek kö zöt ti ver seny hely ze tet, to váb bá an nak fel té te le -
zett ha tá sát a gaz da sá gos, ha té kony, ered mé nyes, va la mint 
meg fe le lõ ga ran ci ák kal ren del ke zõ köz fel adat-el lá tás ra,

d) ér vé nye sí ti a szak mai, mennyi sé gi, mi nõ sé gi, va la -
mint a mû kö dés és gaz dál ko dás gaz da sá gos sá gá ra, ha té -
kony sá gá ra, to váb bá a szerv egé szé re és szer ve ze ti egy sé -
ge i re vo nat ko zó mé ret gaz da sá gos sá gi kö ve tel mé nye ket,

e) ér té ke li a d) pont sze rin ti kö ve tel mé nyek teljesü -
lését.

(7) A he lyi ön kor mány za ti és a he lyi ki sebb sé gi ön kor -
mány za ti költ ség ve té si szerv irá nyí tó szer vé nek irá nyí tá si
jo gai te kin te té ben az (5) és (6) be kez dés ben fog lal tak az
ön kor mány za tok mû kö dé si sa já tos sá ga i nak meg fele lõen
irány adók, ide nem ért ve az (5) be kez dés a), va la mint
m)–s) pont ja i ban fog lal ta kat.”

25. § Az Áht. a kö vet ke zõ 61.  §-sal egé szül ki:
„61. § Az alap elõ irány za tai ter hé re – a 18/B. § (1) be -

kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti meg elõ le ge zé si, lik vi di tá si
hi telt, va la mint rész vény, üz let rész és egyéb va gyon tárgy
az 59.  §-ban vagy kü lön tör vény ben fog lal tak alap ján tör -
té nõ meg szer zé sét ki vé ve –

a) pénz köl csön (hi tel) nem ve he tõ fel,
b) ga ran cia és ke zes ség nem vál lal ha tó,
c) ér ték pa pír nem vá sá rol ha tó,
d) vál tó nem bo csát ha tó ki és nem fo gad ha tó el,
e) köt vény nem bo csát ha tó ki,
f) pénz ügyi lí zing vagy fak tor ing ügy let re irá nyu ló

vagy ilyet ma gá ban fog la ló szer zõ dés nem köt he tõ.”

26. § Az Áht. 69.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A he lyi ön kor mány zat költ ség ve té si ren de le té nek
tar tal maz nia kell a mû kö dé si és fel hal mo zá si célú be vé te -
le ket és ki adá so kat, ezen be lül a sze mé lyi jel le gû ki adá so -
kat, a mun ka adó kat ter he lõ já ru lé ko kat, a do lo gi jel le gû
ki adá so kat, az el lá tot tak pénz be li jut ta tá sa it, a spe ci á lis

célú tá mo ga tá so kat, a költ ség ve té si lét szám-elõ irány za to -
kat, il let ve a he lyi ön kor mány zat ál tal ki je lölt fel hal mo zá -
sok (be ru há zá sok, fel újí tá sok és az egyéb fel hal mo zá si
célú ki adá sok, tá mo ga tá sok) elõ irány za ta it. A költ ség ve té -
si ren de let nek a he lyi ön kor mány zat, va la mint a he lyi ki -
sebb sé gi ön kor mány zat ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál ko dó
költ ség ve té si szer ve i nek mind ezen be vé te le it és ki adá sa it,
lét szám-elõ irány za ta it, va la mint az ön ál ló an mû kö dõ költ -
ség ve té si szer ve i nek ki emelt elõ irány za ti cso por to sí tá sú
költ ség ve té si ke re te it, lét szám ke re te it el kü lö ní tet ten és
ön kor mány za ti szint en össze sít ve is tar tal maz nia kell.”

27. § Az Áht. a kö vet ke zõ 86/C.  §-sal egé szül ki:
„86/C. § A tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap ja i nak

elõ irány za tai ter hé re – a 18/B. § (1) be kez dé sé nek d) pont -
ja sze rin ti meg elõ le ge zé si, lik vi di tá si hi telt, va la mint rész -
vény, üz let rész és egyéb va gyon tárgy a 86/I.  §-ban vagy
kü lön tör vény ben fog lal tak alap ján tör té nõ meg szer zé sét
ki vé ve –

a) pénz köl csön (hi tel) nem ve he tõ fel,
b) ga ran cia és ke zes ség nem vál lal ha tó,
c) ér ték pa pír nem vá sá rol ha tó,
d) vál tó nem bo csát ha tó ki és nem fo gad ha tó el,
e) köt vény nem bo csát ha tó ki,
f) pénz ügyi lí zing vagy fak tor ing ügy let re irá nyu ló,

vagy ilyet ma gá ban fog la ló szer zõ dés nem köt he tõ.”

28. § Az Áht. VII. fe je ze te (87–100.  §-a) he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„VII. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MÛKÖDÉSE 
ÉS GAZDÁLKODÁSA

A költségvetési szervek mûködésének, gazdálkodásának
követelményei és forrásai

87. § (1) A költ ség ve té si szerv jó vá ha gyott éves költ -
ség ve tés vagy költ ség ve té si ke ret alap ján, a vo nat ko zó
jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek és fel té te -
lek ér vé nye sí té sé vel mû kö dik és gaz dál ko dik.

(2) A költ ség ve té si szerv nek mû kö dé se és gaz dál ko dá sa 
so rán meg kell fe lel nie az aláb bi kö ve tel mé nyek nek is:

a) az erõ for rá sok fel hasz ná lá sá hoz kap cso ló dó ki adás
(vagy rá for dí tás) az adott pi a ci és jog sza bá lyi kö rül mé -
nyek kö zött el ér he tõ leg ki sebb le gyen, a jog sza bály ban
meg ha tá ro zott, il let ve ál ta lá no san el vár ha tó mi nõ ség mel -
lett (gaz da sá gos ság);

b) a nyúj tott szol gál ta tá sok és elõ ál lí tott ter mé kek, va -
la mint az el lá tott fel adat más ered mé nye ér té ké nek (vagy
az azok ból szár ma zó be vé tel nek) és a fel hasz nált erõ for rá -
sok hoz kap cso ló dó ki adás nak (vagy rá for dí tás nak) a kü -
lönb sé ge az adott pi a ci és jog sza bá lyi kö rül mé nyek kö zött
el ér he tõ leg na gyobb le gyen (ha té kony ság);

c) a ki tû zött cé lok – az el fo ga dott mó do sí tá so kat, vál to -
zó kö rül mé nye ket figye lembe véve – meg valósuljanak, a
te vé keny ség ter ve zett és tény le ges ha tá sa kö zöt ti kü lönb -
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ség a le he tõ leg ki sebb mér té kû le gyen vagy a tény le ges ha -
tás le gyen ked ve zõbb a ter ve zett nél (ered mé nyes ség).

(3) A költ ség ve té si szerv mû kö dé sé nek és fej lesz té sé -
nek for rá sa

a) a tá mo ga tás, amely – a b) pont ba tar to zó eset ki vé te -
lé vel – a köz pon ti költ ség ve tés bõl, a tár sa da lom biz to sí tá si
költ ség ve té si szer vek ré szé re a tár sa da lom biz to sí tás pénz -
ügyi alap ja i ból, a he lyi ön kor mány zat, a több cé lú kis tér sé -
gi tár su lás, a he lyi ki sebb sé gi, az or szá gos ki sebb sé gi ön -
kor mány zat költ ség ve té sé bõl,

b) a tá mo ga tás ér té kû be vé tel, amely az el kü lö ní tett ál -
la mi pénz alap ból, az a) pont ba nem tar to zó eset ben he lyi
ön kor mány zat tól (több cé lú kis tér sé gi tár su lás tól), vagy a
tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap ja i ból, va la mint a tár sa -
da lom biz to sí tá si költ ség ve té si szer vek ré szé re a köz pon ti
költ ség ve tés bõl, az eu ró pai uni ós tá mo ga tás sal meg -
valósuló prog ra mok vég re haj tá sá ra nyi tott le bo nyo lí tá si
vagy cél el szá mo lá si szám lán lévõ pénz esz köz bõl, a fe je -
ze ti ke ze lé sû elõ irány zat be vé te le ként el szá mol ha tó
összeg bõl, he lyi ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv ré szé -
re köz pon ti költ ség ve té si fe je zet elõ irány za tá ból,

c) a köz szol gál ta tá si és vál lal ko zá si be vé tel, amely a
költ ség ve té si szerv alap-, ki egé szí tõ és ki se gí tõ köz szol -
gál ta tó te vé keny sé ge, va la mint vál lal ko zá si te vé keny sé ge
so rán az a), b) és d) pont ban meg nem je lölt jog cí men ke -
let ke zõ mû kö dé si és fel hal mo zá si célú be vé tel bõl,

d) a köz ha tal mi be vé tel, amely az igaz ga tá si szol gál ta -
tá si díj nak, a fel ügye le ti díj nak, a pénz bün te tés nek, a pénz -
mel lék bün te tés nek, to váb bá a bír ság be vé tel nek a fi ze té si
kö te le zett sé get elõ író jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér té -
ké bõl,

e) az át vett pénz esz köz, amely a c)–d) pont ba nem tar -
to zó jog cí men ál lam ház tar tá son kí vül rõl,

f) az át vett ma rad vány, amely köz pon ti költ ség ve té si
szerv, fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat, va la mint az ál lam ház -
tar tás nem köz pon ti költ ség ve té si al rend sze re ma rad vá -
nyá ból,

g) pénz ügyi mû ve le tek bõl
szár ma zik, to váb bá a (4) be kez dés ben meg je lölt for rá sok.

(4) A költ ség ve té si szerv elõ zõ évi (évek be li) gaz dál ko -
dá sá ból szár ma zó for rá sa:

a) a pénz ma rad vány,
b) az elõ irány zat-ma rad vány,
c) a vál lal ko zá si te vé keny ség ma rad vá nya (ered mé -

nye),
d) a kü lön tör vény alap ján kép zett tar ta lék.
(5) A (3) be kez dés e) pont ja sze rin ti át vett pénz esz kö -

zök azok az össze gek, ame lyek el le né ben az át adó ál lam -
ház tar tá son kí vü li szer ve zet, sze mély az el lá tan dó fel ada -
tot meg ha tá roz hat ja, de el len szol gál ta tást nem kér, az ab -
ból lét re jött ered mény hasz no sí tá si jo gát nem köti ki, a
költ ség ve té si szer vet szám la adá si kö te le zett ség kü lön jog -
sza bály alap ján nem ter he li.

(6) A költ ség ve té si szer vet a ked vez mé nye zett nek tör té -
nõ to váb bí tás ra át vett (le bo nyo lí tá si célú) pénz esz kö zök
nem il le tik meg.

A költségvetési szervek vezetése

88. § (1) A költ ség ve té si szerv ve ze tõ je fe le lõs
a) az ala pí tó ok irat ban elõ írt te vé keny sé gek jog sza -

bály ban, költ ség ve tés ben, vagy költ ség ve té si ke ret ben (az
azok ré szét ké pe zõ meg valósítási terv ben, tel je sít mény -
terv ben), va la mint fel adat el lát ási meg ál la po dás ban fog lal -
tak nak, il let ve az irá nyí tó szerv ál tal köz vet le nül meg ha tá -
ro zott kö ve tel mé nyek nek és fel té te lek nek meg fe le lõ el lá -
tá sá ért,

b) a költ ség ve té si szerv mû kö dé sé ben és gaz dál ko dá sá -
ban a gaz da sá gos ság, a ha té kony ság és az ered mé nyes ség
kö ve tel mé nye i nek ér vé nye sí té sé ért,

c) a gaz dál ko dá si le he tõ sé gek és a kö te le zett ség vál la -
lá sok össz hang já ért,

d) a költ ség ve té si szerv va gyon ke ze lé sé be, hasz ná la tá -
ba adott, és a tu laj do ná ban lévõ va gyon nal kap cso la to san a 
va gyon ke ze lõi, tu laj do no si jo gok ren del te tés sze rû gya -
kor lá sá ért,

e) az ál lam ház tar tá si bel sõ kont roll rend szer meg szer -
ve zé sé ért és ha té kony mû köd te té sé ért, to váb bá

f) a szerv be so ro lá sá nak meg fele lõen a szak mai és
pénz ügyi fo lya ma tos nyo mon kö ve té si (mo ni tor ing) rend -
szer mû köd te té sé ért, a ter ve zé si, a be szá mo lá si, va la mint a 
köz ér de kû, és köz ér dek bõl nyil vá nos ada tok szol gál ta tá -
sá ra vo nat ko zó kö te le zett ség tel je sí té sé ért, an nak tel jes sé -
gé ért és hi te les sé gé ért, to váb bá a szám vi te li ren dért.

(2) Amennyi ben a költ ség ve té si szerv a te vé keny sé gét,
fel ada ta it jog sza bály sér tõ en, il let ve nem az ala pí tó ok irat -
ban, meg valósítási terv ben, tel je sít mény terv ben, fel adat el -
lát ási meg ál la po dás ban fog lal tak nak meg fele lõen, vagy
nem az irá nyí tó szerv ál tal adott uta sí tás sze rint lát ja el, ak -
kor az irá nyí tó szerv kö te les meg ten ni a költ ség ve té si
szerv ve ze tõ jé vel szem ben a kü lön tör vény ben fog lal tak
sze rin ti in téz ke dé se ket.

(3) Ter mé sze tes sze mély – he lyet te sí tés ki vé te lé vel –
egy ide jû leg csak egy költ ség ve té si szerv ve ze tõ je le het, il -
let ve egy költ ség ve té si szerv nél le het a 89.  §-ban fog lal tak
sze rin ti ve ze tõi jo gok kal fel ru há zott sze mély (ve ze tõ tes -
tü le ti tag).

(4) A költ ség ve té si szerv ve ze tõ jé nek – az (1) be kez dés -
ben fog lal tak tel je sí té sé hez – kü lön jog sza bály ban (en nek
hi á nyá ban az irá nyí tó szerv ál tal) meg ha tá ro zott – a költ -
ség ve té si szerv alap te vé keny sé gé nek, be so ro lá sá nak, a
fel hasz nált pénz ügyi for rás és va gyon mér té ké nek meg fe -
le lõ – fel sõ fo kú vég zett ség gel, ve ze té si-szer ve zé si, pénz -
ügyi-gaz da sá gi vég zett ség gel vagy ké pe sí tés sel, to váb bá
szak mai vagy ve ze tõi gya kor lat tal kell ren del kez nie.

(5) A költ ség ve té si szerv ve ze tõ jé nek ki vá lasz tá sa elõtt
(pá lyáz ta tás kor) kell meg ha tá roz ni a költ ség ve té si szerv
mû kö dé sé vel és gaz dál ko dá sá val kap cso la tos vég zett sé gi
(ké pe sí té si) kö ve tel mé nye ket, va la mint a ve ze tõi tel je sít -
mény kö ve tel mé nye ket.

(6) Ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, az irá nyí tó
szerv a költ ség ve té si szerv ve ze tõ jé nek ju tal ma zá sá ról, il -
let ve pre mi zá lá sá ról az éves – a 100/A.  §-ban fog lal tak kal
össze füg gõ en tör té nõ – ér té ke lés kor ren del ke zik, az
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(1) be kez dés sze rin ti fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó kö te le zett -
sé gek tel je sí té sé tõl füg gõ en.

89. § (1) Tör vény köz in té zet vagy köz in té ze tek meg ha -
tá ro zott kö ré nek ve ze té sét több ter mé sze tes sze mély kö -
zött meg oszt hat ja, egy ide jû leg meg ha tá roz va a szak mai, a
ve ze té si-szer ve zé si, a pénz ügyi-gaz da sá gi fel ada tok és fe -
le lõs ség, va la mint a mun kál ta tói jo gok meg osz tá sát, szük -
ség sze rint együtt dön té si kö te le zett sé get elõ ír va. A ve ze -
tés meg osz tá sá nak rész le tes rend jé rõl a tör vény ben, és en -
nek alap ján a költ ség ve té si szerv szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály za tá ban kell ren del kez ni.

(2) Tör vény köz in té zet vagy köz in té ze tek meg ha tá ro -
zott kö ré nek ve ze té sét több ter mé sze tes sze mély bõl álló
tes tü let re (a továb biak ban: ve ze tõ tes tü let) ru ház hat ja.
Vál lal ko zó köz in té zet ese té ben ve ze tõ tes tü let lét re ho zá sa
kö te le zõ.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti tör vény ben, il let ve a fel ha -
tal ma zá sa alap ján ki adott ren de let ben kell ren del kez ni a
ve ze tõ tes tü let mû kö dé sé nek rész le tes sza bá lya i ról. A ve -
ze tõ tes tü let tag jai meg vá lasz tá sá nak, ki ne ve zé sé nek vagy 
meg bí zá sá nak, a ve ze tõ tes tü le ti tag ság meg szû né sé nek, a
ta gok ki zá rá sá nak, il let ve össze fér he tet len sé gé nek ese te it,
sza bá lya it, va la mint az eset le ges va gyon nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett ség re, to váb bá a ta gok fe le lõs sé gé re vo nat ko zó
sza bá lyo kat tör vény ben kell meg ha tá roz ni.

(4) A (2) be kez dés ben fog lal tak sze rin ti eset ben a ve ze -
tõ tes tü le ti ta gok költ ség ve té si szerv vel szem be ni kár té rí -
té si fe le lõs sé ge a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi 
IV. tör vény (a továb biak ban: Ptk.) kö zös kár oko zás ra
 vonatkozó sza bá lyai sze rint egye tem le ges. Ha a kárt a ve -
ze tõ tes tü let ha tá ro za ta okoz ta, men te sül a fe le lõs ség alól
az a sze mély, aki a dön tés ben nem vett részt, vagy a ha tá ro -
zat el len sza va zott.

(5) A ve ze tõi jo gok kal az (1)–(4) be kez dés sze rint fel ru -
há zott ter mé sze tes sze mé lyek jo gai és kö te le zett sé gei te -
kin te té ben – az e §-ban fog lalt el té ré sek kel – a 88.  §-ban
fog lal tak meg fele lõen al kal ma zan dók.

(6) Tör vény köz in té zet köz pon ti költ ség ve té si szerv
ese tén elõ ír hat ja fel ügye lõ tes tü let lét re ho za ta lát, il let ve
pénz ügyi meg bí zott meg bí zá sát (a továb biak ban együtt:
fel ügye lõ tes tü let) a kö vet ke zõ fel ada tok el lá tá sá ra: a
pénz ügyi for rás és a va gyon ha té kony és fe le lõs fel hasz ná -
lá sá nak, az irá nyí tó szerv el len õr zé si jo gai gya kor lá sá nak
elõ se gí té se, gaz da sá gi stra té gi ai dön té sek elõ ké szí té se és
vég re haj tá suk ér té ke lé sé ben  való rész vé tel, tel je sít mény -
ér té ke lés el vég zé se, dön té sek elõ ké szí té sé ben kon zul ta tív, 
ja vas lat te võ, il let ve a szerv ve ze tõ jé vel (ve ze tõ i vel)  való
egyet ér té si jo gok ér vé nye sí té se. Ha a (2) be kez dés sze rin ti
költ ség ve té si szerv nél a dön té se ket il le tõ en egyet ér té si
jog gal ren del ke zõ fel ügye lõ tes tü let mû kö dik, ak kor a fel -
ügye lõ tes tü let re ki ter je dõ en ér vé nye sek a (4) be kez dés -
ben fog lalt fe le lõs sé gi sza bá lyok.

(7) A fel ügye lõ tes tü let tag ja e mi nõ sé gé ben nem uta sít -
ha tó, sze mé lye sen kö te les el jár ni, kép vi se let nek e te vé -
keny ség ben nincs he lye. A fel ügye lõ tes tü let tag ja vagy
an nak kö ze li hoz zá tar to zó ja a költ ség ve té si szerv vel nem

áll hat mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ban. A fel ügye -
lõ tes tü let fel ada ta it, jo ga it és kö te le zett sé ge it, a tag ság lét -
re jöt té nek és meg szû né sé nek, a ta gok ki zá rá sá nak, il let ve
össze fér he tet len sé gé nek ese te it, sza bá lya it, va la mint az
eset le ges va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség re, to váb -
bá a ta gok fe le lõs sé gé re vo nat ko zó sza bá lyo kat a fel ügye -
lõ tes tü let lét re ho zá sát elõ író tör vény ben kell meg ha tá roz -
ni. A fel ügye lõ tes tü let mû kö dé sé nek rész le tes sza bá lya i -
ról a fel ügye lõ tes tü let lét re ho zá sát elõ író tör vény ben, il -
let ve a fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott ren de let ben kell ren -
del kez ni.

A költségvetési szervek éves költségvetése és annak
felhasználása

90. § (1) Az ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál ko dó költ ség ve -
té si szerv az irá nyí tó szerv vel elõ ze tesen egyez te tett éves
költ ség ve tést ké szít. E fel adat ma gá ban fog lal ja azon ön -
állóan mû kö dõ költ ség ve té si szerv költ ség ve té si ki adá si
ke re té nek, lét szám ke re té nek és egyes be vé te le i nek
(a továb biak ban együtt: költ ség ve té si ke ret) ter ve zé sét,
amely re az ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál ko dó költ ség ve té si
szer vet az irá nyí tó szerv ki je löl te.

(2) Az ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál ko dó költ ség ve té si
szerv éves költ ség ve té se tar tal maz za:

a) a pénz ügyi-költ ség ve té si fel té te le ket (a fel adat el lá -
tás hoz szük sé ges va la mennyi – szak mai, fenn tar tá si, fel -
hal mo zá si célú – jog cí men a ki emelt elõ irány za to kat),

b) a sze mé lyi és tár gyi fel té te lek meg ha tá ro zá sát,
c) az el lá tan dó te vé keny sé gek szak mai, mi nõ sé gi és

mennyi sé gi jel lem zõ it,
d) a meg valósítási ter vet, il let ve a tel je sít mény ter vet,
e) az irá nyí tó szerv ál tal hoz zá so rolt ön ál ló an mû kö dõ

költ ség ve té si szerv költ ség ve té si ke re tét.
(3) Az ön ál ló an mû kö dõ költ ség ve té si szerv éves költ -

ség ve té si ke re te a szak mai fel adat el lát ás sal kap cso la tos
pénz ügyi-költ ség ve té si fel té te le ket (ki emelt elõ irány za -
ton ként cso por to sí tott jog cí mek sze rint), va la mint a (2) be -
kez dés b)–d) pont já ban fog lal ta kat tar tal maz za.

(4) A meg valósítási terv a költ ség ve té si szerv köz fel -
adat-el lá tá sa elõ fel té te le i nek, va la mint a szak mai meg -
valósítás fo lya ma tá nak a le írá sát tar tal maz za. Elõ fel té tel -
nek te kin ten dõk kü lö nö sen: a szak mai, a bér po li ti kai, a
költ ség ve té si, va la mint a fi nan szí ro zá si jog sza bá lyok, elõ -
írások, nor mák.

(5) A tel je sít mény terv az irá nyí tó szerv dön té se vagy a
100/H. § (2) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján ké szí ten dõ, a
költ ség ve té si szerv szá má ra meg ha tá ro zott mér he tõ és
szám sze rû sí tett éves kö ve tel mé nye ket, il let ve köz fel -
adat-el lá tá si tel je sít ményt (ered ményt) tar tal ma zó terv. A
tel je sít mény terv nek a szerv te vé keny sé ge i re vo nat ko zó an
– az irá nyí tó szerv dön té se sze rint – az al kal ma zott fi nan -
szí ro zá si mó don, ön költ ség szá mí tá son, il let ve a leg jobb
gya kor la ton ala pu ló ér té ke lé sen kell ala pul nia.

(6) A költ ség ve té si szerv az éves költ ség ve té sé nek ter -
ve ze tét – be le ért ve az ön ál ló an mû kö dõ költ ség ve té si
szerv költ ség ve té si ke re tét is – az elõ ze tes költ ség ve té si
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ke ret szá mok hoz és a (4) be kez dés sze rin ti elõ fel té te lek hez 
iga zo dó an, szá mí tá sok kal meg ala poz va ké szí ti el, ér vé -
nye sít ve a gaz da sá gos sá gi, ha té kony sá gi, ered mé nyes sé gi
kö ve tel mé nye ket.

(7) A költ ség ve té si szerv alap-, ki egé szí tõ, ki se gí tõ és
vál lal ko zá si te vé keny sé gé bõl szár ma zó be vé te le it és ki -
adá sa it el kü lö ní tet ten kell meg ter vez ni és el szá mol ni.

(8) Az ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál ko dó költ ség ve té si
szerv éves költ ség ve té sét, va la mint az ön ál ló an mû kö dõ
költ ség ve té si szerv költ ség ve té si ke re tét tör vény el té rõ
ren del ke zé se hi á nyá ban az irá nyí tó szerv hagy ja jóvá, fi -
gye lem mel a 69. § (1) be kez dé sé ben, a 91.  §-ban, va la mint
a 100/H. § (2) be kez dé sé ben fog lal tak ra.

91. § (1) A költ ség ve té si szerv a sze mé lyi jut ta tá sok elõ -
irány za tán be lül kö te les meg ter vez ni

a) a fog lal koz ta tot tak, a vá lasz tott tiszt ség vi se lõk tör -
vényen ala pu ló rend sze res és nem rend sze res jut ta tá sa it,
va la mint a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõ-tes tü le ti bi zott -
sá gok nem kép vi se lõ tag ja i nak nyúj tott rend sze res és nem
rend sze res jut ta tá so kat,

b) a tel je sít mé nyösz tön zés re szol gá ló ke re te ket, va la -
mint a ke re set-ki egé szí té sek fe de ze tét e tör vény ben, il let -
ve kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek ese tén és
mér ték ben, to váb bá

c) a fel adat el lát ás sal össze füg gõ egyéb jut ta tá so kat.
(2) A köz pon ti köz ha tal mi költ ség ve té si szer vek – a

Ma gyar Hon véd ség szer vei ki vé te lé vel – és a közfelada -
taik el lá tá sát se gí tõ (így kü lö nö sen: üze mel te té si, tá mo ga -
tás le bo nyo lí tá si fel ada to kat el lá tó) köz pon ti köz szol gál ta -
tó költ ség ve té si szer vek lét szám-elõ irány za tát (lét szám ke -
re tét) – éves költ ség ve té sük jó vá ha gyá sát meg elõ zõ en –
a Kor mány, a Kor mány vagy mi nisz ter irá nyí tá sa vagy fel -
ügye le te alá nem tar to zó költ ség ve té si szer vek lét -
szám-elõ irány za ta it (lét szám ke re tét) pe dig az irá nyí tó
szerv ál la pít ja meg. A he lyi ön kor mány za ti köz ha tal mi
költ ség ve té si szerv lét szám-elõ irány za tát (lét szám ke re tét)
az irá nyí tó szerv – a költ ség ve tés rõl  szóló ren de let ben – ál -
la pít ja meg.

(3) A köz szol gál ta tó költ ség ve té si szerv lét szám-elõ -
irány za tát (lét szám ke re tét) – a (2) be kez dés ben fog lalt ki -
vé tel lel – az irá nyí tó szerv ál la pít ja meg, fi gye lem mel a
100/H.  §-ban fog lal tak ra.

92. § (1) A költ ség ve té si szerv szel lem i és anya gi ka pa -
ci tá sá val vég zett te vé keny sé gé nek be vé te lei tör vény el té rõ 
ren del ke zé se hi á nyá ban a szerv mû kö dé sé nek és fej lesz té -
sé nek for rá sát ké pe zik.

(2) A köz szol gál ta tá so kat igény be ve võk ré szé re jog -
sza bály vagy jog sza bály ban fog lal tak alap ján – tör vény el -
té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – a költ ség ve té si szerv vagy
an nak irá nyí tó szer ve ál la pít ja meg a szol gál ta tá sok el len -
ér té két.

(3) A köz üzem 87. § (3) be kez dé sé ben fog lalt for rá sá -
nak fe dez nie kell az ál ta la vég zett te vé keny ség gel össze -
füg gõ köz vet len és köz ve tett ki adá so kat, va la mint az
amor ti zá ci ót is. Más költ ség ve té si szerv ki egé szí tõ, ki se gí -
tõ, vál lal ko zá si te vé keny sé ge 87. § (3) be kez dé sé nek c) és

e) pont ja sze rin ti be vé te lé nek fe dez nie kell leg alább az
adott te vé keny ség gel össze füg gõ va la mennyi köz vet len
ki adást, va la mint az ah hoz hoz zá ren del he tõ köz ve tett ki -
adá so kat, to váb bá ki se gí tõ és vál lal ko zá si te vé keny ség
ese tén az amor ti zá ci ót is.

(4) Köz pon ti köz ha tal mi költ ség ve té si szer vek ki egé -
szí tõ és ki se gí tõ te vé keny sé ge el len ér té ké nek jog cí mét,
mér té két vagy mér té ke meg ál la pí tá sá nak mód ját, va la mint 
az eb bõl szár ma zó be vé te lek fel hasz ná lá sát tör vény, kor -
mány ren de let, vagy az irá nyí tó szerv – az ál lam ház tar tá -
sért fe le lõs mi nisz ter egyet ér té sé vel ki adott – ren de le te
(jog al ko tá si jog hi á nyá ban nyil vá nos sza bály za ta) ál la pít ja 
meg.

93. § (1) A költ ség ve té si szerv a tárgy év ben a kö vet ke zõ 
év(ek) elõ irány za ta ter hé re tör vény ben – a Kor mány vagy
mi nisz ter irá nyí tá sa vagy fel ügye le te alatt mû kö dõ költ -
ség ve té si szerv (a továb biak ban: a Kor mány irá nyí tá sa alá
tar to zó költ ség ve té si szerv) ese tén to váb bá kor mány ren -
de let ben – fog lal tak sze rint vál lal hat kö te le zett sé get.

(2) A költ ség ve té si szerv a nem nap tá ri év hez iga zo dó,
leg fel jebb egy éves idõ tar ta mú, rend sze re sen is mét lõ dõ
szak mai alap fel ada ta el lá tá sá ra tárgy év ben, a kö vet ke zõ
évi költ ség ve té se ter hé re, Kor mány irá nyí tá sa alá tar to zó
költ ség ve té si szerv ese tén a kö zép tá vú költ ség ve té si ke ret -
szá mo kon be lül – kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott
eset ben az irá nyí tó szerv elõ ze tes en ge dé lyé vel – kö te le -
zett sé get vál lal hat.

(3) Köz pon ti költ ség ve té si szerv több éves kö te le zett sé -
get kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott kör ben és ér ték ha -
tár fe lett az irá nyí tó szerv – Kor mány irá nyí tá sa alá tar to zó
költ ség ve té si szerv ese tén az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi -
nisz ter – elõ ze tes en ge dé lyé vel vál lal hat, ha tör vény el té -
rõ en nem ren del ke zik. Ilyen kö te le zett ség vál la lás ese tén a
vár ha tó tel je sí té si idõ pon tok hoz iga zo dó an kell a kö te le -
zett ség vál la lás fe de ze tét elõ irá nyoz ni az éves költ ség ve té -
sek ben.

(4) Köz tes tü le ti, he lyi, he lyi ki sebb sé gi és or szá gos ki -
sebb sé gi ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv kö te le zett ség -
vál la lá sa te kin te té ben a (3) be kez dés ben fog lalt en ge dé -
lye zést az irá nyí tó szerv gya ko rol ja.

(5) A kö te le zett ség vál la lá sok hoz kap cso ló dó an olyan,
leg alább ki emelt elõ irány za ton ként rész le te zett ana li ti kus
nyil ván tar tást kell ve zet ni, amely bõl meg ál la pít ha tó az
egyes évek elõ irány za ta it ter he lõ fi ze té si kö te le zett ség.

94. § (1) Fel adat el lát ási meg ál la po dást kö te les köt ni
a) a köz pon ti költ ség ve té si szerv az év köz ben el vég -

zen dõ és a költ ség ve té sé ben elõ re nem ter ve zett köz szol -
gál ta tás el lá tá sá ra az irá nyí tó szerv vel, il let ve más ál lam -
ház tar tá son be lü li szer ve zet tel,

b) a vál lal ko zó köz in té zet és a köz üzem va la mennyi
köz szol gál ta tás el lá tá sá ra a köz szol gál ta tás-el lá tást fi nan -
szí ro zó szerv vel, a 100/H. § (3) be kez dé sé ben fog lal tak ra
fi gye lem mel.

(2) A fel adat el lát ási meg ál la po dás a 100/B.  §-ban fog -
lal tak sze rin ti kö te le zett ség vál la lás nak mi nõ sül.
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(3) A fel adat el lát ási meg ál la po dás nak tar tal maz nia kell
leg alább:

a) a fe lek meg ne ve zé sét,
b) az el lá tan dó fel adat (köz szol gál ta tás) pon tos meg je -

lö lé sét,
c) a meg ál la po dás, il let ve a köz szol gál ta tás idõ tar ta -

mát, va la mint a köz szol gál ta tás kez dõ nap ját,
d) a köz szol gál ta tás el lá tá si he lyét és el lá tá si te rü le tét,
e) a köz szol gál ta tá si fel ada tok el lá tá sá ért járó összeg

fi nan szí ro zá sá nak vagy az elõ irány zat át adá sá nak a mód -
ját, for rá sát, mér té két és üte me zé sét, ki szá mí tá sá nak, fe -
lül vizs gá la tá nak és tel je sí té sé nek sza bá lya it – fi gye lem -
mel a 99. § (3) be kez dé sé ben fog lal tak ra –, va la mint az el -
szá mo lás sal kap cso la tos kö te le zett sé ge ket,

f) a köz szol gál ta tás tar tal mi, mennyi sé gi és mi nõ sé gi
 követelményeit, ide ért ve a mér he tõ és szám sze rû sí tett éves
kö ve tel mé nye ket, il let ve tel je sít ményt (ered ményt) is,

g) a költ ség ve té si szerv ren del ke zé sé re bo csá tott esz -
kö zök hasz ná la tá ra, kar ban tar tá sá ra és vissza szol gál ta tá -
sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat, át adá suk jog cí mét,

h) a köz szol gál ta tást vég zõ sze mé lyek kel kap cso la tos
kö ve tel mé nye ket,

i) a fej lesz té si és kar ban tar tá si kö te le zett ség ese tén az
an nak rend jé re vo nat ko zó sza bá lyo kat,

j) a fel adat el lá tó költ ség ve té si szerv nek biz to sí tott ki -
zá ró la gos vagy spe ci á lis jo go kat,

k) ha a költ ség ve té si szerv jo go sult vagy kö te les a meg -
ál la po dás tel je sí té sé hez más sze mély köz re mû kö dé sét
igény be ven ni, en nek té nyét,

l) a meg ál la po dás ban fog lal tak tel je sü lé sé nek ér té ke lé -
sé re és el len õr zé sé re vo nat ko zó ren del ke zé se ket,

m) a meg ál la po dás meg sér té sé nek, il let ve nem tel je sí -
té sé nek vagy rész le ges tel je sí té sé nek kö vet kez mé nye it.

95. § (1) A költ ség ve té si szerv költ ség ve té se, költ ség ve -
té si ke re tei (a továb biak ban együtt: elõ irány za tai), va la -
mint több let be vé te lei fel hasz ná lá sá ról ön ál ló an dönt.

(2) A költ ség ve té si szerv a sze mé lyi jut ta tá sok elõ irány -
za tán be lül – a 91.  §-ban és a 100/G–100/H.  §-ban fog lal -
tak ra fi gye lem mel – az ál lás he lyek vég le ges tör lé se vagy
nö ve lé se nél kül ön ál ló an ál la pít ja meg a fog lal koz ta tot tak
lét szá mát, össze té te lét, mun ka idõ alap ját. E dön tés nem
jár hat több let tá mo ga tá si igénnyel.

(3) A költ ség ve té si szerv a sze mé lyi jut ta tá sok elõ irány -
za tá ból szár ma zó meg ta ka rí tást év köz ben, to váb bá a
pénz ma rad vány, il let ve elõ irány zat-ma rad vány jó vá ha -
gyá sát köve tõen fel hasz nál hat ja az zal, hogy a sze mé lyi
jut ta tá sok ere de ti elõ irány za tá nak meg ál la pí tá sa kor szá -
mí tás ba vett lét szám-elõ irány zat vagy a mun ka idõ alap év
köz be ni csök ken té sé bõl szár ma zó tar tós meg ta ka rí tás jó -
vá ha gyás nél kül il let mény eme lés re is fel hasz nál ha tó.

(4) A (3) be kez dés ben fog lal tak nem al kal ma zan dók ab -
ban az eset ben, ha fel adat el ma ra dás tör tént, to váb bá, ha a
fel adat el lá tá sá ra más szer ve ze ti for má ban ke rül sor.

96. § (1) Ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, az irá -
nyí tó szerv az irá nyí tá sa alá tar to zó, ere de ti tá mo ga tá si
elõ irány zat tal nem ren del ke zõ költ ség ve té si szerv ré szé re

– az ál ta la el lá tan dó köz fel ada tok el lá tá sá nak ve szé lyez te -
té se nél kül – be fi ze té si kö te le zett sé get ír hat elõ, mely
összeg a fe je zet nél, a he lyi ön kor mány zat nál, a több cé lú
kis tér sé gi tár su lás nál év köz ben je lent ke zõ szak mai több -
let fel ada tok el lá tá sá nak fe de ze té re hasz nál ha tó fel. Ha tör -
vény el té rõ en nem ren del ke zik, kor mány hi va tal ré szé re
be fi ze té si kö te le zett sé get a költ ség ve té si tör vény ír hat elõ,
amely kö te le zett ség alap ján be fi ze ten dõ összeg nem ha -
lad hat ja meg a kor mány hi va tal be vé te le i nek 30%-át.

(2) A költ ség ve té si szerv a vál lal ko zá si te vé keny sé gé -
bõl szár ma zó – kor mány ren de let ben fog lal tak sze rint meg -
ál la pí tott – vál lal ko zá si ma rad vá nyá nak a tár sa sá gi adó ál -
ta lá nos mér té ké vel meg egye zõ %-át kö te les a tárgy évi be -
szá mo lás so rán a köz pon ti költ ség ve tés be, il let ve az ön -
kor mány zat költ ség ve té sé be be fi zet ni az zal, hogy a vál lal -
ko zá si ma rad vány ból az alap te vé keny ség el lá tá sá ra, fej -
lesz té sé re a tárgy év tõl szá mí tott két éven be lül fel hasz nált
összeg re vo nat ko zó an a költ ség ve té si szer vet be fi ze té si
kö te le zett ség nem ter he li.

(3) A 100/I. § (3) be kez dé se sze rin ti üzem gaz da sá gi
szem lé le tû be szá mo lás ra is kö te le zett költ ség ve té si szerv
e be szá mo ló ered mény ki mu ta tá sá ban sze rep lõ adó zás elõt ti 
ered mé nyé bõl a tár sa sá gi adó ál ta lá nos mér té ké vel meg -
egye zõ %-át kö te les a tárgy évi ered mény el szá mo lás so rán
a köz pon ti költ ség ve tés be, il let ve az ön kor mány zat költ -
ség ve té sé be be fi zet ni. A fel hasz ná lás és a be fi ze tés aló li
men te sü lés te kin te té ben a (2) be kez dés ben fog lal tak az
irány adók.

A költségvetési szervek elõirányzatainak megváltoztatása

97. § (1) A jó vá ha gyott elõ irány za tok év köz ben – egy -
sze ri vagy tar tós jel leg gel – mó do sít ha tók, il let ve át cso -
por to sít ha tók a Kor mány ren de le té ben meg ha tá ro zot tak
sze rint, ki vé ve azon elõ irány za to kat, ame lyek meg vál toz -
ta tá sá nak jo gát az Or szág gyû lés ma gá nak tar tot ta fenn.

(2) Az elõ irány zat-mó do sí tás a költ ség ve té si szerv költ -
ség ve té sé nek ki adá si, il let ve be vé te li fõ össze gét és ki -
emelt elõ irány za ta it is érin tõ elõ irány zat-nö ve lés vagy
-csök ken tés.

(3) Az elõ irány zat-át cso por to sí tás a költ ség ve té si szerv
költ ség ve té sé nek a ki adá si és be vé te li fõ össze gét nem
érin tõ, egy ide jû elõ irány zat-csök ken tés sel és -nö ve lés sel
járó, 98. § (1) be kez dé se sze rin ti in téz ke dés.

98. § (1) A költ ség ve tés ben jó vá ha gyott összeg hez ké -
pest, amennyi ben nem az irá nyí tó szerv az en ge dé lye zõ, az 
irá nyí tó szerv és – köz pon ti költ ség ve té si szerv ese tén – a
kincs tár egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett át cso por to sí tást

a) a mû kö dé si és fel hal mo zá si költ ség ve tés, va la mint a
köl csö nök elõ irány zat-cso por tok kö zött a Kor mány irá -
nyí tá sa alá tar to zó köz ha tal mi költ ség ve té si szerv ese té ben 
kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott elõ irány zat há nyad és
összeg fe lett a Kor mány, ez alatt, il let ve más köz ha tal mi
költ ség ve té si szerv ese tén az irá nyí tó szerv en ge dé lyez het, 
köz szol gál ta tó költ ség ve té si szerv ese té ben pe dig a szerv
ve ze tõ je sa ját ha tás kör ben hajt hat vég re;
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b) a mû kö dé si és fel hal mo zá si költ ség ve tés, va la mint a
köl csö nök elõ irány zat-cso por to kon be lül a ki emelt elõ -
irány za tok kö zött va la mennyi költ ség ve té si szerv ese té ben 
a szerv ve ze tõ je sa ját ha tás kör ben hajt hat vég re.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti át cso por to sí tás – a vál lal ko -
zó köz in té zet és a köz üzem ki vé te lé vel – nem irá nyul hat

a) a sze mé lyi jut ta tá sok elõ irány za tá nak nö ve lé sé re,
ki vé ve, ha az irá nyí tó szerv azt en ge dé lye zi az elõ irány za -
tok jó vá ha gyá sa kor még nem is mert jog sza bály vál to zás
 miatt, vagy a (3) be kez dés ben meg je lölt do lo gi ki adá sok
elõ irány za ta ter hé re, ha a szel lem i te vé keny ség el lá tá sa a
ter ve zet tõl el té rõ en a továb biak ban a lét szám-elõ irány zat
ke re te in be lü li fog lal koz ta tás sal tör té nik,

b) a fel újí tás elõ irány za tá nak csök ken té sé re, ki vé ve a
fel újí tá si fel adat más elõ irány zat ter hé re tör té nõ meg -
valósításának ese tét.

(3) A költ ség ve té si szerv alap te vé keny sé ge kö ré ben
szel lem i te vé keny ség szer zõ dés sel, szám la el le né ben tör -
té nõ igény be vé te lé re a do lo gi ki adá sok kö zött ere de ti elõ -
irány zat ként el kü lö ní tet ten meg ter ve zett összeg csak a
sze mé lyi jut ta tá sok egy ide jû át cso por to sí tá sá val nö vel he -
tõ. E te vé keny sé gek kö rét, a ki fi ze té sek fel té te le it kor -
mány ren de let ben fog lal tak sze rint az irá nyí tó szerv ha tá -
roz za meg.

99. § (1) A költ ség ve té si szerv a 87. § (3) be kez dé sé nek
b), c), e) pont já ba és (4) be kez dé sé nek b) pont já ba tar to zó
be vé te lei kö ré ben a jó vá ha gyott be vé te li elõ irány za ta in
 felüli, a több let fel ada tok kal össze füg gõ több let be vé te lét
az irá nyí tó szerv egy ide jû tá jé koz ta tá sá val, a tény le ges
több let nek meg fe le lõ össze gû, sa ját ha tás kö rû egy ide jû
elõ irány zat-mó do sí tás után, kor mány ren de let ben, il let ve
ön kor mány za ti ren de let ben (így kü lö nö sen költ ség ve té si
ren de let ben) sza bá lyo zott mó don és fel té te lek kel hasz nál -
hat ja fel.

(2) Ha tör vény vagy – köz pon ti költ ség ve té si szerv te -
kin te té ben – kor mány ren de let el té rõ en nem ren del ke zik, a
költ ség ve té si szerv 87. § (3) be kez dé sé nek d) pont ja sze -
rin ti köz ha tal mi be vé te lei kö ré ben az irá nyí tó szerv – köz -
pon ti költ ség ve té si szerv ese tén az irá nyí tó szerv nek az ál -
lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben ki adott
ren de le te (jog al ko tá si jog hi á nyá ban nyil vá nos sza bály za -
ta) sze rint – en ge dé lyez he ti a költ ség ve tés ben ter ve zet tet
meg ha la dó, a több let fel ada tok kal össze füg gõ, meg ha tá ro -
zott jog cí mû több let ki adá sok ra a (több let)be vé tel tel jes
vagy rész be ni fel hasz ná lá sát. E ren de let ben (sza bály zat -
ban) kell ren del kez ni ar ról, ha a köz ha tal mi be vé te lek nem
érik el a ter ve zet tet.

(3) A költ ség ve té si szerv sze mé lyi jut ta tá sok elõ irány -
za ta több let fel adat tal össze füg gés ben

a) az (1) be kez dés sze rin ti több let be vé tel va la mennyi
köz ve tett és köz vet len ki adá sa (be le ért ve a mun ka adó kat
ter he lõ já ru lé ko kat) el szá mo lá sá val együtt sa ját ha tás kör -
ben,

b) több let tá mo ga tás ból
nö vel he tõ, fel adat el lát ási meg ál la po dás ese tén an nak elõ -
írásai ér vé nye sí té sé vel.

A költségvetési szervek maradványa és beszámolója

100. § (1) A költ ség ve té si szerv pénz ma rad vá nyát, il let -
ve elõ irány zat-ma rad vá nyát az irá nyí tó szerv, a fe je zet
össze sí tett elõ irány zat-ma rad vá nyát az ál lam ház tar tá sért
fe le lõs mi nisz ter hagy ja jóvá.

(2) A köz pon ti költ ség ve té si szerv elõ irány za tai és a fe -
je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ma rad vány-el szá mo lá sa so -
rán a nor ma tív tá mo ga tá sok jo go sult sá got meg ha la dó
több le te, az el ma radt fel ada tok hoz, tá mo ga tá si cé lok hoz
kap cso ló dó elõ irány za tok – kö vet ke zõ évre át hú zó dó kö -
te le zett ség gel, il let ve pá lyá za ti for rá sok meg bí zó felé  való
el szá mo lás sal nem ter helt, en ge dé lye zé si ok irat tal, il let ve
szer zõ dés sel le nem kö tött és kü lön jog sza bály ban fog lal -
tak sze rint meg ál la pí tott – ma rad vá nya a köz pon ti költ ség -
ve tést il le ti. A kö te le zett ség vál la lás sal nem ter helt egyéb
– nem fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ból szár ma zó – ma rad -
vány kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott ré sze a köz ha tal -
mi költ ség ve té si szer vet és a köz in téz ményt, e ma rad vány
egé sze a köz in té ze tet, a vál lal ko zó köz in té ze tet és a köz -
üze met il le ti meg.

(3) A köz tes tü le ti, a he lyi, a he lyi ki sebb sé gi és az or szá -
gos ki sebb sé gi ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv ese tén
az irá nyí tó szerv jo go sult dön te ni az irá nyí tá sa alá tar to zó
költ ség ve té si szerv pénz ma rad vá nyá nak, il let ve elõ irány -
zat-ma rad vá nyá nak el vo nan dó, il let ve vissza ha gyan dó
össze gé rõl.

(4) A Kor mány vagy mi nisz ter irá nyí tá sa vagy fel ügye -
le te alá nem tar to zó szerv ki vé te lé vel, a köz pon ti költ ség -
ve té si szerv elõ irány zat-ma rad vá nyá nak fe lül vizs gá la ta
ke re té ben, ha az év kö zi gaz da sá gi fo lya ma tok ked ve zõt len 
ala ku lá sa, il let ve az elõ zõ évek ben vál lal tak alap ján tel je -
sí ten dõ fi ze té si kö te le zett sé gek nö ve ke dé se azt in do kol ja,

a) a Kor mány jo go sult az elõ zõ évek ben ke let ke zett
elõ irány zat-ma rad vá nyok át cso por to sí tá sá ra, il let ve dön -
te ni a ma rad vány el szá mo lás évé ben még nem tel je sült kö -
te le zett ség vál la lás sal ter helt ma rad vá nyok el vo ná sá ról
vagy a fel hasz ná lás en ge dé lye zé sé rõl, ide nem ért ve a vál -
lal ko zó köz in té zet ma rad vá nyát,

b) az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter jo go sult a
(2) be kez dés sze rin ti be fi ze té si kö te le zett ség gel nem ter -
helt ma rad vány rész el vo ná sá ra, ide nem ért ve a vál lal ko zó
köz in té zet ma rad vá nyát.

(5) A költ ség ve té si szerv a kü lön jog sza bály ban sza bá -
lyo zott fe lül vizs gá lat után jó vá ha gyott elõ zõ évi pénz ma -
rad vá nyát, il let ve elõ irány zat-ma rad vá nyát tárgy év ben, a
ma rad vány tel jes össze gé re vo nat ko zó in téz mé nyi ha tás -
kö rû elõ irány zat-mó do sí tás után hasz nál hat ja fel, az elõ -
irány zat-ma rad vány jó vá ha gyá sát meg elõ zõ en, to váb bá a
ma rad vány jó vá ha gyá sá tól füg gõ utó la gos irá nyí tó szer vi
kor rek ci ós és ez zel össze füg gõ vissza pót lá si kö te le zett ség
mel lett pe dig sa ját ha tás kö rû elõ irány zat-mó do sí tás sal tel -
je sít he ti az elõ zõ év ben vál lalt kö te le zett sé gek át hú zó dó
tel je sí té sé vel össze füg gõ ki adá sa it.

100/A. § (1) A költ ség ve té si szer vet a köz fel adat el lá tá -
sá ról (te vé keny sé gé rõl) és költ ség ve té se, il let ve költ ség -
ve té si ke re te vég re haj tá sá ról, a ré szé re meg ha tá ro zott tel -
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je sít mény kö ve tel mé nyek, il let ve az ál ta la kö tött fel adat el -
lát ási meg ál la po dás tel je sí té sé rõl kor mány ren de let ben
fog lal tak sze rin ti be szá mo lá si kö te le zett ség ter he li. A be -
szá mo ló tar tal má ért, meg fe le lõ sé gé ért a szerv ve ze tõ je fe -
le lõs.

(2) Az ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál ko dó költ ség ve té si
szerv be szá mo ló ja el kü lö nít ve ma gá ban fog lal ja a hoz zá
ren delt ön ál ló an mû kö dõ költ ség ve té si szerv beszámoló -
ját is.

(3) A költ ség ve té si szerv be szá mo ló ját az irá nyí tó szerv
fe lül vizs gál ja és ér té ke li a Kor mány ren de le té ben meg ha -
tá ro zott szem pon tok és el já rás rend sze rint.

A költségvetési szervek elõirányzatai felhasználásáról
 való rendelkezés

100/B. § (1) A költ ség ve té si szerv fel ada ta i nak el lá tá sát
(vég re haj tá sát) szol gá ló, a ki adá si elõ irány za to kat ter he lõ
fi ze té si vagy más tel je sí té si kö te le zett ség vál la lá sa
(a továb biak ban: kö te le zett ség vál la lás) vagy ilyen kö ve te -
lés (be vé te li elõ irány zat tel je sí té se ér de ké ben tör té nõ) elõ -
írása – tör vény ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel – a költ ség ve -
té si szerv ve ze tõ jé nek vagy az ál ta la írás ban meg bí zott
sze mély nek a ha tás kö ré be tar to zik. A kö te le zett ség vál la -
lás nak elõ irány zat-fel hasz ná lá si ter ven kell ala pul nia, és
azt – a Kor mány irá nyí tá sa alá tar to zó költ ség ve té si szerv
ese tén – kor mány ren de let ben fog lal tak sze rint be kell je -
len te ni a kincs tár nak.

(2) Ha tör vény vagy kor mány ren de let el té rõ en nem ren -
del ke zik, a költ ség ve té si szerv – ide nem ért ve a 66. § sze -
rin ti költ ség ve té si szer vet – tárgy évi ki adá si elõ irány za ta
ter hé re – a be vé te li elõ irány za tok tel je sí té sét fel té te lez ve – 
ak kor vál lal ha tó kö te le zett ség, ha a szak mai, mû sza ki,
pénz ügyi tel je sí tés leg ké sõbb a tárgy évet kö ve tõ év ben jú -
ni us 30-áig meg tör té nik. A be vé te li elõ irány za tok nem tel -
je sü lé se ese tén a kö te le zett ség vál la lá so kat fe lül kell vizs -
gál ni, és meg kell ten ni a szük sé ges in téz ke dé se ket.

(3) A kö te le zett ség vál la lás a gaz da sá gi ve ze tõ nek vagy
az ál ta la ki je lölt sze mély nek az el len jegy zé se után, és
– kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott ér ték ha tár fe lett –
csak írás ban tör tén het.

(4) A kö te le zett ség vál la lás elõtt meg kell gyõ zõd ni ar -
ról, hogy a jó vá ha gyott költ ség ve tés (költ ség ve té si ke ret)
fel nem hasz nált és le nem kö tött ré sze biz to sít ja-e a fe de -
ze tet.

(5) A költ ség ve té si szerv – a vál lal ko zó köz in té zet ki vé -
te lé vel – más költ ség ve té si szerv, il let ve jó hi sze mû har ma -
dik sze mély irá nyá ban fenn ál ló, le járt, el is mert, 60 na pot
meg ha la dó ki nem elé gí tett és nem be hajt ha tó tar to zá sa i ért 
irá nyí tó szer ve helyt áll ni tar to zik, ki vé ve azon kö te le zett -
ség vál la lá sok alap ján fenn ál ló ilyen tar to zá so kat, me lyek
pénz ügyi fe de ze tét a Kor mány vagy az ál lam ház tar tá sért
fe le lõs mi nisz ter a 100. § (4) be kez dé sé ben fog lal tak sze -
rint el von ta, to váb bá azon tar to zá so kat, ame lyek a költ ség -
ve té si szerv kár té rí té si, meg té rí té si kö te le zett sé ge alap ján
ke let kez tek. Amennyi ben az adós köz pon ti költ ség ve té si
szerv irá nyí tó szer ve bi zo nyít ha tó an nem ké pes a tel je sí -

tés re, ak kor az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter út ján a
Kor mány nál in dít vá nyoz za a hi te le zõi igény ki elé gí té sét.

100/C. § Az ön ál ló an mû kö dõ költ ség ve té si szerv pénz -
ügyi-gaz da sá gi fel ada ta it az irá nyí tó szerv ál tal ki je lölt
költ ség ve té si szerv lát ja el az zal, hogy az ön ál ló an mû kö -
dõ költ ség ve té si szerv költ ség ve té si ke re tei ter hé re kö te le -
zett sé get vál lal hat és iga zol ja an nak szak mai tel je sí té sét.

100/D. § (1) A költ ség ve té si szerv fi ze té si kö te le zett sé -
ge i nek a jog sza bály ban, szer zõ dés ben (meg ál la po dás ban), 
jog erõs bí ró sá gi, köz igaz ga tá si ha tá ro zat ban meg ha tá ro -
zott idõ pon tig kö te les ele get ten ni.

(2) Ha a köz pon ti költ ség ve té si szerv nek, alap nak két
egy mást kö ve tõ hó nap ban le járt, el is mert, 30 na pot meg -
ha la dó, de 60 na pot el nem érõ tar to zás ál lo má nya áll fenn,
az irá nyí tó szerv kö te les in téz ked ni a 60 na pot meg ha la dó
tar to zás ál lo mány ke let ke zé sé nek meg elõ zé sé re. En nek
for má já ról és mód já ról sa ját ha tás kör ben dönt.

(3) Amennyi ben a (2) be kez dés sze rin ti in téz ke dés el le -
né re, vagy egyéb ként a köz pon ti költ ség ve té si szerv, alap
el is mert, az ese dé kes sé get kö ve tõ 60 na pon túli tar to zás ál -
lo má nya el éri a Kor mány ren de le té ben meg ha tá ro zott
mér té ket, vagy – a vál lal ko zó köz in té zet ki vé te lé vel – a
köz pon ti költ ség ve té si szerv, alap for rá sa i nak vár ha tó
 elmaradása elõ re lát ha tó an tar tó san ve szé lyez te ti köz -
feladatai el lá tá sát vagy je len tõs mér té kû tar to zá sok fel hal -
mo zó dá sá nak ve szé lyé vel fe nye get, az ál lam ház tar tá sért
fe le lõs mi nisz ter – a (4) be kez dés ben fog lalt el té rés sel –
kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott mó don kincs tá ri biz -
tost je löl ki.

(4) A Kor mány vagy mi nisz ter irá nyí tá sa vagy fel ügye -
le te alá nem tar to zó költ ség ve té si szerv ese té ben a kincs tá -
ri biz tost a Kor mány kez de mé nye zé sé re az Or szág gyû lés
je lö li ki.

(5) A tar to zás ál lo mány vagy a kincs tá ri biz to s ki je lö lé -
se kor in dok ként meg je lölt hely zet fenn ál lá sá ig az el len -
jegy zés ál ta lá nos sza bá lya in túl me nõ en csak a kincs tá ri
biz to s el len jegy zé sé vel együtt vál lal ha tó to váb bi kö te le -
zett ség, il let ve tel je sít he tõ ki fi ze tés. Ezen kí vül a kincs tá ri
biz to s egyéb ja vas la to kat te het, és in téz ke dé se ket kez de -
mé nyez het.

(6) Ha a he lyi ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv 30 na -
pon túli, el is mert tar to zás ál lo má nyá nak mér té ke el éri az
éves ere de ti ki adá si elõ irány za tá nak 10%-át, vagy egyéb -
ként a 150 mil lió fo rin tot, és e tar to zá sát egy hó na pon be lül 
nem tud ja 30 nap alá szo rí ta ni, ak kor az irá nyí tó szerv a
költ ség ve té si szerv nél – az egész ség biz to sí tá si szerv ál tal
fi nan szí ro zott költ ség ve té si szerv ese tén az egész ség biz to -
sí tá si szerv ké ré sé re, vagy ha az egész ség biz to sí tá si szerv
azt nem kér te, vé le mé nyé nek elõ ze tes ki ké ré sé vel – az
(5) be kez dés ben fog lalt ha tás kör rel ren del ke zõ ön kor -
mány za ti biz tost je löl ki. Az ön kor mány zat ren de le té ben
ön kor mány za ti biz to s ki ren de lé sét az e be kez dés ben meg -
ha tá ro zot tak nál ki sebb mér ték, il let ve rö vi debb idõ tar tam
vagy le já rat ese tén is kö te le zõ vé te he ti.

(7) A kincs tá ri és az ön kor mány za ti biz tos ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyo kat és a gaz dál ko dá si ön ál ló sá gá ban
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kor lá to zott költ ség ve té si szerv mû kö dé sé nek sza bá lya it a
Kor mány ren de let ben ha tá roz za meg.

100/E. § (1) A költ ség ve té si szer vek – a 66.  §-ban fog -
lalt költ ség ve té si szerv ki vé te lé vel –

a) pénz köl csönt (hi telt) – ki vé ve a 18/B. § (1) be kez dé -
sé nek d), x) és zs) pont ja, a 100/I. § (1) be kez dé sé nek
a) pont ja sze rin ti meg elõ le ge zé si, lik vi di tá si hi telt (köl -
csönt), il let ve a 100/J. § (2) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin -
ti fej lesz té si hi telt – nem ve het nek fel,

b) ga ran ci át és ke zes sé get nem vál lal hat nak,
c) ér ték pa pírt – ki vé ve a kü lön tör vény sze rint va gyon -

ke ze lé sé be ke rü lõ gaz da sá gi tár sa sá gi ré sze se dést meg tes -
te sí tõ ér ték pa pírt, va la mint a 100/I. § (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban fog lal tak alap ján vá sá rolt ér ték pa pírt – nem
vá sá rol hat nak,

d) vál tót nem bo csát hat nak ki és nem fo gad hat nak el,
e) köt vényt nem bo csát hat nak ki,
f) pénz ügyi lí zing vagy fak tor ing ügy let re irá nyu ló,

vagy ilyet ma gá ban fog la ló szer zõ dést nem köt het nek.
(2) A több cé lú kis tér sé gi tár su lás és – a he lyi ön kor -

mány za tok tár su lá sa i ról és együtt mû kö dé sé rõl  szóló 1997. 
évi CXXXV. tör vény alap ján lét re jött – jogi sze mé lyi ség -
gel ren del ke zõ tár su lás az adott köz fel adat el lá tá sá ban
érin tett ön kor mány za tok ke zes ség vál la lá sa mel lett ve het
fel hi telt, il let ve bo csát hat ki köt vényt.

(3) A 66.  §-ban fog lalt költ ség ve té si szerv az (1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott jo go kat csak a he lyi ön kor mány zat
kép vi se lõ-tes tü le te ál tal meg ha tá ro zott ke re tek kö zött gya -
ko rol hat ja.

100/F. § (1) Köz pon ti költ ség ve té si szerv tár sa dal mi
szer ve ze tet, or szá gos sport ági szak szö vet sé get, köz tes tü -
le tet (a továb biak ban együtt: tár sa dal mi szer ve zet) nem
hoz hat lét re, és ah hoz nem csat la koz hat. A 66.  §-ban fog -
lalt köz ha tal mi költ ség ve té si szerv és nem köz pon ti köz -
szol gál ta tó költ ség ve té si szerv az irá nyí tó szerv elõ ze tes
en ge dé lyé vel hoz hat lét re tár sa dal mi szer ve ze tet, il let ve
csat la koz hat tár sa dal mi szer ve zet hez. Az en ge dély meg -
szer zé sé hez be kell mu tat ni, hogy a tár sa dal mi szer ve zet
lét re ho zá sá hoz vagy az ah hoz  való csat la ko zás hoz mi lyen
for rá sok áll nak ren del ke zés re.

(2) A Kor mány irá nyí tá sa alá tar to zó költ ség ve té si szerv 
a Kor mány elõ ze tes jó vá ha gyá sá val, más költ ség ve té si
szerv az irá nyí tó szerv elõ ze tes en ge dé lyé vel, ese ti jel leg -
gel az éves költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott ér ték -
ha tá rig és ki zá ró lag köz hasz nú vagy ki e mel ke dõ en köz -
hasz nú tár sa dal mi szer ve ze tet tá mo gat hat. A jó vá ha gyás
(en ge dély) meg szer zé sé hez be kell mu tat ni, hogy a tár sa -
dal mi szer ve zet tá mo ga tá sá hoz mi lyen for rá sok áll nak
ren del ke zés re.

(3) Költ ség ve té si szerv ala pít ványt nem ala pít hat, de
– ha az ál ta la el lá tan dó köz fel ada ta i val össz hang ban áll –
ki zá ró lag köz hasz nú vagy ki e mel ke dõ en köz hasz nú ala -
pít ványt, köz ala pít ványt az éves költ ség ve té si tör vény ben
meg ha tá ro zott ér ték ha tá rig tá mo gat hat, az ál ta la el lá tott
fel adat tal össze füg gõ ki fi ze tés re tör té nõ kö te le zett ség vál -
la lás for má já ban, vagy ka pa ci tá sá nak ren del ke zés re bo -

csá tá sá val el ért be vé te lé nek – a ki adá sok meg té rí té se mel -
lett tör té nõ – át en ge dé sé vel.

(4) A (2)–(3) be kez dés ben fog lal tak nem vo nat koz nak a 
köz pon ti költ ség ve tés ben jó vá ha gyott fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány zat ból, va la mint el kü lö ní tett ál la mi pénz alap ból
ál lam ház tar tá son kí vü li szer ve ze tek ré szé re

a) cím zet ten kü lön-kü lön meg ter ve zett,
b) egy jog cí men (együtt) lévõ és jog sza bály ban meg ha -

tá ro zott el já rás rend sze rint vagy pá lyá zat út ján oda ítélt,
vagy

c) a költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott ér ték ha -
tárt el nem érõ tá mo ga tá sok ra.

(5) Az (1)–(3) be kez dés ben fog lal tak nem vo nat koz nak
a köz pon ti költ ség ve té si szerv elõ irány za tá ból a szerv ál tal 
fog lal koz ta tot tak szak mai, mun ka vál la lói ér dek-kép vi se -
le ti szer ve ze té nek, va la mint ok ta tá si, kul tu rá lis, szo ci á lis
és sport cé lú te vé keny sé get vég zõ vagy se gí tõ szer ve ze té -
nek jut ta tott tá mo ga tá sok ra.

(6) A köz pon ti költ ség ve té si szerv ál tal, il let ve a (4) be -
kez dés ben fog lal tak sze rint adott tá mo ga tá so kat a Kor -
mány ál tal ki je lölt szerv tart ja nyil ván. A nyil ván tar tás ból
a tá mo ga tott szer ve ze ten ként meg ál la pít ha tó nak kell len -
nie a tá mo ga tás mér té ké nek, for rá sá nak, jog cí mé nek.

A közhatalmi költségvetési szervek gazdálkodásának
különös szabályai

100/G. § (1) A köz ha tal mi költ ség ve té si szerv
a) alap te vé keny sé ge el lá tá sá nak pénz ügyi ke re tét a

87. § (3) be kez dé sé ben fog lal tak sze rin ti for rá sai össze gé -
hez iga zo dó – a köz ha tal mi be vé te lek te kin te té ben a fi ze -
té si kö te le zett sé get elõ író jog sza bály ban fog lal tak nak
meg fele lõen szá mí tott – ki adá si elõ irány za ta ha tá roz za
meg;

b) en ge dé lye zett, túl nem lép he tõ és sa ját ha tás kör ben
nem mó do sít ha tó lét szám-elõ irány zat tal (lét szám ke ret tel)
ren del ke zik;

c) tá mo ga tá si elõ irány za tai te kin te té ben – a tel je sí tés -
ará nyo san fi nan szí ro zan dó fel hal mo zá si elõ irány za tok ki -
vé te lé vel – idõ ará nyos fi nan szí ro zás ban ré sze sül.

(2) Köz ha tal mi költ ség ve té si szerv nél – a Kor mány
vagy mi nisz ter irá nyí tá sa vagy fel ügye le te alá nem tar to zó
köz ha tal mi költ ség ve té si szerv ki vé te lé vel – a sze mé lyi
jut ta tá so kon be lül (ide nem ért ve a köz ha tal mi költ ség ve -
té si szerv költ ség ve té sé ben sze rep lõ köz szol gál ta tó költ -
ség ve té si szer vek elõ irány za ta it) az ere de ti jó vá ha gyott
rend sze res sze mé lyi jut ta tá sok elõ irány za tá ra ve tít ve

a) ju tal ma zá si elõ irány za tot kell ter vez ni, mely nek
mér té két a Kor mány ren de let ben ha tá roz za meg,

b) a mun kál ta tó ál tal meg ha tá ro zott fel ada tok – ide
nem ért ve a he lyet te sí tést – dí ja zá sá ra cél jut ta tás ter vez he -
tõ, mely nem ha lad hat ja meg a kor mány ren de let ben meg -
ha tá ro zott mér té ket.

(3) A ju tal ma zá si elõ irány za ton fe lül köz pon ti köz ha tal -
mi költ ség ve té si szerv nél kü lön tör vény ben fog lal tak alap -
ján, il let ve he lyi ön kor mány za ti köz ha tal mi költ ség ve té si
szerv ré szé re a he lyi ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te en -
ge dé lyé vel is tör tén het ju tal ma zá si célú ki fi ze tés.
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(4) Köz ha tal mi költ ség ve té si szerv vál lal ko zá si, ki egé -
szí tõ, il let ve ki se gí tõ te vé keny ség vég zé sé re csak ki vé te le -
sen jo go sult, köz pon ti köz ha tal mi költ ség ve té si szerv tör -
vény vagy kor mány ren de let, he lyi ön kor mány za ti köz ha -
tal mi költ ség ve té si szerv pe dig he lyi ön kor mány za ti ren -
de let vagy a kép vi se lõ-tes tü let ha tá ro za ta alap ján, a
100/H. § (8) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint.

(5) Az irá nyí tó szerv – a Kor mány irá nyí tá sa alá tar to zó
költ ség ve té si szerv ese tén az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi -
nisz ter rel egyet ér tés ben – en ge dé lyez he ti a köz in téz mény
gaz dál ko dá sá ra és ve ze té sé re vo nat ko zó sza bá lyok al kal -
ma zá sát azon köz ha tal mi költ ség ve té si szerv szá má ra,
amely nek mû kö dé se pénz ügyi ke re té ben a köz szol gál ta tá -
si és vál lal ko zá si be vé tel leg alább há rom éven át 50%-ot
meg ha la dó ará nyú, és a fog lal koz ta tot tak több sé ge köz -
szol gál ta tást vé gez és nem köz szol gá la ti jog vi szony ban
vagy szol gá la ti jog vi szony ban áll a szerv vel.

(6) Az (5) be kez dés ben fog lalt ese ten kí vül az irá nyí tó
szerv ak kor is en ge dé lyez he ti a köz in téz mény gaz dál ko dá -
sá ra és ve ze té sé re vo nat ko zó sza bá lyok al kal ma zá sát,
amennyi ben a költ ség ve té si szer vek jog ál lá sá ról és gaz -
dál ko dá sá ról  szóló 2008. évi CV. tör vény 17.  §-ában fog -
lal tak sze rint köz szol gál ta tás vég zé sé re is fel jo go sí tott, a
66.  §-ban em lí tett költ ség ve té si szerv nél a fog lal koz ta tot -
tak több sé ge köz szol gál ta tást vé gez és nem köz szol gá la ti
jog vi szony ban vagy szol gá la ti jog vi szony ban áll a szerv -
vel.

(7) A köz in téz mény gaz dál ko dá sá ra és ve ze té sé re vo -
nat ko zó sza bá lyok (5)–(6) be kez dés sze rin ti al kal ma zá sá -
nak té nyét a köz ha tal mi költ ség ve té si szerv ala pí tó ok ira -
tá nak tar tal maz nia kell.

A közszolgáltató költségvetési szervek gazdálkodásának
különös szabályai

100/H. § (1) A köz szol gál ta tó költ ség ve té si szerv
a) mû kö dé sé nek pénz ügyi ke re te ként a 87. § (3) be kez -

dé sé ben fog lal tak sze rin ti for rá sa i val azo nos ki adá si elõ -
irány za ta szol gál;

b) sa ját ha tás kör ben mó do sít ha tó lét szám-elõ irány zat -
tal (lét szám ke ret tel) ren del ke zik, a Ma gyar Hon véd ség
szer vei ki vé te lé vel.

(2) A köz in té zet nek, a vál lal ko zó köz in té zet nek és a
köz üzem nek – kor mány ren de let ben fog lal tak sze rint, a
(3) be kez dés ben fog lal tak ra fi gye lem mel – meg valósítási
ter vet és tel je sít mény ter vet is kö te le zõ ké szí te nie az zal,
hogy a meg valósítási ter vet az irá nyí tó szerv nem hagy ja
jóvá.

(3) Amennyi ben az irá nyí tó szerv el tér a köz szol gál ta -
tás-el lá tást fi nan szí ro zó szerv tõl, a vál lal ko zó köz in té zet,
a köz üzem az utób bi szerv vel fel adat el lát ási (fi nan szí ro zá -
si) meg ál la po dást kö te les köt ni. Ha ki zá ró lag feladatellá -
tási (fi nan szí ro zá si) meg ál la po dás alap ján jut for rás hoz a
vál lal ko zó köz in té zet vagy a köz üzem, ab ban az eset ben
nem kell tel je sít mény ter vet ké szí te ni.

(4) Köz in téz mény ese té ben a meg ál la pí tott lét szám-elõ -
irány zat (lét szám ke ret) nem lép he tõ túl.

(5) A köz in té zet, a köz üzem és a vál lal ko zó köz in té zet a 
fog lal koz ta tott jai szá má ra – kü lön tör vény ben meg ha tá ro -
zott fel té te lek sze rint – a ter ve zet tet meg ha la dó tar tós
(több let)be vé te le ter hé re, meg ha tá ro zott mun ka tel je sít -
mény el éré sé ért, több let fel adat el lá tá sá ért meg ha tá ro zott
idõ re ke re set ki egé szí tést ál la pít hat meg.

(6) A köz in téz mény nél és a köz in té zet nél ju tal ma zás ra
az ere de ti rend sze res sze mé lyi jut ta tá sok elõ irány za tá nak
kor mány ren de let ben, il let ve ön kor mány za ti ren de let ben
(így kü lö nö sen költ ség ve té si ren de let ben) meg ha tá ro zott
há nya da hasz nál ha tó fel, mely nek fe de ze té re kor mány ren -
de let ben meg ha tá ro zott mér té kû – köz in téz mény nél költ -
ség ve té si tá mo ga tás ból is – meg ter ve zett elõ irány zat, va la -
mint a sze mé lyi jut ta tá sok év kö zi meg ta ka rí tá sa és a ter ve -
zet tet meg ha la dó (több let)be vé tel nek a ju tal ma zás ra for -
dít ha tó ré sze szol gál hat.

(7) A köz in té zet és a köz üzem sze mé lyi ösz tön zés re
ered mé nyé bõl, il let ve ered mény tar ta lé ká ból az irá nyí tó
szerv ál tal meg ha tá ro zott, a vál lal ko zó köz in té zet pe dig az
ál ta la meg ál la pí tott mér té ket for dít hat.

(8) A köz szol gál ta tó költ ség ve té si szerv jo go sult ki egé -
szí tõ te vé keny ség, va la mint az ala pí tó ok irat ban meg ha tá -
ro zott arány ban ki se gí tõ és vál lal ko zá si te vé keny ség foly -
ta tá sá ra oly mó don, hogy ez alap te vé keny sé ge el lá tá sát se -
gít se, il let ve ne ve szé lyez tes se; kö te les to váb bá ál lan dó
erõ for rá sa it fo lya ma tos ér té ke lés alap ján úgy meg ha tá roz -
ni, hogy az az alap te vé keny sé ge el lá tá sá hoz, fi ze té si kö te -
le zett sé gei tel je sí té sé hez szük sé ges mér té kû le gyen.

100/I. § (1) Kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott köz in -
té zet, vál lal ko zó köz in té zet, il let ve köz üzem az ott meg ha -
tá ro zott fel té te lek kel

a) az irá nyí tó szerv elõ ze tes en ge dé lyé vel a kincs tár tól
meg elõ le ge zé si, lik vi di tá si köl csönt ve het fel, a köz pon ti
költ ség ve tés rõl  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott ke re ten
be lül;

b) vál lal ko zá si tar ta lé ká ból, va la mint a köz szol gál ta tá -
si és vál lal ko zá si be vé te lé nek az an nak meg szer zé sé vel
kap cso la tos költ sé gek kel, rá for dí tá sok kal csök ken tett ré -
szé bõl az ál lam ház tar tá son kí vü li for rás ból szár ma zó részt
a kincs tár nál hasz no sít hat ja, ér ték pa pír-vá sár lás ra for dít -
hat ja;

c) év köz ben a köz szol gál ta tá si és vál lal ko zá si be vé te -
lé nek az an nak meg szer zé sé vel kap cso la tos költ sé gek kel,
rá for dí tá sok kal csök ken tett ré szé bõl a 100/L. § sze rin ti
gaz dál ko dó szer ve ze té nek vissza té rí ten dõ tá mo ga tást
nyújt hat.

(2) A köz szol gál ta tó költ ség ve té si szerv nek kü lön jog -
sza bály sze rint olyan nyil ván tar tá so kat kell ve zet nie, ame -
lyek bõl terv- és tény szin ten fel ada ton ként kü lön-kü lön
meg ál la pít ha tó az azok hoz tar to zó éves pénz for gal mi és
pénz for ga lom nél kü li ki adás és be vé tel.

(3) A vál lal ko zó köz in té zet min den eset ben, más köz -
szol gál ta tó költ ség ve té si szerv kü lön tör vény ben meg ha tá -
ro zott eset ben a szám vi tel rõl  szóló tör vény sze rin ti üzem -
gaz da sá gi (ered mény)szem lé le tû könyv ve ze tés re, il let ve
be szá mo lás ra is kö te les.

2008/187. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 24641



(4) A vál lal ko zó köz in té zet, va la mint a kü lön tör vény -
ben meg ha tá ro zott más köz szol gál ta tó költ ség ve té si szerv
éves be szá mo ló ja te kin te té ben költ ség ve té si mi nõ sí té sû
könyv vizs gá ló val könyv vizs gá la tot kö te les vé gez tet ni.

(5) Azon köz in té zet, amely nek mû kö dé se pénz ügyi ke -
re té ben a költ ség ve té si tá mo ga tás leg alább há rom éven át
90%-ot meg ha la dó ará nyú, a köz in téz mé nyek gaz dál ko dá -
sá ra és ve ze té sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat kö te les al kal -
maz ni.

(6) Az irá nyí tó szerv – a Kor mány irá nyí tá sa alá tar to zó
költ ség ve té si szerv ese tén az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi -
nisz ter rel egyet ér tés ben – en ge dé lyez he ti a köz in té zet gaz -
dál ko dá sá ra és ve ze té sé re vo nat ko zó sza bá lyok al kal ma -
zá sát azon köz in téz mény szá má ra, amely nek mû kö dé se
pénz ügyi ke re té ben a köz szol gál ta tá si és vál lal ko zá si be -
vé tel leg alább há rom éven át 50%-ot meg ha la dó ará nyú.

(7) A gaz dál ko dás ra és ve ze tés re vo nat ko zó sza bá lyok
(3)–(6) be kez dés sze rin ti al kal ma zá sá nak té nyét a költ ség -
ve té si szerv ala pí tó ok ira tá nak tar tal maz nia kell.

(8) Kü lön tör vény ben fog lal tak alap ján, a 100/J. §
(5) be kez dé se sze rin ti egye di elõ ze tes en ge déllyel – a vál -
lal ko zó köz in té zet té tör té nõ be so ro lás 100/J. § (3) be kez -
dé sé ben fog lalt fel té te lei tel je sü lé se ese tén – köz in té zet
jogi sze mé lyi sé gû szer ve ze ti egy sé ge te kin te té ben az aláb -
bi ak al kal maz ha tók:

a) a tel jes mû kö dé si kö ré re vo nat ko zó an – a 90. §
(2) be kez dé sé nek a)–d) pont já ban fog lal tak sze rint – meg -
ál la pí tott ré sze lõ irány za ta i nak a 98. § (2) be kez dé sé ben
fog lalt kor lá to zá sok nél kü li át cso por to sí tá sá ra, va la mint
fel hasz ná lá sá ra jo go sult, ide ért ve a sze mé lyi ösz tön zést,
ju tal ma zást is;

b) az a) pont sze rin ti ré sze lõ irány za tai te kin te té ben a
fe je ze tet irá nyí tó szerv a 24. § (13) be kez dé sé ben, va la -
mint a 49. § (5) be kez dé sé nek m) pont já ban fog lalt jo gát
nem gya ko rol hat ja;

c) a szak mai prog ram ra, a va gyon- és más gaz dál ko dás -
ra, a fog lal koz ta tás ra és a be ru há zá sok ra vo nat ko zó an kö -
zép tá vú stra té gi ai ter vet ké szít;

d) az elõ re nem lát ha tó, il let ve nem ter ve zett ki adá sok
fe de ze té re tar ta lé kot ké pez;

e) a 89.  §-ban fog lal tak sze rint fel ügye lõ tes tü le tet le het 
lét re hoz ni, il let ve pénz ügyi meg bí zot tat le het meg bíz ni;

f) a Kor mány irá nyí tá sa alá tar to zó köz in té zet jogi sze -
mé lyi sé gû szer ve ze ti egy sé ge ese tén a 100. § (4) be kez dé -
sé ben fog lal tak nem al kal maz ha tók.

(9) A (8) be kez dés ben fog lalt eset ben a jogi sze mé lyi sé -
gû szer ve ze ti egy ség va la mennyi köz szol gál ta tás el lá tá sá -
ra fel adat el lát ási meg ál la po dást kö te les köt ni a köz szol -
gál ta tás-el lá tást fi nan szí ro zó szerv vel, to váb bá ezen szer -
ve ze ti egy ség nél ve ze tõ tes tü let lét re ho zá sa kö te le zõ.

(10) A (8) be kez dés sze rin ti köz in té zet költ ség ve té si
szerv a szám vi tel rõl  szóló tör vény sze rin ti üzem gaz da sá gi
(ered mény)szem lé le tû könyv ve ze tés re, be szá mo lás ra is
kö te les, va la mint a 100/J. § (9)–(12) be kez dé sé ben fog lal -
tak sze rint költ ség ve té si mi nõ sí té sû könyv vizs gá lót kö te -
les meg bíz ni, be le ért ve az éves be szá mo ló te kin te té ben
tör té nõ könyv vizs gá lat el vé gez te té sét is.

(11) Amennyi ben a (8) be kez dés sze rin ti jogi sze mé lyi -
sé gû szer ve ze ti egy ség te vé keny sé gé nek ered mé nye két
éven át vesz te sé get mu tat, ak kor a 100/J. § (5) be kez dé se
sze rin ti en ge délyt vissza kell von ni.

100/J. § (1) A vál lal ko zó köz in té zet
a) a szak mai prog ram ra, a va gyon- és más gaz dál ko -

dás ra, a fog lal koz ta tás ra és a be ru há zá sok ra vo nat ko zó an
kö zép tá vú stra té gi ai ter vet ké szít;

b) elõ irány za ta i nak a 98. § (2) be kez dé sé ben fog lalt
kor lá to zá sok nél kü li fel hasz ná lá sá ra jo go sult.

(2) A vál lal ko zó köz in té zet kü lön tör vény ben fog lal tak
sze rint jo go sult

a) ál la mi, ön kor mány za ti va gyon te kin te té ben egyes
tu laj do no si jo gok kor lá to zott, a va gyon ér té ké nek meg õr -
zé se mel let ti gya kor lá sá ra,

b) a (4) be kez dés sze rin ti tu laj do ná ban lévõ va gyon nal
tör té nõ ön ál ló gaz dál ko dás ra,

c) a (4) be kez dés sze rin ti tu laj do ná ban lévõ va gyon ér -
té ké nek össze sen leg fel jebb 50%-os mér té ké ig hi tel in té -
zet tõl fej lesz té si hi tel fel vé te lé re.

(3) Vál lal ko zó köz in té zet ként tör té nõ be so ro lás ab ban
az eset ben le het sé ges, ha

a) a költ ség ve té si szerv mû kö dé se pénz ügyi ke re té ben
a tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap ja i ból szár ma zó
 bevétel, a kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott és az adott köz -
szol gál ta tás igény be vé te lé vel össze füg gõ en tel je sít mény -
ará nyo san meg ál la pí tott tá mo ga tás, va la mint az ál lam ház -
tar tá son kí vü li ere de tû köz szol gál ta tá si és vál lal ko zá si be -
vé tel együt te sen leg alább há rom éven át egy har ma dot
meg ha la dó ará nyú,

b) a 100/K. § (1) be kez dé sé nek b)–i) pont já ban fog lalt
fel té te lek fenn áll nak,

c) a költ ség ve té si szerv az (5) be kez dés sze rin ti en ge -
délyt meg sze rez te, és

d) kü lön tör vény a 100/B. § (5) be kez dé sé ben és a
Ptk.-ban fog lalt helyt ál lá si kö te le zett ség ki elé gí té sé nek
alap ját a vál lal ko zó köz in té zet (4) be kez dés sze rin ti tu laj -
do ná ban lévõ va gyo ná ra kor lá toz za, vagy a fi ze tés kép te -
len ség  miatt, vagy egyéb ok ból meg szû nõ szerv va la -
mennyi el is mert vagy nem vi ta tott pénz- vagy pénz ben ki -
fe je zett tar to zá sá nak ren de zé sé rõl egyéb mó don meg fele -
lõen ren del ke zik.

(4) A vál lal ko zó köz in té zet tu laj do nát ké pez he ti: a vál -
lal ko zá si ma rad vá nya (ered mé nye), az ál la mi va gyon ról
 szóló 2007. évi CVI. tör vény (a továb biak ban: Vtv.)
28.  §-ának (5) be kez dé se sze rin ti be vé te le, kü lön tör vény -
ben meg ha tá ro zott más va gyo ni ér té kû joga, va la mint az a
va gyon, amely rõl kü lön tör vény így ren del ke zik, to váb bá
az ezek fel hasz ná lá sá val szer zett más do log vagy va gyo ni
ér té kû jog. A vál lal ko zó köz in té zet – a (2) be kez dés
c) pont já ban fog lalt vagy más – hi te lé nek biz to sí té kát csak
e tu laj do na ké pez he ti.

(5) A költ ség ve té si szerv vál lal ko zó köz in té zet ként tör -
té nõ be so ro lá sá hoz – kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott
eset ben a szerv kez de mé nye zé sét köve tõen –
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a) köz pon ti költ ség ve té si szerv ese tén – az irá nyí tó
szerv ja vas la tá ra – a Kor mány,

b) az a) pont alá nem tar to zó költ ség ve té si szerv ese tén
az irá nyí tó szerv

egye di elõ ze tes en ge dé lye szük sé ges.

(6) Vál lal ko zó köz in té zet ese tén az adott szerv vo nat ko -
zá sá ban an nak ve ze tõ tes tü le te gya ko rol ja a 49. § (5) be -
kez dé sé ben fog lalt ha tás kö rök kö zül az aláb bi a kat:

a) jó vá hagy ja a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tot,

b) a (4) be kez dés sze rin ti tu laj do ná ban lévõ gaz dál ko -
dó szer ve zet ese tén gya ko rol ja a 49. § (5) be kez dé sé nek
d) pont já ban fog lalt ha tás kört,

c) ér vé nye sí ti az erõ for rá sok kal  való sza bály sze rû és
ha té kony gaz dál ko dás kö ve tel mé nye it,

d) el ké szí ti és jó vá hagy ja az éves költ ség ve tést az irá -
nyí tó szerv ál tal meg ál la pí tott éves ke ret alap ján,

e) a fe je ze tet irá nyí tó szerv jó vá ha gyá sa nél kül meg ha -
tá roz za a szerv pénz ma rad vá nyát és elõ irány zat-ma rad vá -
nyát, a kö te le zett ség vál la lás sal nem ter helt elõ irány -
zat-ma rad vány fel hasz ná lá sá nak cél ját, ren del te té sét.

(7) Vál lal ko zó köz in té zet ese tén az adott szerv vo nat ko -
zá sá ban a ve ze tõ tes tü let dönt a költ ség ve té si szer vek jog -
ál lá sá ról és gaz dál ko dá sá ról  szóló 2008. évi CV. tör vény
8.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban fog lal tak te kin te té -
ben, va la mint köz re mû kö dik a 49. § (6) be kez dé sé nek
d) és e) pont já ban fog lalt fel ada tok el lá tá sá ban.

(8) A vál lal ko zó köz in té zet az elõ re nem lát ha tó, il let ve
nem ter ve zett ki adá sok fe de ze té re – a köz szol gál ta tá si és
vál lal ko zá si be vé te le kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott
ré szé bõl – tar ta lé kot kö te les ké pez ni.

(9) A vál lal ko zó köz in té zet ese té ben könyv vizs gá ló
meg bí zá sa kö te le zõ. A könyv vizs gá ló cég re, il let ve a
könyv vizs gá ló sze mé lyé re (a továb biak ban: könyvvizs -
gáló) a költ ség ve té si szerv ve ze tõ tes tü le te tesz ja vas la tot
az irá nyí tó szerv nek. E fel té telt a könyv vizs gá ló ki vá lasz -
tá sá ra irá nyu ló köz be szer zé si el já rás so rán figye lembe kell 
ven ni, és arra az el já rást meg in dí tó hir det mény ben, aján la -
ti, aján lat té te li fel hí vás ban is hi vat koz ni kell. Ezt köve tõen 
a könyv vizs gá lót az irá nyí tó szerv bíz za meg.

(10) A meg bí zott könyv vizs gá ló fel ada ta – az éves be -
szá mo ló au di tá lá sa mel lett – kü lö nö sen: fo lya ma to san
nyo mon kö vet ni, il let ve ele mez ni a vál lal ko zó köz in té zet
adós ság ál lo má nyát, ál ta lá nos pénz ügyi-költ ség ve té si
hely ze tét, az arra vo nat ko zó vagy ki ha tás sal lévõ in téz ke -
dé se ket, do ku men tu mo kat, to váb bá a pénz ügyi kockáza -
tokat.

(11) A meg bí zott könyv vizs gá ló je len tõs pénz ügyi koc -
ká zat, vagy a sta bil pénz ügyi-költ ség ve té si hely ze tet ve -
szé lyez te tõ kö rül mény, il let ve a köz fel ada tok el lá tá sá ra
vo nat ko zó ter vek tõl, il let ve kö ve tel mé nyek tõl  való in do -
ko lat lan el té rés ész le lé se kor ha la dék ta la nul kö te les ér te sí -
te ni a költ ség ve té si szerv ve ze tõ tes tü le tét és kez de mé -
nyez ni az ezt el há rí tó, meg szün te tõ in téz ke dést (in téz ke -
dé se ket). Amennyi ben e kez de mé nye zé se ered mény te len,
a meg bí zott könyv vizs gá ló ha la dék ta la nul ér te sí ti az irá -

nyí tó szer vet, kez de mé nyez he ti kincs tá ri biz to s kirende -
lését.

(12) A meg bí zott könyv vizs gá ló a (10)–(11) be kez dés -
ben fog lalt fel ada ta it a vál lal ko zó köz in té zet tel  való fo lya -
ma tos kap cso lat tar tás sal lát ja el.

(13) Tör vény a vál lal ko zó köz in té zet ként tör té nõ be so -
ro lás hoz – a (3) és (5) be kez dés ben fog lal ta kon túl – to váb -
bi fel té te le ket is ál lít hat. Amennyi ben a vál lal ko zó köz in -
té zet ként be so rolt szerv vo nat ko zá sá ban a (3) be kez dés
a) és b) pont ja sze rin ti fel té te lek leg alább há rom éven át
nem áll nak fenn, kö te le zõ meg vál toz tat ni az adott szerv
be so ro lá sát.”

29. § Az Áht. a kö vet ke zõ VII/A. fe je zet tel
(100/K–100/P.  §-sal) egé szül ki:

„VII/A. FEJEZET

KÖZFELADATOK GAZDÁLKODÓ SZERVEZETBEN 
VALÓ RÉSZVÉTELLEL TÖRTÉNÕ ELLÁTÁSA

A gazdálkodó szervezet által történõ közfeladat-ellátás
általános feltételei

100/K. § (1) Jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz fel adat
ál la mi tu laj do nú (ál la mi ré sze se dés sel mû kö dõ) gaz dál ko -
dó szer ve zet ál tal leg alább az aláb bi fel té te lek együt tes
fenn ál lá sa ese tén lát ha tó el:

a) az el lá tan dó köz fel adat köz szol gál ta tás, amely nem
fog lal ja ma gá ban köz ha ta lom gya kor lá sát,

b) ér vé nye sül a gaz da sá gi ver seny tisz ta sá gá nak és sza -
bad sá gá nak elve, il let ve nem áll elõ a tisz tes ség te len ver -
seny ti lal má nak kö ve tel mé nye i be üt kö zõ, a gaz da sá gi ver -
senyt kor lá to zó pi a ci ma ga tar tás, to váb bá az érin tett gaz -
dál ko dó szer ve ze tek ver seny re hát rá nyos össze fo nó dá sa,

c) nincs kor lá toz va az adott köz szol gál ta tás nyúj tá sá ra
jo go sul tak szá ma vagy köre,

d) a köz szol gál ta tást nyúj tó szer ve ze tek kö zöt ti vá lasz -
tás hoz szük sé ges in for má ci ók a szol gál ta tást igény be ve -
võk szá má ra hoz zá fér he tõk,

e) a köz szol gál ta tást nyúj tó szer ve zet – a köz vet le nül
jog sza bá lyon ala pu ló, a nor ma tív tá mo ga tá sok, va la mint
kü lön tör vény ben fog lalt ese tek ki vé te lé vel – csak ver se -
nyez te tés út ján jut ál lam ház tar tás ból szár ma zó for rás hoz,

f) a köz szol gál ta tást nyúj tó szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi -
se lõ je vagy ve ze tõ tiszt ség vi se lõi kö zül leg alább egy ter -
mé sze tes sze mély ve ze té si-szer ve zé si vagy pénz ügyi-gaz -
da sá gi vég zett ség gel ren del ke zik,

g) jog sza bály ban egy ér tel mû en meg ha tá ro zott a köz -
szol gál ta tás, va la mint el lá tá sá nak költ ség szá mí tá son ala -
pu ló ter ve zé se és fi nan szí ro zá sa, il let ve ezek hi á nyá ban
meg ál la pít ha tó az elõ ál lí tott tel je sít mény ér té ke a fi nan szí -
ro zó ál lam ház tar tás kö ré be tar to zó szer ve zet szá má ra,

h) biz to sí tott a gaz da sá gos sá gi, ha té kony sá gi és át lát -
ha tó sá gi kö ve tel mé nyek ér vé nye sü lé se,

i) a köz szol gál ta tást nyúj tó szer ve zet fi ze tés kép te len -
sé ge ese té re is biz to sít va van az adott köz szol gál ta tás fo -
lya ma tos el lá tá sa, és
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j) a gaz dál ko dó szer ve zet ál tal tör té nõ köz szol gál ta -
tás-el lá tás az ál lam ház tar tás szá má ra éssze rûbb, gaz da sá -
go sabb és fi nan szí ro zá si szem pont ból ked ve zõbb más el -
lá tá si mód hoz ké pest, va la mint a ma gá no sí tás bi zo nyí tot -
tan hát rá nyos len ne a köz fel adat-el lá tás és an nak ha té -
kony sá ga szem pont já ból.

(2) A köz szol gál ta tás el lá tá sá ért vagy an nak fi nan szí ro -
zá sá ért kü lön jog sza bály alap ján fe le lõs, ál lam ház tar tás
kö ré be tar to zó szer ve zet nek a gaz dál ko dó szer ve zet fi ze -
tés kép te len né vá lá sa ese tén is gon dos kod nia kell a köz -
szol gál ta tás fo lya ma tos és za var ta lan el lá tá sá ról.

(3) Az e fe je zet ben fog lal tak sze rint tör té nõ köz fel -
adat-el lá tás a tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar tás és a ver seny -
kor lá to zás ti lal má ról  szóló tör vény ha tá lya alá tar to zó gaz -
da sá gi te vé keny ség nek mi nõ sül.

(4) Az e fe je zet ben fog lal tak sze rint tör té nõ köz fel -
adat-el lá tás nem ered mé nyez he ti a fel adat el lát ás sal kap -
cso la tos köz ér de kû és köz ér dek bõl nyil vá nos ada tok nyil -
vá nos sá gá nak kor lá to zá sát. Az (1) be kez dés sze rin ti gaz -
dál ko dó szer ve zet köz fel adat-el lá tá sá val kap cso la tos adat -
ke ze lé se és -szol gál ta tá sa te kin te té ben a sze mé lyes ada tok
vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról  szóló
1992. évi LXIII. tör vény III. fe je ze té ben fog lal tak al kal -
ma zan dók.

(5) Az (1)–(4) be kez dés ben fog lal tak az ál lam ház tar tás
kö ré be tar to zó szer ve ze tek tu laj do ná ban álló (ré sze se dé sé -
vel mû kö dõ) gaz dál ko dó szer ve ze tek te kin te té ben is
irány adók.

A költségvetési szervek gazdálkodó szervezeteire
vonatkozó szabályok

100/L. § (1) A költ ség ve té si szerv – a köz pon ti költ ség -
ve té si szerv a (3)–(5) és (8) be kez dés ben fog lal tak ra fi gye -
lem mel – csak olyan gaz dál ko dó szer ve zet ben ve het részt,
il let ve olyan gaz dál ko dó szer ve ze tet ala pít hat, amely ben
fe le lõs sé ge nem ha lad ja meg va gyo ni hoz zá já ru lá sá nak
mér té két, és amely ben – ha tör vény más fel té te le ket nem
ha tá roz meg – leg alább több sé gi be fo lyás sal ren del ke zik.
Több költ ség ve té si szerv kö zös gaz dál ko dó szer ve ze te
ese té ben ele gen dõ, ha a költ ség ve té si szer vek be fo lyá sa
együt te sen éri el a leg alább több sé gi be fo lyást.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti gaz dál ko dó szer ve zet to -
váb bi gaz dál ko dó szer ve ze tet nem ala pít hat, és gaz dál ko -
dó szer ve zet ben ré sze se dést nem sze rez het.

(3) Ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, az (1) be kez -
dés sze rin ti gaz dál ko dó szer ve zet (a továb biak ban: gaz dál -
ko dó szer ve zet) ala pí tá sá hoz, ab ban tag sá gi (rész vény esi)
jog vi szony lé te sí té sé hez, il let ve ré sze se dés szer zé sé hez

a) köz pon ti költ ség ve té si szerv ese tén a Nem ze ti Va -
gyon gaz dál ko dá si Ta nács (a továb biak ban: NVT) dön -
tése,

b) az a) pont alá nem tar to zó költ ség ve té si szerv ese tén
az irá nyí tó szerv egye di elõ ze tes en ge dé lye
szük sé ges.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti ala pí tás, il let ve be fo lyás szer -
zés ese tén a dön tést (en ge délyt) kérõ elõ ter jesz tésben (ké -
re lem ben) be kell mu tat ni

a) a 100/K.  §-ban fog lalt fel té te lek meg lé tét,
b) a köz fel adat-el lá tás fi nan szí ro zá sá nak ter ve zett

mód ját, for rá sa it, ezen be lül kü lö nö sen a gaz dál ko dó szer -
ve zet be vé te lei kö zött az ál lam ház tar tá son kí vü li for rá sok -
ból szár ma zó be vé te lek vár ha tó ará nyát, mér té két; a gaz -
dál ko dó szer ve zet ren del ke zé sé re bo csá tan dó va gyon
(esz kö zök) ér té két, össze té te lét,

c) a lé te sí tõ ok irat ter ve ze tét,
d) a kö zép tá vú üz le ti terv fõbb ele me it,
e) a gaz dál ko dó szer ve zet szék he lyét, tag ját (tag ja it),

szer ve ze ti for má ját, fel ada tát, te vé keny sé gi kö rét,
f) a gaz dál ko dó szer ve zet mû kö dé sé nek idõ tar ta mát, ha 

ha tá ro zott idõ re ala pít ják, to váb bá
g) a tu laj do no si (tag sá gi, rész vény esi) jo go kat gya kor -

ló szerv és a gaz dál ko dó szer ve zet együtt mû kö dé sét sza -
bá lyo zó szer zõ dés (meg ál la po dás) ter ve ze tét.

(5) Amennyi ben az NVT a köz pon ti költ ség ve té si szerv
kez de mé nye zé sé re a (3) be kez dés a) pont ja sze rin ti dön -
tést meg hoz za, ki ad ja a köz pon ti költ ség ve té si szerv nek a
szük sé ges meg ha tal ma zást.

(6) Gaz dál ko dó szer ve zet ben az ál lam ne vé ben tu laj do -
no si (tag sá gi, rész vény esi) jo gok gya kor lá sá ra köz pon ti
költ ség ve té si szerv – az irá nyí tó szerv elõ ze tes hoz zá já ru -
lá sá val – a Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zrt.-vel
(a továb biak ban: MNV Zrt.) szer zõ dést köt het.

(7) Ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, amennyi ben a
gaz dál ko dó szer ve zet be vé te lé ben két egy mást kö ve tõ év -
ben két har mad nál ma ga sabb arányt ér el az ál lam ház tar tás -
ból szár ma zó for rás – ide nem ért ve a tár sa da lom biz to sí tás
pénz ügyi alap ja i ból szár ma zó be vé telt, a köz be szer zé si el -
já rás ered mé nye ként szer zett be vé telt, va la mint az adott
évre el szá molt, köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás ból fi -
nan szí ro zott fej lesz té se ket – az ala pí tói (tu laj do no si, tag -
sá gi, rész vény esi) jo gok gya kor ló já nak egy éven be lül in -
téz ked nie kell e for rá sok meg fe le lõ csök ken té sé rõl, vagy
kez de mé nyez nie kell a gaz dál ko dó szer ve zet át ala ku lá sát,
jog utód nél kü li meg szün te té sét.

(8) A Kor mány irá nyí tá sa alá tar to zó költ ség ve té si szerv 
az ál lam ház tar tás ból szár ma zó for rás fel hasz ná lá sá hoz
kap cso ló dó le bo nyo lí tó, vég re haj tó fel adat el lá tá sa, to váb -
bá köz be szer zés le foly ta tá sa cél já ból gaz dál ko dó szer ve -
zet ala pí tá sát nem kez de mé nyez he ti, ab ban ala pí tói (tu laj -
do no si) jo go kat nem gya ko rol hat, il let ve tag sá gi (rész -
vény esi) jog vi szonyt nem lé te sít het, ré sze se dést nem sze -
rez het.

(9) A gaz dál ko dó szer ve zet ál tal a ve ze tõ tiszt ség vi se -
lõk nek és fel ügye lõ bi zott sá gi ta gok nak nyúj tott sze mé lyi
jel le gû jut ta tás, ja va dal ma zás (így kü lö nö sen: dí ja zás, ju -
ta lom, mun ka bér, vég ki elé gí tés, osz ta lék, dol go zói üz let -
rész, egyéb jut ta tás) mér té ke köz ér dek bõl nyil vá nos adat.

100/M. § (1) A köz pon ti költ ség ve té si szerv – ha nem
irá nyí tó szerv, irá nyí tó szer ve út ján – az NVT, más költ -
ség ve té si szerv az irá nyí tó szerv elõ ze tes en ge dé lyét kö te -
les kér ni a 100/L. § sze rin ti gaz dál ko dó szer ve zet tõ ke -
eme lé sé hez, nem kö te le zõ tõ ke le szál lí tá sá hoz, át ala ku lá -
sá hoz, va la mint vég el szá mo lás sal tör té nõ meg szün te té sé -
hez.
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(2) A köz pon ti költ ség ve té si szerv – ha nem irá nyí tó
szerv, irá nyí tó szer ve út ján – az NVT, más költ ség ve té si
szerv az irá nyí tó szerv elõ ze tes en ge dé lyét kö te les kér ni a
100/L. § sze rin ti gaz dál ko dó szer ve zet mér leg fõ össze gé -
nek 10%-át meg ha la dó, vagy leg alább száz mil lió fo rint ér -
té kû

a) hi tel fel vé te lé hez,
b) ga ran cia- vagy ke zes ség vál la lá sá hoz,
c) tar to zás át vál la lá sá hoz, il let ve tar to zás el en ge dé sé hez,
d) ér ték pa pír (vál tó, köt vény) ki bo csá tá sá hoz, vá sár lá -

sá hoz,
e) pénz ügyi lí zing (tar tós bér le ti) szer zõ dé sé hez,
f) in gye nes va gyon jut ta tá sá hoz (így kü lö nö sen: aján dé -

ko zá sá hoz, in gye nes en ged mé nye zé sé hez), vagy
g) kö ve te lés vá sár lá sá hoz, kö ve te lé sen ged mé nye zé sé hez.
(3) A költ ség ve té si szerv 100/L. § sze rin ti gaz dál ko dó

szer ve ze te kö te les a költ ség ve té si szer vet és an nak irá nyí tó 
szer vét ér te sí te ni, ha le járt tar to zá sa i nak össz ér té ke meg -
ha lad ja a száz mil lió fo rin tot vagy mér leg fõ össze gé nek
10%-át.

(4) Amennyi ben a (2) be kez dés a)–g) pont ja sze rin ti
szer zõ dé sek össz ér té ke egy adott év ben el éri az öt száz mil -
lió fo rin tot, ak kor a köz pon ti költ ség ve té si szerv – ha nem
irá nyí tó szerv, irá nyí tó szer ve út ján – az NVT, más költ -
ség ve té si szerv az irá nyí tó szerv elõ ze tes en ge dé lyét kö te -
les kér ni a gaz dál ko dó szer ve zet min den to váb bi, a (2) be -
kez dés a)–g) pont ja sze rin ti ügy le té hez.

(5) A köz pon ti költ ség ve té si szerv va gyon ke ze lé sé ben
lévõ 100/L. § sze rin ti gaz dál ko dó szer ve zet te kin te té ben a
köz pon ti költ ség ve té si szerv és az MNV Zrt. ál tal a Vtv.
23.  §-ának (1) be kez dé se és 29.  §-ának (5) be kez dé se alap -
ján meg kö tött ál la mi va gyon hasz no sí tá sá ra irá nyu ló szer -
zõ dés az (1)–(4) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en ren del -
kez het.

(6) A 100/L. § (3) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti költ -
ség ve té si szerv irá nyí tó szer ve a (2)–(4) be kez dés ben fog -
lalt ér ték ha tá rok nál ki sebb en ge dé lye zé si mér té ke ket is
meg ha tá roz hat.

100/N. § (1) A he lyi, a he lyi ki sebb sé gi és az or szá gos
ki sebb sé gi ön kor mány za ti (a továb biak ban együtt: ön kor -
mány za ti) költ ség ve té si szerv leg alább több sé gi be fo lyá sa
alatt álló gaz dál ko dó szer ve zet mû kö dé sé re vo nat ko zó an a 
(2)–(9) be kez dés ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti gaz dál ko dó szer ve zet ese té -
ben fel ügye lõ bi zott ság lét re ho zá sa és könyv vizs gá ló vá -
lasz tá sa kö te le zõ. A könyv vizs gá ló cég re, il let ve a könyv -
vizs gá ló sze mé lyé re az ügy ve ze tés a fel ügye lõ bi zott ság
egyet ér té sé vel tesz ja vas la tot a gaz dál ko dó szer ve zet leg -
fõbb szer vé nek. E fel té telt a könyv vizs gá ló ki vá lasz tá sá ra
irá nyu ló köz be szer zé si el já rás so rán figye lembe kell ven -
ni, és arra az el já rást meg in dí tó hir det mény ben, aján la ti,
aján lat té te li fel hí vás ban is hi vat koz ni kell.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti gaz dál ko dó szer ve zet és a
tag ja (rész vé nye se) kö zött lét re jö võ szer zõ dést a szer zõ dés 
alá írá sá tól szá mí tott har minc na pon be lül a cég bí ró sá gon a 
cég ira tok közé le tét be kell he lyez ni.

(4) Az (1) be kez dés sze rin ti gaz dál ko dó szer ve zet kö te -
les az ok irat alá írá sá tól szá mí tott har minc na pon be lül a
cég bí ró ság hoz – le tét be he lye zés cél já ból – be nyúj ta ni azt
az ok ira tot is, amellyel bár ki ja vá ra in gye ne sen va gyont
jut tat, fel té ve, hogy an nak össze ge (ér té ke) az egy mil lió
fo rin tot meg ha lad ja. Az összeg ha tár szem pont já ból a két
éven be lül ugyan an nak a sze mély nek vagy szer ve zet nek
nyúj tott jut ta tá so kat össze kell szá mí ta ni.

(5) Az (1) be kez dés sze rin ti gaz dál ko dó szer ve zet leg -
fõbb szer ve kö te les sza bály za tot al kot ni a gaz dál ko dó
szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõi, fel ügye lõ bi zott sá gi tag jai
és más, a leg fõbb szerv ál tal meg ha tá ro zott ve ze tõ ál lá sú
mun ka vál la lói ja va dal ma zá sa mód já nak, mér té ké nek fõbb 
el ve i rõl, an nak rend sze ré rõl. A sza bály za tot az el fo ga dá -
sá tól szá mí tott har minc na pon be lül a cég ira tok közé le tét -
be kell he lyez ni. A leg fõbb szerv ki zá ró la gos ha tás kö ré be
tar to zik a sza bály zat tal érin tett sze mé lyi kör ja va dal ma zá -
sá nak (így kü lö nö sen dí ja zá sá nak, mun ka bé ré nek, vég ki -
elé gí té sé nek, egyéb jut ta tá sa i nak) meg ál la pí tá sa. Mun ka -
bér alatt a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. 
tör vény 142/A. § (3) be kez dé sé ben fog lal tak ér ten dõk.

(6) Az ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv egy sze mé -
lyes gaz da sá gi vagy köz hasz nú tár sa sá ga ese té ben a tag
(rész vé nyes) – a (7) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – a
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ ha tás kö rét nem von hat ja el. A ve ze tõ
tiszt ség vi se lõ fe le lõs sé gé re a gaz da sá gi tár sa sá gok ról
 szóló 2006. évi IV. tör vény (a továb biak ban: Gt.)
30.  §-ában fog lal tak irány adók.

(7) Az olyan köz szol gál ta tás el lá tá sa cél já ból ala pí tott
egy sze mé lyes gaz dál ko dó szer ve zet nél, mely köz szol gál -
ta tás el lá tá sá ért vagy el lá tá sá nak meg szer ve zé sé ért az ala -
pí tó (tag, rész vé nyes) fe le lõs, és amely ben ki zá ró lag ön -
kor mány za ti költ ség ve té si szerv ren del ke zik tu laj do no si
ré sze se dés sel, a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ az ala pí tó (tag, rész -
vé nyes) kép vi se le té ben el já ró sze mély szak mai irá nyí tá sa
mel lett, uta sí tá sai sze rint, a köz szol gál ta tás el lá tá sá ról
 való fo lya ma tos gon dos ko dás kö ve tel mé nyét figye lembe
véve, a 100/K.  §-ban fog lal tak be tar tá sá val kö te les el jár ni.
Eb ben a szak mai irá nyí tá si kör ben a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ
ha tás kö rét az ala pí tó (tag, rész vé nyes) el von hat ja, kor lá -
toz hat ja, a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ pe dig – gaz da sá gi tár sa ság 
ese tén – ez zel men te sül a Gt. 30.  §-ában fog lalt fe le lõs ség
alól.

(8) Az ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv egy sze mé -
lyes gaz da sá gi vagy köz hasz nú tár sa sá ga ese té ben a tag
(rész vé nyes) – a meg vá lasz tás sal, il let ve ki ne ve zés sel kap -
cso la tos ügyek ki vé te lé vel – a ha tás kö ré be tar to zó dön tés
meg ho za ta lát meg elõ zõ en kö te les a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk, 
va la mint a fel ügye lõ bi zott ság vé le mé nyét meg is mer ni.
Ha laszt ha tat lan dön tés ese té ben a vé le mény be szer zé se rö -
vid úton (így kü lö nö sen: táv be szé lõ, fax, e-ma il) is tör tén -
het, azon ban az így vé le ményt nyil vá ní tó sze mély nyolc
na pon be lül kö te les vé le mé nyét írás ban is a dön tést hozó
ren del ke zé sé re bo csá ta ni. Az írá sos vé le mény, il let ve az
adott tes tü let ülé sé rõl ké szült jegy zõ könyv nyil vá nos, azt
az egye dü li tag (rész vé nyes) ha tá ro za tá val együtt – a dön -
tés meg ho za ta lá tól szá mí tott har minc na pon be lül – a cég -
bí ró sá gon a cég ira tok közé le tét be kell he lyez ni.
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(9) Az ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv egy sze mé -
lyes gaz da sá gi vagy köz hasz nú tár sa sá ga ese té ben az ala -
pí tó ok irat ban ren del kez ni kell

a) a (8) be kez dés sze rin ti vé le mé nye zé si jog gya kor lá -
sá nak mód já ról,

b) ab ban az eset ben, ha a vé le mé nye zé si jo got ülé sen
gya ko rol ják, az ülés össze hí vá sá nak rend jé rõl, a na pi rend
köz lé sé nek mód já ról,

c) a tag (rész vé nyes) dön té se i nek az érin tet tek kel  való
köz lé si mód já ról.

Közfeladat-ellátás gazdálkodó szervezetnek történõ
átadása

100/O. § (1) A költ ség ve té si szerv ala pí tá sá ra jo go sult
szerv – köz szol gál ta tás el lá tá sa cél já ból – kü lön tör vény
vagy ön kor mány za ti ren de let alap ján gaz dál ko dó szer ve -
ze tet ala pít hat. E tör vény (ön kor mány za ti ren de let) alap ján 
le het sé ges to váb bá ugyan azon köz szol gál ta tást vég zõ
költ ség ve té si szerv – a gaz dál ko dó szer ve zet ala pí tá sá val
össze han gol tan tör té nõ – meg szün te té se is. Az így lét re jö -
võ gaz dál ko dó szer ve zet (a továb biak ban: utód szer ve zet)
ala pí tá sá ra és mû kö dé sé re a Pol gá ri Tör vény könyv ben, a
gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló tör vény ben, az ál la mi va -
gyon ról  szóló tör vény ben, to váb bá e fe je zet ben fog lal tak,
a költ ség ve té si szerv meg szû né se te kin te té ben pe dig a
költ ség ve té si szer vek jog ál lá sá ról és gaz dál ko dá sá ról
 szóló tör vény ben fog lal tak – e §-ban fog lalt el té ré sek kel –
al kal ma zan dók.

(2) Az utód szer ve zet elõ tár sa ság ként nem mû köd het,
to váb bá ál la mi vagy ön kor mány za ti va gyont nem pénz be li 
hoz zá já ru lás for má já ban (ap port ként) csak ki vé te le sen,
tör vény ben vagy ön kor mány za ti ren de let ben fog lalt eset -
ben és fel té te lek kel sze rez het meg. Az utód szer ve zet ben a
tu laj do no si (tag sá gi, rész vény esi) jo go kat gya kor ló nak
– ha tör vény vagy ön kor mány za ti ren de let más fel té te le ket 
nem ha tá roz meg – leg alább több sé gi be fo lyás sal kell ren -
del kez nie.

(3) Az (1) be kez dés ben fog lal tak alap ján meg szû nõ
költ ség ve té si szer vet meg szün te tõ jog sza bály ban (ha tá ro -
zat ban) ren del kez ni kell a költ ség ve té si szerv va la mennyi
köz fel ada tá nak jö võ be ni el lá tá sá ról, va la mennyi jo gá ról
és kö te le zett sé gé rõl, ide ért ve az utód szer ve zet nek jut ta -
tan dó va gyon ele me ket is, va la mint meg kell je löl ni azt a
nap tá ri na pot, ille tõ leg idõ tar ta mot, ami kor, ille tõ leg
amed dig a költ ség ve té si szerv utol já ra kö te le zett sé get vál -
lal hat. A költ ség ve té si szerv ezt kö ve tõ kö te le zett ség vál la -
lá sa sem mis.

(4) A költ ség ve té si szer vet úgy kell meg szün tet ni, és az
utód szer ve ze tet úgy kell ala pí ta ni – figye lembe véve az
(5) be kez dés sze rin ti el já rást is –, hogy a meg szû nés nap ját 
kö ve tõ nap tól az utód szer ve zet meg kezd hes se mû kö dé sét.

(5) Az utód szer ve zet ala pí tá sá hoz, il let ve a költ ség ve té -
si szerv ez zel össze han golt meg szün te té sé hez az irá nyí tó
szerv (a Kor mány irá nyí tá sa alá tar to zó költ ség ve té si szerv 
meg szû né se ese tén a Kor mány) elõ ze tes en ge dé lye szük -
sé ges. A gaz da sá gi tár sa ság utód szer ve zet ese tén az elõ ze -

tes en ge dély a Gt. 6.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti ala pí tá si 
en ge dély nek mi nõ sül. Az elõ ze tes en ge dély hez ké szí tett
elõ ter jesz tésben be kell mu tat ni:

a) a 100/L. § (4) be kez dé sé ben fog lal ta kat,
b) a meg szû nõ költ ség ve té si szerv tar to zás ál lo má nya

ren de zé sé nek mód ját, üte me zé sét, ide ért ve a hi te le zõk
szá má ra nyúj tan dó pénz ügyi biz to sí té ko kat is,

c) a meg szû nõ költ ség ve té si szerv ál tal fog lal koz ta tot -
tak ra vo nat ko zó in téz ke dé si ter vet,

d) az utód szer ve zet ala pí tá sá hoz szük sé ges va la mennyi 
tag (rész vé nyes) va gyo ni hoz zá já ru lá sá nak mér té két,
össze té te lét, ide ért ve a meg szû nõ költ ség ve té si szerv rõl az 
utód szer ve zet re át szál ló va gyo ni jo go kat, kö te le zett sé ge -
ket is.

Gazdálkodó szervezet által ellátott közfeladat
költségvetési szervnek történõ átadása

100/P. § (1) Ha a köz fel ada tot el lá tó ál la mi vagy ön kor -
mány za ti tu laj do nú gaz dál ko dó szer ve zet meg szün te té sé -
re úgy ke rül sor, hogy az adott köz fel adat el lá tá sá ra költ -
ség ve té si szer vet hoz nak lét re, vagy már mû kö dõ költ ség -
ve té si szerv ré szé re ad ják át a köz fel ada tot, ak kor asze rint
kell a meg szün te tést (vég el szá mo lást) és a költ ség ve té si
szerv lét re ho zá sát, vagy a már mû kö dõ költ ség ve té si szerv
ré szé re a köz fel adat át adá sát össze han gol ni, hogy

a) az új költ ség ve té si szerv nyil ván tar tás ba vé te lét, il -
let ve a már mû kö dõ költ ség ve té si szerv ala pí tó ok ira tá nak
mó do sí tá sát olyan nap pal kell ké rel mez ni, va la mint a nyil -
ván tar tás ba vé tel irán ti ké re lem nek annyi val kell meg elõz -
nie a gaz dál ko dó szer ve zet meg szün te té sé re (vég el szá mo -
lá sá ra) irá nyu ló el já rás meg in dí tá sát, hogy leg ké sõbb a
gaz dál ko dó szer ve zet tör lé sét kö ve tõ nap tól az új költ ség -
ve té si szerv meg kezd hes se a mû kö dé sét, il let ve a már mû -
kö dõ költ ség ve té si szerv el lát has sa a köz fel ada tát,

b) a fog lal koz ta tot tak jog vi szo nyá val kap cso la tos in -
téz ke dé sek kel lõ idõ ben meg tör tén je nek.

(2) Tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban az (1) be kez -
dés ben fog lalt eset ben Kor mány irá nyí tá sa alá tar to zó köz -
szol gál ta tó költ ség ve té si szerv lét re ho zá sát meg elõ zõ en az 
ala pí tó szerv nek ja va sol nia kell az ál la mi tu laj do nú gaz -
dál ko dó szer ve zet meg szün te té sé re (vég el szá mo lá sá ra)
irá nyu ló el já rás meg in dí tá sát – az ál la mi va gyon fel ügye -
le té ért fe le lõs mi nisz ter út ján – az NVT-nél.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti gaz dál ko dó szer ve zet a
meg szün te tés re (vég el szá mo lás ra) irá nyu ló el já rás meg in -
dí tá sát meg elõ zõ en vagy azt köz vet le nül köve tõen a köz -
fel adat át adá sá val kap cso la to san szer zõ dést (meg ál la po -
dást) köt het (a köz fel adat el lá tá sá ra lét re ho zott vagy már
mû kö dõ) költ ség ve té si szerv vel a köz fel adat-el lá tás hoz
szük sé ges for rá sok át adá sá ról, szer zõ dés bõl ere dõ va gyo -
ni jo gok és kö te le zett sé gek en ged mény ezés sel, tar to zás át -
vál la lás sal tör té nõ át ru há zá sá ról, va la mint a gaz dál ko dó
szer ve zet ál tal kö tött szer zõ dés be (meg ál la po dás ba) jo go -
sult ként vagy kö te le zett ként tör té nõ be lé pés rõl. E kör ben a 
költ ség ve té si szerv a gaz dál ko dó szer ve zet – a jog utód
nél kü li meg szû né sé vel össze füg gés ben ke let ke zõ – for gal -
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mi adó já nak és a jog utód nél kü li meg szû nés re vo nat ko zó
elõ írások al kal ma zá sa  miatti több let tár sa sá gi-adó kö te le -
zett sé gé nek a meg fi ze té sé ért a Ptk. sze rint ke zes sé get vál -
lal hat, vagy a gaz dál ko dó szer ve zet nek az em lí tett adó tar -
to zá sát át vál lal hat ja. E szer zõ dé sek (meg ál la po dá sok) lét -
re jöt té nek fel té te le a költ ség ve té si szerv irá nyí tó szer vé -
nek en ge dé lye.

(4) Ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik vagy azt az
ügy jel le ge nem zár ja ki, a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás -
ban, va la mint a ha tó sá gi en ge dé lyek te kin te té ben az
(1) be kez dés sze rin ti gaz dál ko dó szer ve zet jog utód já nak
az ugyan azon köz fel ada tot el lá tó költ ség ve té si szerv te -
kin ten dõ, ilyen eset ben a jog erõs ha tá ro zat ban meg ál la pí -
tott kö te le zett ség vagy jo go sult ság a költ ség ve té si szer vet
ter he li, il let ve il le ti meg.

(5) Az (1) be kez dés sze rin ti gaz dál ko dó szer ve zet meg -
szün te té se (vég el szá mo lá sa) so rán kü lön tör vény ben fog -
lal tak sze rint kell a szám vi te li jog sza bá lyok sze rin ti be szá -
mo lót és egyéb do ku men tu mo kat el ké szí te ni.

(6) Amennyi ben az (1) be kez dés sze rin ti gaz dál ko dó
szer ve zet fel szá mo lá sá ra ke rül sor, a va gyo ni jo gai (kö ve -
te lé sei), il let ve kö te le zett sé gei te kin te té ben a gaz dál ko dó
szer ve zet re vo nat ko zó sza bá lyok, il let ve a csõd el já rás ról
és a fel szá mo lá si el já rás ról  szóló tör vény sza bá lyai al kal -
ma zan dók. Azon va gyo ni jo gok és kö te le zett sé gek te kin -
te té ben, ame lyek nél ki zárt, hogy a költ ség ve té si szerv jo -
go sult tá, il let ve kö te le zet té vál jon, a fel szá mo lá si el já rás
so rán kell ren del kez ni.”

30. § Az Áht. a kö vet ke zõ 101/A.  §-sal egé szül ki:
„101/A. § (1) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ból szár -

ma zó tá mo ga tá sok ren del ke zés re bo csá tá sa – a (2) be kez -
dés ben fog lalt ki vé tel lel – fi nan szí ro zá si terv alap ján, tel -
je sí tés ará nyo san tör té nik.

(2) Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ból – nem pá lyá zat út -
ján – mû kö dé si célú tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ala pít vány,
köz ala pít vány, tár sa dal mi szer ve zet, köz hasz nú tár sa ság,
gaz da sá gi tár sa ság, va la mint a te rü let fej lesz tés rõl és a te -
rü let ren de zés rõl  szóló tör vény ha tá lya alá tar to zó fej lesz -
té si és te rü let fej lesz té si ta nács fi nan szí ro zá sa – jog sza bály
el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – idõ ará nyo san tör té nik.”

31. § Az Áht. XIII. fe je ze té nek címe he lyé be a kö vet ke -
zõ fe je zet cím lép:

„ÁLLAMHÁZTARTÁSI KONTROLL”

32. § Az Áht. 120.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet -
ke zõ al cím, ez zel egy ide jû leg a 120. § he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„Az államháztartási kontrollok rendszere

120. § (1) Az ál lam ház tar tá si kont rol lok alap ve tõ cél ja
az ál lam ház tar tá si pénz esz kö zök kel, va gyon nal tör té nõ
sza bály sze rû, sza bá lyo zott, gaz da sá gos, ha té kony és ered -
mé nyes gaz dál ko dás.

(2) Az ál lam ház tar tás kont roll ja – mely ki ter jed az ál -
lam ház tar tás va la mennyi al rend sze ré re – kül sõ el len õr zés
és ál lam ház tar tá si bel sõ kont roll rend sze rek ke re té ben tör -
té nik.”

33. § Az Áht. 120/A.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az ál lam ház tar tás kül sõ el len õr zé sé vel kap cso la tos 
fel ada to kat az Ál la mi Szám ve võ szék lát ja el, mely nek fel -
ada ta it, ha tás kö rét és szer ve ze tét kü lön tör vény ál la pít ja
meg.

(2) Az ál lam ház tar tá si bel sõ pénz ügyi el len õr zést
a) a fo lya mat ba épí tett, elõ ze tes, utó la gos és ve ze tõi el -

len õr zé si te vé keny ség,
b) a bel sõ el len õr zé si te vé keny ség, és
c) az a) és b) pon tok ban meg ha tá ro zott el len õr zé si te -

vé keny sé ge ket is ma gá ban fog la ló bel sõ kont roll rend szer
köz pon ti har mo ni zá ci ó ja, sza bá lyo zá sa és ko or di ná ci ó ja,
va la mint a jog sza bá lyok, a köz zé tett irány el vek, mód szer -
ta ni út mu ta tók és a vo nat ko zó stan dar dok al kal ma zá sá nak
vizs gá la ta
út ján kell el lát ni.”

34. § Az Áht. a kö vet ke zõ 120/B.  §-sal egé szül ki:
„120/B. § (1) A bel sõ kont roll rend szer a költ ség ve té si

szerv ál tal a koc ká za tok ke ze lé sé re és tár gyi la gos bi zo -
nyos ság meg szer zé se ér de ké ben ki ala kí tott fo lya mat rend -
szer, amely azt a célt szol gál ja, hogy a költ ség ve té si szerv
meg valósítsa a kö vet ke zõ fõ cé lo kat:

a) a te vé keny sé ge ket (mû ve le te ket) sza bály sze rû en,
va la mint a meg bíz ha tó gaz dál ko dás el ve i vel (gaz da sá gos -
ság, ha té kony ság és ered mé nyes ség) össz hang ban hajt sa
vég re;

b) tel je sít se az el szá mo lá si kö te le zett sé ge ket;
c) meg véd je a szer ve zet erõ for rá sa it a vesz te sé gek tõl

(ká rok tól) és a nem ren del te tés sze rû hasz ná lat tól.
(2) A költ ség ve té si szerv bel sõ kont roll rend sze ré ért a

költ ség ve té si szerv ve ze tõ je fe le lõs, aki kö te les – a szer ve -
zet min den szint jén ér vé nye sü lõ – meg fe le lõ

a) kont roll kör nye ze tet,
b) koc ká zat ke ze lé si rend szert,
c) kont roll te vé keny sé ge ket,
d) in for má ci ós és kom mu ni ká ci ós rend szert,
e) mo ni tor ing rend szert

ki ala kí ta ni és mû köd tet ni.”

35. § (1) Az Áht. 121.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö -
vet ke zõ al cím lép:

„A folyamatba épített, elõ ze tes, utólagos és vezetõi
ellenõrzés”

(2) Az Áht. 121.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A fo lya mat ba épí tett, elõ ze tes, utó la gos és ve ze tõi
el len õr zés (a továb biak ban: FEUVE) lét re ho zá sá ért, mû -
köd te té sé ért és fej lesz té sé ért a költ ség ve té si szerv ve ze tõ je 
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fe le lõs az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter ál tal köz zé -
tett mód szer ta ni út mu ta tók figye lembe véte lével. A költ -
ség ve té si szerv ve ze tõ je kö te les olyan sza bály za to kat ki -
ad ni, fo lya ma to kat ki ala kí ta ni és mû köd tet ni a szer ve ze ten 
be lül, ame lyek biz to sít ják a ren del ke zés re álló for rá sok
sza bály sze rû, sza bá lyo zott, gaz da sá gos, ha té kony és ered -
mé nyes fel hasz ná lá sát. A FEUVE, mint a kont roll te vé -
keny ség ré sze, ma gá ban fog lal ja:

a) a pénz ügyi dön té sek do ku men tu ma i nak el ké szí té sét
(ide ért ve a költ ség ve té si ter ve zés, a kö te le zett ség vál la lá -
sok, a szer zõ dé sek, a ki fi ze té sek, a sza bály ta lan ság  miatti
vissza fi zet te té sek do ku men tu ma it is),

b) az elõ ze tes és utó la gos pénz ügyi el len õr zést, a pénz -
ügyi dön té sek sza bály sze rû sé gi és sza bá lyo zott sá gi szem -
pont ból tör té nõ jó vá ha gyá sát, il let ve el len jegy zé sét,

c) a gaz da sá gi ese mé nyek el szá mo lá sá nak (a ha tá lyos
jog sza bá lyok nak meg fe le lõ könyv ve ze tés és be szá mo lás)
kont roll ját.”

(3) Az Áht. 121.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A FE U VE-nek biz to sí ta nia kell, hogy
a) a költ ség ve té si szerv va la mennyi te vé keny sé ge és

cél ja össz hang ban le gyen a sza bály sze rû ség, sza bá lyo zott -
ság és meg bíz ha tó gaz dál ko dás el ve i vel;

b) az esz kö zök kel és for rá sok kal  való gaz dál ko dás ban
ne ke rül jön sor pa zar lás ra, vissza élés re, ren del te tés el le nes
fel hasz ná lás ra;

c) meg fe le lõ, pon tos és nap ra kész in for má ci ók áll ja nak 
ren del ke zés re a költ ség ve té si szerv mû kö dé sé vel kap cso -
la to san;

d) a FEUVE har mo ni zá ci ó já ra és össze han go lá sá ra vo -
nat ko zó jog sza bá lyok vég re haj tás ra ke rül je nek, a mód -
szer ta ni út mu ta tók figye lembe véte lével.”

36. § (1) Az Áht. 121/A.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A költ ség ve té si szer vek nél a bel sõ el len õr zés ki ala -
kí tá sá ról és meg fe le lõ mû köd te té sé rõl a költ ség ve té si
szerv ve ze tõ je kö te les gon dos kod ni. A bel sõ el len õr zést
vég zõ sze mély vagy szer ve zet te vé keny sé gét a költ ség ve -
té si szerv ve ze tõ jé nek köz vet le nül alá ren del ve vég zi, je -
len té se it köz vet le nül a költ ség ve té si szerv ve ze tõ jé nek
kül di meg. A fe je ze tet irá nyí tó szerv (he lyi ön kor mány zat
ese té ben az ön kor mány zat) bel sõ el len õr zést vé gez het

a) az irá nyí tá sa vagy fel ügye le te alá tar to zó bár mely
költ ség ve té si szerv nél,

b) a sa ját, il let ve az irá nyí tá sa vagy fel ügye le te alá tar -
to zó költ ség ve té si szerv hasz ná la tá ba, va gyon ke ze lé sé be
adott ál la mi, ön kor mány za ti va gyon nal  való gaz dál ko dás
te kin te té ben,

c) to váb bá a fe je zet költ ség ve té sé bõl cél jel leg gel jut ta -
tott, il let ve a nem zet kö zi tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá val
kap cso la to san a ked vez mé nye zet tek nél és a tá mo ga tá sok
le bo nyo lí tá sá ban részt vevõ szer ve ze tek nél.”

(2) Az Áht. 121/A.  §-ának (5)–(6) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A bel sõ el len õr zé si te vé keny ség so rán sza bály sze -
rû sé gi, pénz ügyi, rend szer- és tel je sít mény-el len õr zé se ket, 
in for ma ti kai rend szer el len õr zé se ket és – fe je ze tet irá nyí tó
szerv ese tén – meg bíz ha tó sá gi el len õr zé se ket kell vé gez ni. 
A költ ség ve té si szer vek ele mi költ ség ve té si be szá mo ló i -
nak el len õr zé sét az Ál la mi Szám ve võ szék ál tal ki dol go -
zott mód szer tan sze rint kell vég re haj ta ni.

(6) A bel sõ el len õr zést vég zõ sze mély mun ká ját a vo -
nat ko zó jog sza bá lyok sze rint vég zi, az ál lam ház tar tá sért
fe le lõs mi nisz ter ál tal köz zé tett mód szer ta ni út mu ta tók és
a bel sõ el len õr zés re vo nat ko zó nem zet kö zi stan dar dok
figye lembe véte lével.”

(3) Az Áht. 121/A.  §-ának (10) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(10) A Kor mány ál tal ki je lölt bel sõ el len õr zé si szerv
el len õr zé si jog kö re ki ter jed

a) köz pon ti költ ség ve tés, az el kü lö ní tett ál la mi pénz -
ala pok, a tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap jai, va la mint
– a Kor mány vagy mi nisz ter irá nyí tá sa vagy fel ügye le te
alá nem tar to zó költ ség ve té si szer vek ki vé te lé vel – a köz -
pon ti költ ség ve té si szer vek bel sõ el len õr zé sé re;

b) a gaz dál ko dó szer ve ze tek nek, a köz ala pít vá nyok -
nak, az ala pít vá nyok nak, a kis tér sé gi, me gyei, tér sé gi és
re gi o ná lis te rü let fej lesz té si ta ná csok nak és – a pár tok ki vé -
te lé vel – a tár sa dal mi szer ve ze tek nek a köz pon ti költ ség -
ve tés bõl, ala pok ból jut ta tott pénz esz kö zök – ide ért ve a
nem zet kö zi szer zõ dé sek alap ján ka pott tá mo ga tá so kat és
se gé lye ket is – fel hasz ná lá sá nak el len õr zé sé re; va la mint

c) az a)–b) pont ban fog lal tak kal össze füg gés ben meg -
valósított be szer zé sek re, az ezek re kö tött szer zõ dé sek tel -
je sí té sé nek vizs gá la tá ra, eb ben a vo nat ko zá sá ban azon
szer zõ dõ fe lek re is, ame lyek a szer zõ dés tel je sí té sé ért fe le -
lõ sek, vagy ab ban köz re mû köd nek.”

(4) Az Áht. 121/A.  §-ának (12) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(12) A (10) be kez dés ben meg ha tá ro zott szerv fel ada -
tát, ha tás kö rét és szer ve ze tét a Kor mány ren de let ben ha tá -
roz za meg.”

37. § (1) Az Áht. 121/B.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a
kö vet ke zõ al cím lép:

„A belsõ kontrollrendszerek központi harmonizációja 
és koordinációja”

(2) Az Áht. 121/B.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A bel sõ kont roll rend sze rek fej lesz té se, sza bá lyo zá -
sá nak elõ ké szí té se, ko or di ná ci ó ja és har mo ni zá ci ó ja az ál -
lam ház tar tás al rend sze rei te kin te té ben az ál lam ház tar tá -
sért fe le lõs mi nisz ter fel ada ta.”

(3) Az Áht. 121/B.  §-a (2) be kez dé sé nek a)–c) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel adat ke re té -
ben az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter]
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„a) ko or di nál ja és össze han gol ja a költ ség ve té si, il let ve
nem zet kö zi for rá sok kont roll rend sze re it, va la mint ja vas la -
to kat tesz az ezek hez kap cso ló dó jog sza bá lyok ki ala kí tá -
sá ra;

b) meg al kot ja, köz zé te szi és rend sze re sen fe lül vizs gál -
ja a bel sõ kont rol lok kal kap cso la tos irány el ve ket, mód -
szer ta ni út mu ta tó kat;

c) fi gye lem mel kí sé ri és vizs gál ja a jog sza bá lyok,
irány el vek, mód szer ta ni út mu ta tók, bel sõ el len õr zés re vo -
nat ko zó nem zet kö zi stan dar dok al kal ma zá sát és vég re haj -
tá sát;”

38. § Az Áht. 121/C.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) A (7) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada tok kö zül a
bel sõ el len õr nyil ván tar tá si szá ma, neve és vá lasz tá sa
alap ján a (7) be kez dés f)–h) pont ja i ban fel so rolt ada ta i nak
egyi ke nyil vá nos, ezen ada tok ról bár ki tá jé koz ta tást kap -
hat. A nyil ván tar tás ba vé telt vég zõ szer ve zet a nyil ván tar -
tás ban sze rep lõ bel sõ el len õr nyil vá nos ada ta it in ter ne tes
hon lap ján nyil vá nos ság ra hoz za, és biz to sít ja, hogy a nyil -
vá nos ada tok ról a nyil ván tar tás ba vé telt vég zõ szer ve zet -
tõl bár ki tá jé koz ta tást kap has son.”

39. § Az Áht. 122.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A költ ség ve té si és eu ró pai uni ós for rá sok ból szár -
ma zó tá mo ga tást nyúj tó szerv, il let ve szer ve ze ti egy ség kö -
te les sé ge a tá mo ga tá sok le bo nyo lí tá sá ban részt vevõ szer -
ve ze tek kel és a ked vez mé nye zet tek kel kö tött szer zõ dés ben
ki köt ni:]

„a) hogy a tá mo ga tá sok le bo nyo lí tá sá ban részt vevõ
szer ve zet és a ked vez mé nye zett kö te les az el len õr zés ér de -
ké ben az Eu ró pai Szám ve võ szék és az Eu ró pai Bi zott ság
ille té kes szer ve ze tei, az Ál la mi Szám ve võ szék, a Kor -
mány ál tal ki je lölt bel sõ el len õr zé si szerv, a fe je ze tek el -
len õr zé si szer ve ze tei, a kincs tár, il let ve az eu ró pai uni ós
tá mo ga tá sok kal kap cso lat ban az irá nyí tó ha tó sá gok, a ki fi -
ze tõ, az iga zo ló és az el len õr zé si ha tó ság kép vi se lõ it el len -
õr zé si mun ká juk ban a hely szí nen is – a meg fe le lõ do ku -
men tu mok, szám lák, a prog ram meg valósítását iga zo ló
ok má nyok, bi zony la tok ren del ke zés re bo csá tá sá val, va la -
mint a fi zi kai tel je sí tés vizs gá la tá ban – se gí te ni;”

40. § (1) Az Áht. 124.  §-a (2) be kez dé sé nek i) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A Kor mány fel ha tal ma zást kap arra, hogy ren de let -
ben ál la pít sa meg]

„i) a meg valósítási terv, a tel je sít mény terv, a fel adat el -
lát ási meg ál la po dás, to váb bá a szer ve ze ti és mû kö dé si sza -
bály zat ál lam ház tar tá si szem pon tú rész le tes tar tal mi kö ve -
tel mé nye it, jó vá ha gyá sá nak rész le tes sza bá lya it;”

(2) Az Áht. 124.  §-a (2) be kez dé sé nek r) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A Kor mány fel ha tal ma zást kap arra, hogy ren de let -
ben ál la pít sa meg]

„r) a kincs tá ri és az ön kor mány za ti biz to s ki je lö lé sé hez
kap cso ló dó, jog ál lá sá val, ha tás kö ré vel, a gaz dál ko dá si ön -
ál ló sá gá ban kor lá to zott költ ség ve té si szerv mû kö dé sé vel
kap cso la tos rész le tes sza bá lyo kat;”

(3) Az Áht. 124.  §-a (2) be kez dé sé nek u) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A Kor mány fel ha tal ma zást kap arra, hogy ren de let -
ben ál la pít sa meg]

„u) a bel sõ kont rol lok, a FEUVE, va la mint a bel sõ el -
len õr zés rész le tes sza bá lya it;”

(4) Az Áht. 124.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
cs), m), q), va la mint zsh)–zsk) pont tal egé szül ki:

[(2) A Kor mány fel ha tal ma zást kap arra, hogy ren de let -
ben ál la pít sa meg]

,,cs) a költ ség ve té si szerv be szá mo ló ja irá nyí tó szerv ál -
tal tör té nõ fe lül vizs gá la tá nak és ér té ke lé sé nek szem pont -
ja it és el já rás rend jét;”

„m) a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak
ál ta lá nos sza bá lya it;”

„q) a 100. § (2) be kez dé se sze rin ti ma rad vány ból a köz -
ha tal mi költ ség ve té si szer vet és a köz in téz ményt meg il le tõ 
mér té ket;”

,,zsh) a 100/I. § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lal tak
alap ján tör té nõ meg elõ le ge zé si, lik vi di tá si köl csön fel vé tel 
fel té te le it és rész le tes sza bá lya it;

zsi) a 100/I. § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lal tak
alap ján tör té nõ hasz no sí tás és ér ték pa pír-vá sár lás fel té te -
le it és rész le tes sza bá lya it;

zsj) a 100/I. § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban fog lal tak
alap ján tör té nõ vissza té rí ten dõ tá mo ga tás nyúj tás fel té te -
le it és rész le tes sza bá lya it;

zsk) a 100/F. § (6) be kez dé sé ben meg je lölt tá mo ga tá so -
kat nyil ván tar tó szer vet.”

41. § Az Áht. 124.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ
o)–p) pont tal egé szül ki:

[(4) Fel ha tal ma zást kap az ál lam ház tar tá sért fe le lõs
mi nisz ter arra, hogy]

„o) az elõ irány zat-gaz dál ko dás, az elõ irány zat-fel hasz -
ná lás és a kincs tá ri gaz dál ko dás rész le tes sza bá lya it, to -
váb bá a kincs tá ri fi nan szí ro zás rend jét,

p) a költ ség ve té si szer vek kincs tá ri szám la ve ze té sé hez
kap cso ló dó dí jak ra, va la mint a kész pénz kí mé lõ fi ze té si
rend szer re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat”
[ren de let ben sza bá lyoz za.]

42. § Az Áht. a kö vet ke zõ 126.  §-sal egé szül ki:
„126. § (1) Fel ha tal ma zást kap nak a mi nisz te rek, hogy

az irá nyí tá suk vagy fel ügye le tük alá tar to zó költ ség ve té si
szer vek te kin te té ben az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter 
egyet ér té sé vel ren de let ben en ge dé lyez zék a költ ség ve tés -
ben ter ve zet tet meg ha la dó, a több let fel ada tok kal össze -
füg gõ köz ha tal mi be vé te lek bõl szár ma zó (több let)be vé tel
tel jes vagy rész be ni fel hasz ná lá sát.
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(2) Fel ha tal ma zást kap nak a mi nisz te rek, hogy az irá -
nyí tá suk vagy fel ügye le tük alá tar to zó köz pon ti köz ha tal -
mi költ ség ve té si szer vek te kin te té ben az ál lam ház tar tá sért
fe le lõs mi nisz ter egyet ér té sé vel ren de let ben sza bá lyoz zák
a szer vek ki egé szí tõ és ki se gí tõ te vé keny sé ge el len ér té ké -
nek jog cí mét, mér té két vagy mér té ke meg ál la pí tá sá nak
mód ját, va la mint az eb bõl szár ma zó be vé te lek fel hasz ná -
lá sát.”

43. § Az Áht. a kö vet ke zõ 127.  §-sal egé szül ki:
„127. § E tör vény ben meg nem ha tá ro zott fo gal mak ér -

tel me zé se te kin te té ben a költ ség ve té si szer vek jog ál lá sá -
ról és gaz dál ko dá sá ról  szóló 2008. évi CV. tör vény, va la -
mint a Ptk. ren del ke zé sei meg fele lõen irány adók.”

Záró rendelkezések

44. § (1) E tör vény – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé te -
lek kel – 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény 38.  §-a, 46. § (3) be kez dé sé nek c) pont ja,
va la mint az Áht. – e tör vénnyel meg ál la pí tott – 90.  §-ának
(2) be kez dé se 2009. ja nu ár 2-án, 52–55.  §-a 2010. ja nu ár
1-jén lép ha tály ba.

(3) Az Áht. e tör vény 22.  §-ával meg ál la pí tott
24/B.  §-ának (4)–(6) be kez dé sé ben, az Áht. e tör vény
25–28.  §-ával meg ál la pí tott 61.  §-ában, 69.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben, 86/C.  §-ában, VII. fe je ze té ben, az Áht. e tör -
vény 30.  §-ával meg ál la pí tott 101/A.  §-ában, va la mint az
Áht. e tör vény 42.  §-ával meg ál la pí tott 126.  §-ában fog lal -
ta kat 2010. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni. Az Áht. e tör -
vény 28.  §-ával meg ál la pí tott 100/A.  §-ában, va la mint
100/H.  §-ának (7) be kez dé sé ben fog lal ta kat elõ ször a
2010. évi költ ség ve tés vég re haj tá sa so rán kell al kal maz ni.
A költ ség ve té si szer vek gaz dál ko dá sa te kin te té ben 2009.
ja nu ár 1. és 2009. de cem ber 31. kö zött az Áht. 2008. de -
cem ber 31-én ha tá lyos 24.  §-ában, 36.  §-ában, 39.  §-ában,
92–94.  §-ában és 96–100.  §-ában fog lal tak alkalma -
zandók.

(4) A költ ség ve té si szerv ala pí tó (irá nyí tó) szer ve 2009.
má jus 15-ig kö te les fe lül vizs gál ni a köz fel adat el lá tá sá nak
mód ját szer ve ze ti szem pont ból az irá nyí tá sa alá tar to zó
költ ség ve té si szerv, az ál ta la vagy az irá nyí tá sa alá tar to zó
költ ség ve té si szerv ál tal ala pí tott, il let ve rész vé te lé vel mû -
kö dõ és va gyon ke ze lé sé be tar to zó gaz dál ko dó szer ve zet
(így kü lö nö sen: köz hasz nú tár sa ság, gaz da sá gi tár sa ság),
va la mint az e tár sa ság ál tal to vább ala pí tott gaz dál ko dó
szer ve zet te kin te té ben, az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény
sa ját gaz da sá gi tár sa sá ga ki vé te lé vel. Amennyi ben a fe lül -
vizs gá lat ered mé nye ként a to váb bi mû kö dés 2009. jú li us
1-je után is in do kolt, az e tör vény ben és kü lön tör vény ben
fog lalt elõ írásokat költ ség ve té si szer vek ese té ben 2009.
jú ni us 1-jé ig kell (az ala pí tó ok irat mó do sí tá sá val vagy
más meg fe le lõ mó don) ér vé nye sí te ni.

(5) A költ ség ve té si szerv irá nyí tó szer ve az irá nyí tá sa
alá tar to zó költ ség ve té si szer vet 2009. jú ni us 1-jé ig kö te -

les e tör vény alap ján be so rol ni. Ha a be so ro lás alap ján a
költ ség ve té si szerv más fog lal koz ta tá si tör vény ha tá lya alá 
ke rül, ak kor a 9. § (3) be kez dé sé ben fog lal tak al kal ma zan -
dók az zal, hogy az át adás idõ pont ján a be so ro lás ra vo nat -
ko zó, 5. § sze rin ti nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zés ha -
tály ba lé pé sé nek nap ját kell ér te ni.

(6) Az e tör vény ha tály ba lé pé se kor már be jegy zett, mû -
kö dõ, köz ha tal mi és köz szol gál ta tó te vé keny ség vég zé sé -
re is fel ha tal ma zott költ ség ve té si szer vet e tör vény
15–16.  §-a alap ján asze rint kell be so rol ni, hogy mi volt a
szerv lét re ho zá sá nak alap ve tõ cél ja ként meg ha tá ro zott fel -
adat, alap te vé keny ség, il let ve mi lyen jel le gû alap te vé -
keny sé gek meg ha tá ro zó ak, el hagy ha tat la nok a szerv lé te -
zé se szem pont já ból.

(7) Az e tör vény ha tály ba lé pé se kor már mû kö dõ, de be
nem jegy zett, il let ve ala pí tó ok irat tal nem ren del ke zõ költ -
ség ve té si szerv ese tén az e tör vény ben fog lalt kö ve tel mé -
nye ket leg ké sõbb 2009. jú ni us 1-jé ig – az Áht. 66.  §-ában
fog lalt költ ség ve té si szerv ese tén leg ké sõbb 2009. ok tó ber
1-jé ig – tel je sí te ni kell. A nyil ván tar tás ba be nem jegy zett
ezen költ ség ve té si szerv – az Áht. 66.  §-ában fog lalt költ -
ség ve té si szerv ki vé te lé vel – 2010. ja nu ár 1-jén e tör vény
ere jé nél fog va meg szû nik az zal, hogy ál ta lá nos jog utód ja
az irá nyí tó (en nek hi á nyá ban ala pí tó) szer ve.

(8) Az Áht. e tör vény 28.  §-ával meg ál la pí tott 100/G. §
(5) be kez dé sé ben, va la mint 100/I. § (5)–(6) be kez dé sé ben
fog lal tak 2010. ja nu ár 1-jé tõl al kal maz ha tók azon költ ség -
ve té si szer vek ese té ben is, ame lyek az ott le írt fel té te lek -
nek 2007. ja nu ár 1-jé tõl 2009. de cem ber 31-ig fo lya ma to -
san meg fe lel nek.

(9) Az Áht. e tör vény 28.  §-ával meg ál la pí tott 100/J. §
(3) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lalt fel té tel 2010. ja nu ár
1-jé tõl al kal maz ha tó azon költ ség ve té si szerv ese té ben is,
amely az ott le ír tak nak 2007. ja nu ár 1-jé tõl 2009. de cem -
ber 31-ig fo lya ma to san meg fe lel.

(10) Amennyi ben a gaz dál ko dó szer ve zet ese té ben az
Áht. e tör vény 29.  §-ával meg ál la pí tott 100/L. § (7) be kez -
dé sé ben fog lalt fel té te lek 2008. ja nu ár 1. és 2009. de cem -
ber 31. kö zött fenn áll nak, az ala pí tói (tu laj do no si, tag sá gi,
rész vény esi) jo gok gya kor ló ja 2010. ja nu ár 1-jé tõl in téz -
ked het az ott em lí tett for rá sok meg fe le lõ csök ken té sé rõl,
vagy kez de mé nyez he ti a gaz dál ko dó szer ve zet át ala ku lá -
sát, jog utód nél kü li meg szün te té sét.

(11) A kincs tár a (4)–(5) be kez dés ben fog lal tak sze rin ti
adat vál to zá so kat leg ké sõbb 2009. jú ni us 30-ig, 2009. jú -
lius 1-jei ha tállyal jegy zi be az 5. § sze rin ti nyil ván tar tás ba.

(12) Az Áht. e tör vény 28.  §-ával meg ál la pí tott 100/B. § 
(5) be kez dé sé ben fog lalt helyt ál lá si kö te le zett ség a 2010.
ja nu ár 1-jét köve tõen vál lalt kö te le zett sé gek alap ján fenn -
ál ló tar to zá sok te kin te té ben ér vé nye sül.

(13) Az Áht. e tör vény 28.  §-ával meg ál la pí tott 88. §
(4)–(5) be kez dé sé ben fog lalt kö te le zett sé ge ket a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott idõ pont tól kez dõ dõ en kell
al kal maz ni.
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(14) Az Áht. – e tör vénnyel meg ál la pí tott –
18/C.  §-ának (17) be kez dé sé ben fog lal ta kat a hatályba -
lépését köve tõen ka pott pénz esz kö zök re kell al kal maz ni.

45. § (1) A köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don
hasz ná la tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és
el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ egyes tör vények
mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi XXIV. tör vény 39.  §-a a ha -
tá lyát vesz ti.

(2) A Ksztv. 2. § (1) be kez dé sé nek f) pont ja,72.  §-ának
(3) be kez dé se és 74.  §-ának (3) be kez dé se a ha tá lyát
 veszti.

(3) Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
140/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben, va la mint 149/C.  §-ának
(1) be kez dé sé ben a „rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó” szö -
veg rész a ha tá lyát vesz ti.

(4) Az Áht. 18/F.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „(a továb -
biak ban: Gt.)” szö veg rész, va la mint 124.  §-a (2) be kez dé -
sé nek f) és g) pont ja a ha tá lyát vesz ti.

(5) Az Áht. e tör vény 30.  §-ával meg ál la pí tott
101/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „köz hasz nú tár sa ság,”
szö veg rész 2009. jú li us 1-jén a ha tá lyát vesz ti.

(6) Az Áht. e tör vény 29.  §-ával meg ál la pí tott
100/N.  §-ának (6), (8) és (9) be kez dé sé ben a „vagy köz -
hasz nú” szö veg rész 2009. jú li us 1-jén a ha tá lyát vesz ti.

(7) Az Áht. 24.  §-ának (3), (4), (7) be kez dé se,
36.  §-ának (2) be kez dé se, 39.  §-ának (1) be kez dé sé ben a 
„ , to váb bá a 36. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott lét -
szám ke re tek lét szám mó do sí tá sá ra” szö veg rész, 124.  §-a
(2) be kez dé sé nek w) pont já ban az „a 91/A. § és a 94. §
(4) be kez dé sé nek,”, va la mint az „és (11) be kez dé sé nek”
szö veg rész a ha tá lyát vesz ti.

46. § (1) Az Áht. 13/B.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „köz -
be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény (a továb -
biak ban: Kbt.)” szö veg rész he lyé be a „Kbt.” szö veg rész
lép.

(2) Az Áht. 24. § (6) be kez dé sé ben a „(3)–(5) be kez dés -
ben sza bá lyo zott” szö veg rész he lyé be az „(5) be kez dés ben 
sza bá lyo zott” szö veg rész, 24/B.  §-ának (1) be kez dé sé ben
a „93. § (3) be kez dé sé ben” szö veg ré szek he lyé be a
„100.  §-ban” szö veg rész, a 86/F. § (2) be kez dé sé nek fel ve -
ze tõ szö ve gé ben a „93.  §-t” szö veg rész he lyé be a
„100.  §-t” szö veg rész, a 86/F. § (2) be kez dé sé nek d) pont -
já ban a „93. § (9) be kez dé sé ben a „fe je zet össze sí tett elõ -
irány za ta in” ” szö veg rész he lyé be a „100. § (1) be kez dé sé -
ben a fe je zet össze sí tett elõ irány zat-ma rad vá nyán” szö -
veg rész lép.

(3) Az Áht.
a) 12/B.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „fe je zet fel ügye le -

tét el lá tó szerv ve ze tõ je” szö veg ré szek he lyé be a „fe je ze tet 
irá nyí tó szerv” szö veg lép;

b) 12/C.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „költ ség ve té si fe je -
zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be
a „fe je ze tet irá nyí tó szerv” szö veg lép;

c) 12/C.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „költ ség ve té si fe je -
zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ jé nek” szö veg rész he -
lyé be a „fe je ze tet irá nyí tó szerv nek” szö veg lép;

d) 15/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „fel ügye le ti szer -
vé nek” szö veg rész he lyé be az „irá nyí tó szer ve” szö veg
lép;

e) 20.  §-ának (7) be kez dé sé ben a „fe je zet fel ügye le tét
el lá tó szerv ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a „fe je ze tet irá -
nyí tó szerv” szö veg lép;

f) 23/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „költ ség ve té si fe je -
zet fel ügye le tét el lá tó szerv” szö veg rész he lyé be a „fe je ze -
tet irá nyí tó szerv” szö veg lép;

g) 24.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „fe je zet fel ügye le tét
el lá tó szerv ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a „fe je ze tet irá -
nyí tó szerv” szö veg lép;

h) 24.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „fe je zet fel ügye le tét
el lá tó szerv nek” szö veg rész he lyé be a „fe je ze tet irá nyí tó
szerv nek” szö veg lép;

i) 24.  §-ának (9) be kez dé sé ben a „fe je zet fel ügye le tét
el lá tó szerv ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a „fe je ze tet irá -
nyí tó szerv ve ze tõ je” szö veg lép;

j) 24.  §-ának (12) be kez dé sé ben a „fe je zet fel ügye le tét
el lá tó szerv(ek)” szö veg rész he lyé be a „fe je ze tet irá nyí tó
szerv” szö veg lép, va la mint az „a fe je ze tek fel ügye le tét el -
lá tó szer vek ve ze tõ i nek” szö veg rész he lyé be az „az érin -
tett fe je ze tet irá nyí tó szer vek” szö veg lép;

k) 24/A.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „fe je zet fel ügye le -
tét el lá tó szerv ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a „fe je ze tet
irá nyí tó szerv ve ze tõ je”, az „együt tes ren de let ben” szö -
veg rész he lyé be az „egyet ér tés ben ki adott ren de let ben”
szö veg lép;

l) 39.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „fe je zet fel ügye le tét
el lá tó szerv ve ze tõ jé nek” szö veg rész he lyé be a „fe je ze tet
irá nyí tó szerv nek” szö veg lép;

m) 39.  §-ának (5) be kez dé sé ben az „a fe je zet fel ügye le -
tét el lá tó szerv ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be az „az irá nyí -
tó szerv” szö veg lép;

n) 47.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „fe je zet fel ügye le tét
el lá tó szerv” szö veg rész he lyé be a „fe je ze tet irá nyí tó
szerv” szö veg lép;

o) 51.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „fe je zet fel ügye le tét
el lá tó szerv ve ze tõ je a fel ügye le te alá tar to zó fe je zet” szö -
veg rész he lyé be a „fe je ze tet irá nyí tó szerv az irá nyí tá sa alá 
tar to zó fe je zet” szö veg lép;

p) 52.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „fe je zet fel ügye le tét
el lá tó szerv ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a „fe je ze tet irá -
nyí tó szerv” szö veg lép, va la mint az „a fel ügye le te alá”
szö veg ré szek he lyé be az „az irá nyí tá sa alá” szö veg lép;

q) 86/F.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban a „fe je zet
fel ügye le tét el lá tó szerv” szö veg rész he lyé be a „fe je ze tet
irá nyí tó szerv” szö veg lép;

r) 86/I.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „– ki vé ve a
94.  §-ban fog lal ta kat –”szö veg rész he lyé be a „– ki vé ve a
100/F.  §-ban fog lal ta kat –” szö veg lép;

s) 102.  §-ának (14) be kez dé sé ben az „a fel ügye le te alá
tar to zó” szö veg rész he lyé be az „az irá nyí tá sa vagy fel -
ügye le te alá tar to zó” szö veg lép;
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t) 124.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „fel ügyelt” szö veg -
ré szek he lyé be az „irá nyí tott vagy fel ügyelt” szö veg lép;

u) 124.  §-a (4) be kez dé sé nek i) pont já ban az „a fe je zet
fel ügye le tét el lá tó szer vek kel” szö veg rész he lyé be az „a
fe je ze tet irá nyí tó mi nisz te rek kel” szö veg lép;

v) 124.  §-ának (9) be kez dé sé ben a „fe je zet fel ügye le tét
el lá tó” szö veg rész he lyé be a „fe je ze tet irá nyí tó” szö veg
lép.

(4) Az Áht. 18/C.  §-a a kö vet ke zõ (17) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(17) Azon köz hasz nú tár sa sá gok, non pro fit gaz da sá gi
tár sa sá gok, ame lyek ben az ál lam leg alább több sé gi be fo -
lyás sal ren del ke zik, a kincs tár ban ve ze tett pénz for gal mi
szám lán kö te le sek ke zel ni, vagy ki zá ró lag a kincs tár há ló -
za tá ban ér té ke sí tett ál lam pa pí rok vá sár lá sá val hasz no sít -
hat ják az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl szár ma zó pénz -
esz kö ze i ket azok fel hasz ná lá sá ig. Ezen tár sa sá gok egyéb
for rás ból szár ma zó pénz esz kö ze i ket is ke zel he tik a kincs -
tár ban ve ze tett szám lá ju kon.”

(5) Az Áht. 18/C.  §-ának (17) be kez dé sé ben a „köz -
hasz nú tár sa sá gok,” szö veg rész 2009. jú li us 1-jén ha tá lyát
vesz ti.

47. § A Ma gyar Köz tár sa ság 2005. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2004. évi CXXXV. tör vény 88.  §-ának (11) be kez -
dé sé vel át szá mo zott Áht. 24.  §-a (13) be kez dé sé nek szá -
mo zá sa (14) be kez dés re vál to zik, az zal, hogy a be kez dés -
ben a „fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv” szö veg rész he lyé -
be „fe je ze tet irá nyí tó szerv” szö veg lép.

48. § (1) Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény és egyes kap cso ló dó tör vények mó do -
sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXV. tör vény (a továb biak ban:
Át.) 1.  §-a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki, és az ere -
de ti (3)–(6) be kez dé sek szá mo zá sa (4)–(7) be kez dés re
vál to zik:

„(3) Ha tör vény vagy ön kor mány za ti ren de let el té rõ en
nem ren del ke zik, kö te le zõ egy éven be lül kez de mé nyez ni
a meg szün te tést, ha a köz ala pít vány va gyo nán be lül az ál -
lam ház tar tá son kí vü li ere de tû be vé tel – így kü lö nö sen: jut -
ta tás, ado mány – ará nya (a mû kö dés meg kez dé sé nek évét
nem szá mít va) két éven át 80% alat ti.”

(2) Az Át.

a) 1.  §-ának át szá mo zott (6) be kez dé sé ben a „(3) és
(4) be kez dés ben fog lal ta kat” szö veg rész he lyé be a
„(3)–(5) be kez dés ben fog lal ta kat” szö veg lép,

b) 1.  §-ának át szá mo zott (7) be kez dé sé ben a „(3) be -
kez dés ben” szö veg rész he lyé be a „(4) be kez dés ben”, va la -
mint az „az (5) be kez dés ben” szö veg ré szek he lyé be az „a
(6) be kez dés ben” szö veg lép.

49. § A ku ta tás-fej lesz tés rõl és a tech no ló gi ai innová -
cióról  szóló 2004. évi CXXXIV. tör vény a kö vet ke zõ
32.  §-sal egé szül ki:

„32. § Hasz no sí tó vál lal ko zás költ ség ve té si szerv ál tal
tör té nõ ala pí tá sa vagy gaz da sá gi tár sa ság ban e cél ból tör -
té nõ tag sá gi (rész vény esi) jog vi szony lé te sí té se, ré sze se -
dés szer zé se te kin te té ben az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992.
évi XXXVIII. tör vény 100/K–L.  §-ában fog lal tak nem al -
kal ma zan dók.”

50. § (1) A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény 17.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban a
„fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ je” szö veg rész he -
lyé be a „fe je ze tet irá nyí tó szerv ve ze tõ je” szö veg, 43.  §-a
(5) be kez dé sé nek b) pont já ban a „fe je zet fel ügye le tét el lá -
tó szerv nél” szö veg rész he lyé be a „fe je ze tet irá nyí tó
szerv nél” szö veg, 44.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „fe je zet
fel ügye le tét el lá tó szer ve ze tek nél” szö veg rész he lyé be a
„fe je ze tet irá nyí tó szer vek nél” szö veg lép.

(2) A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény 30.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban a
„fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ je” szö veg rész he -
lyé be a „fe je ze tet irá nyí tó szerv ve ze tõ je” szö veg lép.

(3) A Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mi á ról  szóló 1994.
évi XL. tör vény 19.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „fe je ze te
fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ jé nek” szö veg rész he lyé be
a „fe je ze te te kin te té ben a fe je ze tet irá nyí tó szerv ve ze tõ jé -
nek” szö veg lép.

(4) A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
56.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban a „fe je zet fel ügye le -
tét el lá tó szerv ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a „fe je ze tet
irá nyí tó szerv ve ze tõ je” szö veg lép.

(5) A sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek
az adó zó ren del ke zé se sze rin ti fel hasz ná lá sá ról  szóló
1996. évi CXXVI. tör vény 3.  §-ának (2) be kez dé sé ben a
„fe je ze tek fel ügye le tét el lá tó szer vek” szö veg rész he lyé be
a „fe je ze te ket irá nyí tó szer vek” szö veg lép.

(6) Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra -
mok ról  szóló 1997. évi CXXXVI. tör vény 1.  §-ának
(3) be kez dé sé ben a „fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv” szö -
veg rész he lyé be a „fe je ze tet irá nyí tó szerv” szö veg lép.

(7) A gaz da sá gi ka ma rák ról  szóló 1999. évi CXXI. tör -
vény 34.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „fe je zet fel ügye le tét
el lá tó szerv ve ze tõ jé nek, aki” szö veg rész he lyé be a „fe je -
ze tet irá nyí tó szerv nek, amely” szö veg lép.

(8) Az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
54.  §-a (7) be kez dé sé nek f) pont já ban a „fe je zet fel ügye le -
tét el lá tó szerv ve ze tõ jét” szö veg rész he lyé be a „fe je ze tet
irá nyí tó szer vet” szö veg lép.

(9) A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint
ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap -
cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII.
tör vény 25.  §-a (4) be kez dé sé nek h) pont já ban a „fe je zet
fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ jét” szö veg rész he lyé be a
„fe je ze tet irá nyí tó szer vet” szö veg lép.
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(10) A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té rõl
 szóló 2007. évi CXXXV. tör vény 12.  §-a (2) be kez dé sé -
nek d) pont já ban a „fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze -
tõ jé nek” szö veg rész he lyé be a „fe je ze tet irá nyí tó szerv”
szö veg lép.

(11) Az elekt ro ni kus in for má ció sza bad ság ról  szóló
2005. évi XC. tör vény mel lék le té nek I. pont ja a kö vet ke zõ
új 8/A. pont tal egé szül ki:

„8/A. A köz fel ada tot el lá tó
szerv ál tal ala pí tott
költ ség ve té si szerv
neve, szék he lye,
a költ ség ve té si szer vet 
ala pí tó jog sza bály
meg je lö lé se, il let ve az
azt ala pí tó ha tá ro zat,
a költ ség ve té si szerv
ala pí tó ok ira ta,
ve ze tõ je, hon lap já nak
el ér he tõ sé ge

A vál to zá so kat 
köve tõen
azon nal

Az elõ zõ
ál la pot 1 évig
ar chí vum ban
tar tá sá val”

51. § (1) A mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos
könyv tá ri el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl  szóló 1997. évi
CXL. tör vény 61.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A nem ze ti könyv tár ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál ko -
dó köz pon ti költ ség ve té si szerv.”

(2) A ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról, szer -
ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos
bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999. évi LXXIV. tör -
vény 26.  §-ában az „ön ál ló an gaz dál ko dó tel jes jog kör rel
ren del ke zõ” szö veg rész he lyé be az „ön ál ló an mû kö dõ és
gaz dál ko dó” szö veg lép.

(3) Az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör -
vény 9.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „ön ál ló an gaz dál ko -
dó” szö veg rész he lyé be az „ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál ko -
dó” szö veg lép.

(4) A köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör -
vény 374.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „ön ál ló an gaz dál -
ko dó” szö veg rész he lyé be az „ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál -
ko dó” szö veg lép.

(5) A Vám- és Pénz ügy õr ség rõl  szóló 2004. évi XIX.
tör vény 1.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A Vám- és Pénz ügy õr ség az adó po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter irá nyí tá sa alatt álló fegy ve res rend vé del mi, ál -
lam igaz ga tá si szerv, amely or szá gos ha tás kör rel ren del ke -
zõ, ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál ko dó köz pon ti költ ség ve té -
si szerv.”

52. § Az Áht. 100/H.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
c) pont tal egé szül ki:

[(1) A köz szol gál ta tó költ ség ve té si szerv]
„c) a fel hal mo zá si elõ irány za tok ra, va la mint kor mány -

ren de let ben meg ha tá ro zott eset ben tel je sí tés ará nyos fi -

nan szí ro zás ban, más elõ irány za tok ra pe dig idõ ará nyos
 finanszírozásban ré sze sül.”

53. § (1) Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör -
vény 140/A.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az OET jogi sze mély, gaz dál ko dá sá ra a köz ha tal mi 
költ ség ve té si szerv gaz dál ko dá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo -
kat kell al kal maz ni. Te vé keny sé gét a mi nisz ter irá nyít ja.”

(2) Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
149/C.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) A RET jogi sze mély, gaz dál ko dá sá ra a köz szol gál -
ta tó költ ség ve té si szerv gaz dál ko dá sá ra vo nat ko zó sza bá -
lyo kat kell al kal maz ni.”

54. § A Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mi á ról  szóló 1994.
évi XL. tör vény 8.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az Aka dé mia fel ada ta i hoz iga zo dó an sa ját ha tás -
kö ré ben ál la pít ja meg egyes szer ve ze te i nek gaz dál ko dá si
for má it, vá laszt ja meg a ku ta tás tá mo ga tás mód ja it. E kör -
ben köz tes tü le ti költ ség ve té si szer vet ala pít hat, amely re
– ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik – a köz in té zet köz -
pon ti költ ség ve té si szerv re vo nat ko zó jog sza bá lyo kat kell
al kal maz ni. A költ ség ve té si szerv ala pí tá sá hoz az ál lam -
ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter elõ ze tes egyet ér té se szük sé -
ges, amennyi ben az ala pí tás vagy a mû köd te tés ál lam ház -
tar tás ból szár ma zó for rás igény be vé te lé vel tör té nik. Költ -
ség ve té si szerv for má ban mû kö dõ aka dé mi ai ku ta tó in té zet 
vál lal ko zó köz in té zet költ ség ve té si szerv ként tör té nõ be -
so ro lá sá ról – az ál lam ház tar tás ról  szóló tör vény ben fog lalt 
fel té te lek tel je sü lé se ese tén – a ku ta tó in té zet kez de mé nye -
zé sé re az Aka dé mia köz gyû lé se dönt.”

55. § (1) A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX.
tör vény 7.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki:

„(8) Költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in -
téz mény vál lal ko zó köz in té zet költ ség ve té si szerv ként tör -
té nõ be so ro lá sát – az ál lam ház tar tás ról  szóló tör vény ben
és e tör vény ben fog lalt fel té te lek tel je sü lé se ese tén – az in -
téz mény kez de mé nyez he ti.”

(2) A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
a kö vet ke zõ 132/A.  §-sal egé szül ki:

„132/A. § A vál lal ko zó köz in té ze ti fel té te lek meg lé té -
nek vizs gá la ta kor figye lembe ve en dõ tel je sít mény ará nyo -
san meg ál la pí tott mû kö dé si tá mo ga tás az ál la mi fel sõ ok ta -
tá si in téz mé nyek ese té ben a 130. § sze rin ti kép zé si tá mo -
ga tás nak és a 132. § sze rin ti fenn tar tói tá mo ga tás nak a
hall ga tói lét szám alap ján meg ha tá ro zott éves in téz mé nyi
össze ge.”

56. § (1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let -
ben ha tá roz za meg

a) a Kor mány vagy mi nisz ter irá nyí tá sa vagy fel ügye -
le te alá nem tar to zó költ ség ve té si szer vek ki vé te lé vel a
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költ ség ve té si szer vek ala pí tá sá nak, mû kö dé sé nek és be so -
ro lá sá nak szak mai, pénz ügyi, gaz da sá gos sá gi kö ve tel mé -
nye it, fel té te le it, va la mint a költ ség ve té si szer vek ala pí tá -
sá nak, át so ro lá sá nak, át ala kí tá sá nak, meg szün te té sé nek, a
jogi sze mé lyi sé gû szer ve ze ti egy sé gek lét re ho zá sá nak,
mû kö dé sé nek, meg szün te té sé nek rész le tes sza bá lya it;

b) az át ala kí tá si és a meg szün te té si biz to s ki je lö lé sé hez 
kap cso ló dó, jog ál lá sá val, ha tás kö ré vel, a gaz dál ko dá si ön -
ál ló sá gá ban kor lá to zott költ ség ve té si szerv mû kö dé sé vel
kap cso la tos rész le tes sza bá lyo kat.

c) a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter és a hon véd ele mért
fe le lõs mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó költ ség ve té si szer -
vek rõl, va la mint a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról a
kincs tár nál nyil ván tar tás ba ve he tõ ada tok kö rét, a kincs tá -
ri nyil ván tar tás ba nem ve he tõ ada to kat nyil ván tar tó szerv
ki je lö lé sét, to váb bá az ezen ada tok ra vo nat ko zó nyil ván -
tar tás sa já tos el já rá si sza bá lya it.

(2) Fel ha tal ma zást kap az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter rel egyet -
ér tés ben ren de let ben ál la pít sa meg

a) a költ ség ve té si szer vek nyil ván tar tá sá ba be jegy zen -
dõ to váb bi ada tok kö rét,

b) a nyil ván tar tás ba vé tel, il let ve a nyil ván tar tás ve ze -
té sé nek sza bá lya it,

c) a nyil ván tar tás ból tör té nõ adat le kér de zés és adat -
szol gál ta tás, va la mint a nyil ván tar tás hoz gépi adat fel dol -
go zá si esz köz zel tör té nõ csat la ko zás sza bá lya it.

57. § E tör vény ben meg nem ha tá ro zott fo gal mak ér tel -
me zé se te kin te té ben a Ptk., il let ve az Áht. ren del ke zé se it
kell al kal maz ni.

58. § E tör vény 1.  §-ának és 15.  §-ának al kal ma zá sá ban
jog sza bá lyon, 3.  §-a (5) be kez dé sé nek és 8.  §-a (2) és
(7) be kez dé sé nek al kal ma zá sá ban tör vényen az Or szág -
gyû lés Hi va ta la te kin te té ben az Or szág gyû lés – az Al kot -
mány 24.  §-ának (4) be kez dé se alap ján meg al ko tott – Ház -
sza bá lyát is ér te ni kell.

59. § Ahol jog sza bály fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv -
rõl, ille tõ leg fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ jé rõl
ren del ke zik, azon e tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen fe je -
ze tet irá nyí tó szer vet, ille tõ leg fe je ze tet irá nyí tó szerv ve -
ze tõ jét kell ér te ni.

60. § Ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, a köz pon ti
ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor mány tag jai és
az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006. évi LVII. tör vény 
sze rin ti au to nóm ál lam igaz ga tá si szerv és kor mány hi va tal
e tör vény al kal ma zá sá ban irá nyí tó szerv.

61. § (1) Az e tör vény 29.  §-ával meg ál la pí tott Áht.
100/L.  §-ának (7) be kez dé sé ben fog lal tak nem al kal ma -
zan dók

a) a Nem ze ti Inf ra struk tú ra Fej lesz tõ Zárt kö rû en mû -
kö dõ rész vény tár sa ság ra (NIF Zrt.),

b) az Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ Zárt kö rû en mû kö dõ
rész vény tár sa ság ra (ÁAK Zrt.),

c) a Ma gyar Köz út Ál la mi Köz út ke ze lõ, Fej lesz tõ, Mû -
sza ki és In for má ci ós Köz hasz nú Tár sa ság ra (Ma gyar Köz -
út Kht.),

d) az ITD Hun ga ry Non pro fit Köz hasz nú Zárt kö rû en
mû kö dõ rész vény tár sa ság ra (ITD Hun ga ry Zrt.),

e) a Bá nya va gyon-hasz no sí tó Köz hasz nú Tár sa ság ra,
f) a Ra dio ak tív Hul la dé ko kat Ke ze lõ Köz hasz nú Tár sa -

ság ra,
g) azon – a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze -

tett mi nisz té ri um ál tal ala pí tott – gaz dál ko dó szer ve zet re,
amely a hon vé del mi te vé keny ség köz vet len biz to sí tá sá val
és fej lesz té sé vel kap cso la tos fel ada tot lát el, to váb bá

h) az Eu ró pai Szo ci á lis Alap Nem ze ti Prog ram irá nyí tó
Iro da Tár sa dal mi Szol gál ta tó Köz hasz nú Tár sa ság ra
(ESZA Kht.).

(2) Az Át. – e tör vény 48.  §-ának (1) be kez dé sé vel meg -
ál la pí tott – 1.  §-ának (3) be kez dé se nem al kal maz ha tó

a) a Be teg jo gi, El lá tott jo gi és Gyer mek jo gi Köz ala pít -
vány,

b) az Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít vány,
c) a Fo gya té kos Sze mé lyek Esély egyen lõ sé gé ért Köz -

ala pít vány,
d) a Ma gyar or szá gi Ci gá nyo kért Köz ala pít vány

ese té ben.

62. § Az ál la mi vál la la tok ról  szóló 1977. évi VI. tör vény 
VII. fe je ze te (45–46/A.  §-a) alap ján új köz üze met (köz -
üze mi vál la la tot) 2009. ja nu ár 1-jé tõl nem le het ala pí ta ni.

63. § E tör vény 19.  §-át meg elõ zõ al cí me, 19–43.  §-a
2009. au gusz tus 1-jén, 45–55.  §-a 2010. feb ru ár 1-jén ha -
tá lyát vesz ti. E § 2010. feb ru ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2008. évi CVI.
törvény

az egyes egészségügyi tárgyú törvények
módosításáról*

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény

mó do sí tá sa

1. § A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról szó ló
1997. évi LXXXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ebtv.)
5/B. §-ának e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. de cem ber 15-i ülés nap ján fo gad ta el.
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[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„e) gyó gyá sza ti se géd esz köz: a biz ton sá gos és gaz da sá -

gos gyógy szer- és gyó gyá sza ti se géd esz köz-el lá tás, va la -
mint a gyógy szer for gal ma zás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló
2006. évi XCVIII. tör vény 3. §-ának f) pont ja sze rin ti esz -
köz,”

2. § Az Ebtv. 21/A. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A 21. § (1) be kez dé sé nek aa) és d) pont ja sze rin ti
ha tó ság ál tal – a kü lön jog sza bály sze rint – ki emelt, in di -
ká ci ó hoz kö tött tá mo ga tás ban ré sze sí tett gyógy sze rért a
biz to sí tott do bo zon ként, gyó gyá sza ti se géd esz kö zért pe -
dig vé nyen ként a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
össze gû dí jat fi zet.”

3. § (1) Az Ebtv. 83. §-a (2) be kez dé sé nek o) pont ja he -
lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány]
„o) a rész le ges té rí té si dí jak meg ál la pí tá si mód sze ré nek, 

az egyes díj té te lek kép zé sé nél szá mí tás ba ve he tõ költ ség -
ele mek nek, va la mint a dí jak be fi ze té sé re és el szá mo lá sá ra
vo nat ko zó sza bá lyok nak, a té rí té si dí jak egész ség ügyi
szol gál ta tó ál ta li meg ál la pí tá sa sza bá lya i nak, il let ve egyes 
el lá tá sok rész le ges té rí té si dí já nak,”
[meg ha tá ro zá sá ra.]

(2) Az Ebtv. 83. §-a (2) be kez dé sé nek t) pont ja he lyé be
az aláb bi ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány]
„t) az egész ség ügyi tech no ló gi ák egész ség biz to sí tá si fi -

nan szí ro zás ba tör té nõ be fo ga dá sá nak alap el vei, fel té tel -
rend sze re és rész le tes sza bá lyai, va la mint a már be fo ga dott 
tech no ló gi ák kö ré nek fe lül vizs gá la tá ra és mó do sí tá sá ra
vo nat ko zó sza bá lyok,”
[meg ha tá ro zá sá ra.]

(3) Az Ebtv. 83. §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ f)–g)
pon tok kal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap az egész ség biz to sí tá sért fe le lõs
mi nisz ter, hogy az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel
egyet ér tés ben ren de let ben ha tá roz za meg]

„f) az eu ró pai egész ség biz to sí tá si kár tya, il let ve a
TAJ-szá mot iga zo ló ok mány ki adá sá val kap cso la tos igaz -
ga tá si szol gál ta tá sért fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si dí -
jak meg fi ze té sé re vo nat ko zó ren del ke zé se ket,

g) a mun kál ta tó ál tal kez de mé nye zett, a mun ka vál la ló
ke re sõ kép te len sé gé nek fe lül vizs gá la tá ra irá nyu ló kü lön
jog sza bály sze rin ti el já rá sért fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál -
ta tá si dí jak kö rét, mér té két, va la mint a díj fi ze té sé re vo nat -
ko zó egyéb ren del ke zé se ket.”

Az egész ség ügy rõl szóló
1997. évi CLIV. tör vény

mó do sí tá sa

4. § Az egész ség ügy rõl szó ló 1997. évi CLIV. tör vény
(a to váb bi ak ban: Eütv.) 3. §-a a kö vet ke zõ y) pont tal egé -
szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„y) egész ség ügyi te vé keny ség: az egész ség ügyi szol gál -

ta tás ré szét ké pe zõ min den te vé keny ség, ki vé ve azon te vé -
keny sé ge ket, ame lyek vég zé sé hez nem szük sé ges

ya) egész ség ügyi szak ké pe sí tés vagy 
yb) egész ség ügyi szak ké pe sí tés sel ren del ke zõ sze mély

szak mai fel ügye le te.”

5. § (1) Az Eütv. 58. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép: 

„(1) A ke ze lõ or vos a kö te le zõ vé dõ ol tás el ha lasz tá sá ról
dönt, ha

a) a vé dõ ol tás ban ré sze sí tés a be teg egész sé gi ál la po ta
miatt nem le het sé ges, vagy a vé dõ ol tás a be teg egész sé gét
vagy meg lé võ be teg sé gét vár ha tó an ká ro san be fo lyá sol -
ná és

b) a vé dõ ol tás be adá sá hoz fû zõ dõ köz egész ség ügyi ér -
de ket nem ve szé lyez te tõ idõn be lül az a) pont sze rin ti kö -
rül mény olyan vál to zá sa vár ha tó, amely a be teg vé dõ ol tás -
ban ré sze sí té sét le he tõ vé te he ti.”

(2) Az Eütv. 58. §-a a kö vet ke zõ új (2)–(4) be kez dés sel
egé szül ki, egy ide jû leg az ere de ti (2)–(7) be kez dés szá mo -
zá sa (5)–(10) be kez dés re mó do sul:

„(2) Az el ha lasz tott kö te le zõ vé dõ ol tást a ha lasz tás ra
okot adó kö rül mény meg szû né sét kö ve tõ en ha la dék ta la nul 
pó tol ni kell.

(3) A ke ze lõ or vos, a be teg vagy a be teg tör vé nyes kép -
vi se lõ je a be teg la kó he lye sze rint il le té kes egész ség ügyi
ál lam igaz ga tá si szerv nél kez de mé nyez he ti a vé dõ ol tás
aló li men te sí tést, ha 

a) a vé dõ ol tás ban ré sze sí tés a be teg egész sé gi ál la po ta
miatt nem le het sé ges, vagy a vé dõ ol tás a be teg egész sé gét
vagy meg lé võ be teg sé gét vár ha tó an ká ro san be fo lyá sol -
ná, és

b) az a) pont sze rin ti kö rül mény vál to zá sa be lát ha tó
idõn be lül nem vár ha tó.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti el já rás alatt – an nak jog erõs
be fe je zé sé ig – az adott vé dõ ol tás vo nat ko zá sá ban a (7) be -
kez dés sze rin ti írás be li fel szó lí tás nak vagy az adott vé dõ -
ol tás ha tá ro zat tal való el ren de lé sé nek nincs he lye. Ha a vé -
dõ ol tást ko ráb ban ha tá ro zat tal már el ren del ték, és ezen vé -
dõ ol tás vo nat ko zá sá ban el já rás in dul a (3) be kez dés alap -
ján, ak kor a men te sí té si el já rás jog erõs be fe je zé sé ig a vé -
dõ ol tást el ren de lõ ha tá ro zat nem hajt ha tó vég re. A men te -
sí tés tár gyá ban ho zott ha tá ro zat tal szem ben a be teg, a be -
teg tör vé nyes kép vi se lõ je vagy a ke ze lõ or vos él het jog or -
vos lat tal.”

(3) Az Eütv. 58. §-ának e tör vénnyel (7) be kez dés re át -
szá mo zott ere de ti (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(7) Ha a vé dõ ol tás igény be vé te lé re kö te les sze mély e
kö te le zett sé gé nek írás be li fel szó lí tás ra sem tesz ele get, az
egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv a vé dõ ol tást ha tá ro -
zat tal ren de li el. A ha tá ro zat el le ni jog or vos lat ra a köz -
igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá -
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lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény (a to váb bi ak ban:
Ket.) ren del ke zé sei irány adó ak, az zal, hogy az egész ség -
ügyi ál lam igaz ga tá si szerv köz vet len jár vány ve szély fenn -
ál lá sa ese tén – a ve szély hely zet sze rint meg ha tá ro zott vé -
dõ ol tá sok köre te kin te té ben – a ha tá ro za tot fel leb be zés re
te kin tet nél kül vég re hajt ha tó vá nyil vá nít hat ja. A fel leb be -
zés re te kin tet nél kü li vég re hajt ha tó ság ki mon dá sa so rán –
a Ket. 101. §-ának (4) be kez dé sé ben fog lal tak ra fi gye lem -
mel – meg fe le lõ tel je sí té si ha tár idõt kell megállapí tani.”

(4) Az Eütv. 58. §-a a kö vet ke zõ új (11) be kez dés sel
egé szül ki:

„(11) A (7) be kez dés al kal ma zá sá ban köz vet len jár -
vány ve szély nek mi nõ sül, ha az 57. § (2) be kez dé sé nek
b) pont ja sze rin ti vé dõ ol tás ké se del me má sok éle tét vagy
tes ti ép sé gét tö me ge sen, köz vet le nül és sú lyo san ve szé -
lyez tet né.”

6. § (1) Az Eütv. 94. §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép: 

„(4) Az (1) és (2) be kez dés ben fog lal ta kon túl men tés -
nek mi nõ sül – a sür gõs ség igé nyé tõl füg get le nül – az or vos 
ál tal ren delt 

a) olyan men tõ fel adat, amely so rán a be te get leg alább
men tõ á po lói fel ügye let tel a fel ta lá lá si he lyé rõl egész ség -
ügyi in téz mény be szál lít ják (men tõ szál lí tás), vagy

b) a be teg leg alább men tõ á po lói fel ügye le tét igény lõ
– gyógy in té zet bõl gyógy in té zet be tör té nõ – õr zött szál lí tá -
sa an nak ér de ké ben, hogy a be teg szál lí tá sa köz ben szük -
ség ese tén azon na li egész ség ügyi el lá tás ban ré sze sül hes -
sen.”

(2) Az Eütv. 94. §-a a kö vet ke zõ új (5) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg az ere de ti (5) be kez dés szá mo zá sa
(6) be kez dés re mó do sul:

„(5) Men tés nek mi nõ sül to váb bá
a) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott élet men tõ te vé -

keny ség hez az azt vég zõ or vos, il let ve mun ka cso port szál -
lí tá sa (pl. szerv át ül te tés),

b) élet men tõ or vo si esz köz és gyógy szer, va la mint át ül -
te tés re ke rü lõ szerv sür gõs szál lí tá sa,

c) men té si ké szen lét biz to sí tá sa bal ese tek hely szí nén,
to váb bá tö me ges bal ese tek és rend kí vü li ese tek kár he lyén
a hely szín biz to sí tá sá nak, il let ve a ve szély hely zet el há rí tá -
sá nak ide jé re (moz gó õr ség),

d) men té si ké szen lét biz to sí tá sa ren dez vény hely szí nén, 
té rí tés el le né ben, meg ha tá ro zott he lyen és ide ig (ren dez -
vény biz to sí tás).”

7. § Az Eütv. 97. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép: 

„97. § (1) A be teg szál lí tás cél ja, hogy az or vos ren de lé -
se alap ján biz to sít sa az egész ség ügyi el lá tás hoz való hoz -
zá fé rést ab ban a – men tõ á po lói fel ügye le tet nem igény lõ –
eset ben, ha az egész ség ügyi el lá tás el ér he tõ sé ge más ként
nem biz to sít ha tó.

(2) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban az egész ség ügyi el -
lá tás el ér he tõ sé ge ak kor nem biz to sít ha tó más ként, ha a
be teg

a) szál lí tás ra szo rul, de egész sé gi ál la po ta nem indo -
kolja men tés igény be vé te lét,

b) csak spe ci á lis test hely zet ben szál lít ha tó,
c) moz gá sá ban kor lá to zott, já ró kép te len, vagy egész -

ségi ál la po ta nem te szi le he tõ vé tö meg köz le ke dé si vagy
más szo ká sos köz le ke dé si esz köz hasz ná la tát,

d) fer tõ zés ve szély vagy kó ros ma ga tar tá sa miatt köz for -
gal mú jár mû vet nem ve het igény be,

e) el lá tá sá nak ered mé nyes sé gét tö meg köz le ke dé si vagy 
más szo ká sos köz le ke dé si esz köz hi á nya vagy an nak
igény be vé te lé bõl ere dõ ké se de lem vagy más té nye zõ ve -
szé lyez tet né.

(3) Be teg szál lí tás kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint
a gyógy in té zet bõl el bo csá tott be teg ott ho ná ba tör té nõ
szál lí tá sa kor is igény be ve he tõ, ha az el lá tást kö ve tõ en

a) a be teg a (2) be kez dés a)–d) pont jai sze rin ti okok
miatt a gyógy in té ze tet más mó don nem tud ja el hagy ni,
vagy

b) a be teg nek a fek võ be teg-gyógy in té zet bõl az ottho -
nába tör té nõ el ju tá sa az el bo csá tá sá nak nap tá ri nap ján, il -
let ve más eset ben éssze rû idõn be lül más ként nem biz to sí -
tott.”

8. § Az Eütv. a kö vet ke zõ 101/A. §-sal egé szül ki:
„101/A. § Az or vos tech ni kai esz kö zök kel és a gyó gyá -

sza ti se géd esz kö zök kel kap cso la tos egyes el já rá sok kal
– ide ért ve a szak ha tó sá gi el já rá so kat is –, to váb bá az egy -
szer hasz ná la tos or vos tech ni kai esz kö zök új ra fel hasz ná lá -
sá nak jó vá ha gyá sá val össze füg gõ el já rá so kért – az egész -
ség ügyért fe le lõs mi nisz ter nek az adó po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter rel egyet ér tés ben ki adott ren de le té ben meg ha tá -
ro zott – igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat kell fi zet ni.”

9. § Az Eütv. 108. §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv ál tal e tör -
vény alap ján az egész ség ügyi szol gál ta tók mû kö dé si en ge -
dé lye zé se kö ré ben ké re lem re le foly ta tott el já rá sért vagy
igaz ga tá si szol gál ta tá sért – az egész ség ügyért fe le lõs mi -
nisz ter nek az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér -
tés ben ki adott ren de le té ben meg ha tá ro zott – igaz ga tá si
szol gál ta tá si dí jat kell fi zet ni.”

10. § (1) Az Eütv. 110. §-ának (1)–(3) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Egész ség ügyi te vé keny ség – foly ta tá sá nak for má -
já tól és mód já tól füg get le nül – e tör vény és kü lön tör vény
ren del ke zé se i re fi gye lem mel ön ál ló an vagy fel ügye let
mel lett vé gez he tõ. 

(2) Egész ség ügyi te vé keny sé get ön ál ló an – kü lön tör -
vény ben fog lal tak ra is fi gye lem mel – az adott te vé keny ség 
foly ta tá sá ra jo go sí tó egész ség ügyi szak ké pe sí tés sel ren -
del ke zõ és az adott szak ké pe sí tés te kin te té ben a kö te le zõ
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to vább kép zé si kö te le zett sé gét tel je sí tett, a mû kö dé si nyil -
ván tar tás ba be jegy zett sze mély vé gez het. Az ön ál ló an
vég zett egész ség ügyi te vé keny ség – a (4) és (10) be kez -
dés ben fog lalt ki vé te lek kel – az arra fel jo go sí tó szak ké pe -
sí tés nek a mû kö dé si nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zé sé tõl
kezd he tõ meg.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti fel té te lek kel ren del ke zõ sze -
mély fel ügye le te mel lett vé gez het egész ség ügyi te vé keny -
sé get az a sze mély, 

a) aki a szak ké pe sí té se meg szer zé sé hez szük sé ges kép -
zés ben vesz részt,

b) akit a mû kö dé si nyil ván tar tás ból a 113. § (1) be kez -
dé se alap ján tö röl tek, a tör lés oká nak meg szû né sét vagy
meg szün te té sét kö ve tõ en, a mû kö dé si nyil ván tar tás ba tör -
té nõ vissza ke rü lé se ér de ké ben, az ah hoz szük sé ges ide ig,

c) aki a mû kö dé si nyil ván tar tás ban sze re pel, de az
egész ség ügyi te vé keny ség vég zést több mint 3 éve szü ne -
tel te ti, a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek tel -
je sí té sé ig, vagy

d) aki kü lön tör vény sze rint, meg fe le lõ szak ké pe sí tés
nél kül az egész ség ügyi te vé keny ség vég zé sé ben köz re mû -
kö dik.”

(2) Az Eütv. 110. §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Egész ség ügyi te vé keny ség ben a (3) be kez dés
a)–d) pont já ban em lí tett sze mély a (2) be kez dés ben fog lalt 
fel té te lek nek meg fe le lõ sze mély fel ügye le te mel lett, an -
nak uta sí tá sa sze rint mû köd het köz re. A fel ügye le tet gya -
kor ló sze mély uta sí tá si joga – ide nem ért ve a mun kál ta tói
uta sí tá si jog gya kor lást – csak a szak ké pe sí té sé nek meg fe -
le lõ kör ben gya ko rol ha tó.”

(3) Az Eütv. 110. §-ának (15) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(15) A (3) be kez dés sze rint fel ügye le tet el lá tó sze mély
kö te les a fel ügye le ti te vé keny ség el lá tá sát leg ké sõbb an -
nak meg kez dé sé tõl szá mí tott 10 mun ka na pon be lül a fel -
ügyelt sze mély 112. § (4) be kez dé se a), f) és m) pont já ra
vo nat ko zó ada ta i val együtt be je len te ni a mû kö dé si nyil -
ván tar tást ve ze tõ szerv nek. A fel ügye let so rán a fel ügye le -
tet el lá tó sze mély a fel ügyelt sze mély ál tal ön ál ló an nem
vé gez he tõ szak mai te vé keny sé gért tel jes fe le lõs ség gel tar -
to zik. A fel ügye le tet el lá tó sze mély a fel ügye le ti te vé keny -
ség el lá tá sá ért a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott to -
vább kép zé si pon tok ra jo go sult.”

(4) Az Eütv. 110. §-ának (16) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(16) A mû kö dé si nyil ván tar tást ve ze tõ szerv 
a) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott, kül föl di ok le -

ve lek és bi zo nyít vá nyok el is me ré sét vagy egész ség ügyi
te vé keny ség gya kor lá sá ra irá nyu ló jo go sult ság el len õr zé -
sét vég zõ szerv ré szé re an nak meg ke re sé se ese tén – az
egész ség ügyi te vé keny ség vég zé sé hez szük sé ges egész -
ség ügyi szak ké pe sí té sek meg szer zé sét iga zo ló ok le ve lek,
bi zo nyít vá nyok és a ké pe sí tés meg szer zé sé rõl szó ló egyéb
ta nú sít vá nyok el is me ré se so rán, az el is me rés jog sza bály -

ban meg ha tá ro zott fel té te le it ké pe zõ ada tok kö ré ben – tá -
jé koz ta tást nyújt a mû kö dé si nyil ván tar tás ban sze rep lõ
egész ség ügyi dol go zók ra vo nat ko zó, a mû kö dé si nyil ván -
tar tás ba fel vett ada tok ról, va la mint az azok ban be kö vet ke -
zett vál to zá sok ról,

b) ke ze li az a) pont sze rin ti fel ada to kat el lá tó, kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott szerv tõl szár ma zó, az egész -
ség ügyi dol go zó mû kö dé si nyil ván tar tá sát, il let ve egész -
ség ügyi te vé keny ség vég zé si jo go sult sá gát érin tõ ada to -
kat.”

11. § (1) Az Eütv. 112. §-a (3) be kez dé sé nek c) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Nem ve he tõ fel a mû kö dé si nyil ván tar tás ba az]
„c) aki a ké re lem be nyúj tá sa kor már ese dé kes, kö te le zõ, 

a ké rel me zõ egész ség ügyi szak ké pe sí té se – több szak ké -
pe sí tés ese tén leg alább egy szak ké pe sí té se – te kin te té ben
fenn ál ló to vább kép zés el vég zé sét, va la mint – a jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben – a meg fe le lõ szak mai
nyelv is me ret meg lé tét hi telt ér dem lõ en nem iga zol ja, vagy 
a (12) be kez dés ben fog lalt kö te le zett ség tel je sí té sét hi telt
ér dem lõ en nem iga zol ja,”

(2) Az Eütv. 112. §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ
g) pont tal egé szül ki: 

[Nem ve he tõ fel a mû kö dé si nyil ván tar tás ba az]
„g) aki a 113. § (4) be kez dé se sze rin ti nyi lat ko zat té te li

kö te le zett sé gét nem tel je sí ti.”

(3) Az Eütv. 112. §-ának (4) és (5) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A mû kö dé si nyil ván tar tás az aláb bi ada to kat tar tal -
maz za:

a) az egész ség ügyi dol go zó neme, neve, szü le té si neve,
szü le té si he lye és ide je, any ja szü le té si neve, la kó he lye
(tar tóz ko dá si he lye), ál lam pol gár sá ga,

b) a meg szer zett egész ség ügyi szak ké pe sí tés meg ne ve -
zé se, az er rõl ki ál lí tott bi zo nyít vány vagy ok le vél szá ma, a
ki ál lí tás he lye és idõ pont ja, to váb bá a ki ál lí tó in téz mény
meg ne ve zé se, a kép zés nyelv e,

c) a jog sza bály ál tal elõ írt to vább kép zés(ek) el vég zé sé -
nek idõ pont ja(i) az adott szak ké pe sí tés(ek) te kin te té ben,
va la mint a meg újí tás idõ pont ja,

d) ide gen nyelv vagy nyel vek is me re té nek szint je, tí pu -
sa, az ar ról ki ál lí tott bi zo nyít vány vagy az zal egyen ér té kû
ok irat szá ma, ki ál lí tá sá nak he lye és ide je, a ki ál lí tó szerv
meg ne ve zé se, va la mint az e tör vény ben meg ha tá ro zott
eset ben az iga zolt ma gyar nyelv is me ret alap ján vé gez he tõ
te vé keny sé gi kör meg je lö lé se,

e) a kor lá to zott al kal mas ság té nye,
f) a mun ka hely, il let ve a mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb

jog vi szony alap ján tör té nõ egész ség ügyi te vé keny ség vég -
zés he lye, meg ne ve zé se, címe, a szak te rü let meg ne ve zé se,
amely te rü le ten az egész ség ügyi dol go zó mun kát vé gez, a
mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony jel le ge,

g) a mû kö dé si nyil ván tar tás meg hosszab bí tá sá nak kez -
dõ, be fe je zõ dá tu ma, a meg hosszab bí tás alap já ul szol gá ló,
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az egész ség ügyi te vé keny ség szü ne tel te té sé nek oka, kez -
dõ, be fe je zõ dá tu ma,

h) a tu do má nyos fo ko zat,
i) az egész ség ügyi dol go zó szak mai ka ma rai tag sá gá nak 

té nye, a tag ság kez de te és meg szû né se,
j) az egész ség ügyi dol go zó val szem ben az e tör vény

sze rin ti el já rás ke re té ben ki sza bott jog erõs bün te tés té nye
a bün te tést ki sza bó ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé se nap já -
nak meg je lö lé sé vel együtt,

k) az egész ség ügyi dol go zó alap- és mû kö dé si nyil ván -
tar tá si szá ma,

l) a kül föl di mun ka vég zés he lye, idõ tar ta ma,
m) a fel ügye let mel let ti te vé keny ség gya kor lás kez de te

és idõ tar ta ma, a fel ügye le tet el lá tó sze mély neve, mû kö dé -
si nyil ván tar tá si szá ma,

n) a 110. § (16) be kez dés b) pont ja sze rint ka pott, az
egész ség ügyi dol go zó kül föl di te vé keny ség vég zé si jo go -
sul tá gát érin tõ adat.

(5) Az egész ség ügyi dol go zó a (4) be kez dés sze rin ti
ada to kat – a (4) be kez dés n) pont ja sze rin ti adat ki vé te lé -
vel – a nyil ván tar tás ba vé te li ké re lem mel egy ide jû leg je -
len ti be. Az egész ség ügyi dol go zó a (4) be kez dés a)–g) és
k)–m) pon tok sze rin ti ada tok ban be kö vet ke zett vál to zást
– a (6) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – a vál to zás be kö vet -
ke zé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül kö te les be je len te ni.”

(4) Az Eütv. 112. § (6) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Hi va tal ból – az a)–e) pon tok sze rin ti ada tok ke let ke zé -
sét, vál to zá sát kö ve tõ 30 na pon be lül – ér te sí ti a mû kö dé si
nyil ván tar tást ve ze tõ szer vet]

„b) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott to vább kép zõ
hely nek mi nõ sü lõ in téz mény a (4) be kez dés c) pont ja sze -
rin ti to vább kép zé sek el vég zé sé rõl, to váb bá a 104. §-ban
meg ha tá ro zott nem kon ven ci o ná lis el já rá sok kö ré be tar to -
zó szak ké pe sí tés meg szer zé sé rõl,”

(5) Az Eütv. 112. § (8)–(10) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) A mû kö dé si nyil ván tar tást a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ál lam igaz ga tá si szerv ve ze ti.

(9) A (4) be kez dés b)–d), f) és k) pont jai, to váb bá
a) pont já ból az egész ség ügyi dol go zó neve bár ki szá má ra
meg is mer he tõ adat.

(10) Az egész ség ügyi dol go zó mû kö dé si nyil ván tar tá -
sá nak idõ tar ta ma öt év, amely meg újít ha tó vagy meg -
hosszab bít ha tó. A mû kö dé si nyil ván tar tás öt éves idõ tar ta -
ma a nyil ván tar tott sze mély ké rel mé re 

a) újabb öt éves idõ tar ta mok ra meg újít ha tó vagy
b) egy al ka lom mal az egész ség ügyi te vé keny ség vég zé -

sé nek Ma gyar or szá gon tör té nõ szü ne tel te té sé nek idõ tar ta -
má ra, de leg fel jebb há rom évre meg hosszab bít ha tó.”

(6) Az Eütv. 112. §-ának (15) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(15) A mû kö dé si nyil ván tar tást ve ze tõ szerv az or vos,
fog or vos egész ség ügyi dol go zó mû kö dé si nyil ván tar tás -
ból való tör lé sé nek té nyé rõl, va la mint az or vo sok, fog or -

vo sok (4) be kez dés a), b) és e)–g) pont ja sze rin ti ada ta i ról
a mû kö dé si nyil ván tar tás ból való tör lést vagy az abba tör -
té nõ fel vé telt kö ve tõ nap tá ri hó nap so rán, to váb bá az ezen
ada tok ban be kö vet ke zett vál to zá sok ról havi rend sze res -
ség gel – kü lön tör vény sze rin ti ha tó sá gi el len õr zés el vég -
zé se cél já ból – elekt ro ni kus úton tá jé koz ta tást nyújt az
egész ség biz to sí tá si szerv ré szé re.”

12. § Az Eütv. a kö vet ke zõ 112/A. §-sal egé szül ki:
„112/A. § (1) A 112. § (10) be kez dés a) pont ja sze rin ti

meg újí tás ra vo nat ko zó ké rel met a mû kö dé si nyil ván tar tás
le já ra tá nak nap já ig le het be nyúj ta ni. A 112. § (10) be kez -
dés b) pont ja sze rin ti meg hosszab bí tás irán ti ké rel met a
szü ne tel te tés té nyé nek iga zo lá sá val együtt, an nak meg -
kez dé se elõtt, de leg ké sõbb a szü ne tel te tés meg kez dé sé tõl
szá mí tott 5 mun ka na pon be lül kell be nyúj ta ni.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en az elõ re
nem ter vez he tõ ese mé nyek – kü lö nö sen sú lyos be teg ség,
bal eset – mi at ti szü ne tel te tés ese tén a meg hosszab bí tás
irán ti ké re lem elõ ter jesz té sé re – a szü ne tel te tés té nyé nek
iga zo lá sá val együtt – az ese mény be kö vet kez tét kö ve tõ en
90 na pig van le he tõ ség.

(3) A 112. § (10) be kez dé sé ben fog lal tak tól el té rõ en, ha
a nyil ván tar tott sze mély a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott köz fel adat el lá tá sa miatt szü ne tel te ti az egész ség -
ügyi te vé keny sé get, ab ban az eset ben ké rel mé re a köz fel -
adat el lá tá sá nak tel jes ide jé vel hosszab bo dik meg a mû kö -
dé si nyil ván tar tás idõ tar ta ma.

(4) A meg hosszab bí tás irán ti ké re lem – az (1) és (2) be -
kez dés ben fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel – a mû kö dé si
nyil ván tar tás le jár ta nap ját kö ve tõ en nem nyújt ha tó be, ak -
kor sem, ha az (1) vagy a (2) be kez dés sze rin ti ha tár idõ
még nem telt el. 

(5) A szü ne tel te tés re okot adó kö rül mény meg szû né sét
a mû kö dé si nyil ván tar tás ban sze rep lõ sze mély 30 na pon
be lül kö te les be je len te ni.”

13. § (1) Az Eütv. 113. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A mû kö dé si nyil ván tar tás ból a nyil ván tar tást ve ze -
tõ szerv – az (5) be kez dés sze rin ti el já rás ban – tör li azt a
sze mélyt,

a) aki a 112/A. § sze rint nyil ván tar tá sát az ott meg ha tá -
ro zott ha tár idõ ben nem újí tot ta meg, vagy mû kö dé si nyil -
ván tar tá sa le járt és meg hosszab bí tá si ké rel mét jog erõ sen
el uta sí tot ták,

b) aki 1 évet meg ha la dó vég re haj tan dó sza bad ság vesz -
tést ki mon dó, il let ve fog lal ko zá sa gya kor lá sá tól el til tó
jog erõs bí ró sá gi ha tá ro zat ha tá lya alatt áll,

c) akit egész sé gi ál la po ta kö vet kez té ben az egész ség -
ügyi ál lam igaz ga tá si szerv az egész ség ügyi te vé keny ség
foly ta tá sá ra vég le ge sen al kal mat lan ná nyil vá ní tott,

d) akit be lá tá si ké pes sé ge csök ke né se kö vet kez té ben az
egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv az egész ség ügyi te vé -
keny ség gya kor lá sá tól el til tott,
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e) aki fel ró ha tó ma ga tar tá sá val a mû kö dé si nyil ván tar -
tást ve ze tõ szerv vel a nyil ván tar tás kö ré be tar to zó va lót lan 
ada tot kö zöl,

f) aki a 112. § (3) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti to -
vább kép zé si kö te le zett sé ge tel je sí té sét a mû kö dé si nyil -
ván tar tá sa idõ tar ta má nak le jár ta elõtt, vagy leg ké sõbb a
113. § (5) be kez dés sze rin ti fel hí vás ra nem iga zol ja,

g) aki szak irá nyú szak ké pe sí tés hez kö tött te vé keny sé -
get – ha jog sza bály el té rõ en nem ren del ke zik – a meg fe le lõ 
szak ké pe sí tés, il let ve szak irá nyú szak ké pe sí tés mû kö dé si
nyil ván tar tás ba tör té nõ be je len té se nél kül vagy azt meg -
elõ zõ en kezd meg,

h) aki el ha lá lo zott.”

(2) Az Eütv. 113. §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A mû kö dé si nyil ván tar tás ba vé tel re, meg újí tás ra,
il let ve meg hosszab bí tás ra vo nat ko zó fel té te lek fenn ál lá sa
ese tén az egész ség ügyi dol go zó a mû kö dé si nyil ván tar tás -
ba ak kor ve he tõ fel, mû kö dé si nyil ván tar tá sa ak kor újít ha -
tó vagy hosszab bít ha tó meg, ha írás ban nyi lat ko zik ar ról,
hogy Ma gyar or szá gon kí vül egész ség ügyi te vé keny sé get

a) vég zett vagy vé gez, és az egész ség ügyi te vé keny ség
vég zé sé nek he lye sze rin ti ál lam(ok) jog sza bá lyai alap ján
nem áll az egész ség ügyi te vé keny ség gya kor lá sát ki zá ró
vagy kor lá to zó in téz ke dés, bün te tés, il le tõ leg bün te tõ jo gi
in téz ke dés ha tá lya alatt,

b) nem vég zett és nem vé gez.”

(3) Az Eütv. 113. §-a a kö vet ke zõ (5)–(7) be kez dés sel
egé szül ki:

„(5) A mû kö dé si nyil ván tar tást ve ze tõ szerv a mû kö dé si 
nyil ván tar tás meg újí tá sá ra nyit va álló ha tár idõ le jár ta elõtt
60 nap pal írás ban, az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv
és – ha az egész ség ügyi dol go zó mun kál ta tó ja is mert – a
mun kál ta tó egy ide jû ér te sí té se mel lett ér te sí ti az egész ség -
ügyi dol go zót a mû kö dé si nyil ván tar tá sa le jár tá ról és fel -
hív ja az egész ség ügyi dol go zót a to vább kép zé si kö te le -
zett sé gé nek ha tár idõ ben tör té nõ iga zo lá sá ra. A fel hí vást
– ha az egész ség ügyi dol go zó ed dig az idõ pon tig to vább -
kép zé si kö te le zett sé ge tel je sí té sét nem iga zol ta – az elsõ
fel hí vás kéz be sí té sét kö ve tõ 30 nap múl va meg kell is mé -
tel ni. A fel hí vá sok ered mény te len sé ge ese tén a má so dik
fel hí vás kéz be sí té sét kö ve tõ 30. nap pal ha tá ro zat tal kell
meg ál la pí ta ni, hogy – a ha tá ro zat nap já val – az egész ség -
ügyi dol go zó a mû kö dé si nyil ván tar tás ból tör lés re ke rül.

(6) A mû kö dé si nyil ván tar tást ve ze tõ szerv jo go sult a
(4) be kez dés a) pont ja sze rin ti nyi lat ko zat ban fog lal tak kal
kap cso lat ban meg ke res ni az il le té kes kül föl di ha tó sá got.

(7) Az (1) be kez dés a) pont já ban fog lalt eset ben, kü lön
jog sza bály sze rin ti idõ pon tig nem tö röl he tõ a mû kö dé si
nyil ván tar tás ból az az egész ség ügyi dol go zó, aki leg ké -
sõbb a tör lés idõ pont já ig a nyil ván tar tást ve ze tõ szerv nek
be je len ti, hogy a nyil ván tar tás ból való tör lés el ke rü lé se ér -
de ké ben a kü lön jog sza bály sze rin ti ki egé szí tõ gya kor la ti
to vább kép zés ben részt vesz.”

14. § Az Eütv. a 113. §-t kö ve tõ en a kö vet ke zõ
113/A. §-sal egé szül ki:

„113/A. § Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv ál tal
az egész ség ügyi szak ké pe sí tés sel ren del ke zõ sze mé lyek
alap- és mû kö dé si nyil ván tar tá sa kö ré ben ké re lem re
 lefolytatott el já rá sért – az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz -
ter nek az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben
ki adott ren de le té ben meg ha tá ro zott – igaz ga tá si szolgál -
tatási dí jat kell fi zet ni.”

15. § Az Eütv. 114. §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel
egé szül ki: 

„(6) Az egy sé ges egész ség ügyi ága za ti hu mán erõ for -
rás-mo ni tor ing rend szert mû köd te tõ egész ség ügyi ál lam -
igaz ga tá si szerv ré szé re egyes ké re lem re le foly ta tott – nem 
köz fel adat el lá tá sa ér de ké ben tör té nõ adat szol gál ta tás
irán ti vagy a mo ni tor ing rend szer adat tar tal má nak egye di
fel dol go zá sát igény lõ ké re lem tel je sí té sé re irá nyu ló – el já -
rá sa i ért az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter nek az adó po li -
ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben ki adott ren de le -
té ben meg ha tá ro zott igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat kell fi -
zet ni.”

16. § Az Eütv. 159. §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A ku ta tá si ter vet a fek võ be teg-gyógy in té zet ve ze -
tõ je, egyéb egész ség ügyi szol gál ta tó ese té ben a kü lön jog -
sza bály ban ki je lölt fek võ be teg-gyógy in té zet ve ze tõ je – a
mi nisz ter ren de le té ben meg ha tá ro zott – erre a cél ra lét re -
ho zott füg get len, or vos, jo gász, te o ló gus, eti kus és pszi -
cho ló gus szak em be rek bõl álló bi zott ság ál tal ké szí tett
szak mai és eti kai vé le mény bir to ká ban en ge dé lye zi.
Az en ge dé lye zõ az en ge dély ki adá sá ra irá nyu ló el já rá sa
so rán a szak mai és eti kai vé le mény hez köt ve van. Ha az in -
téz mény ve ze tõ je egy ben a ku ta tás ve ze tõ je is, ak kor az
en ge dé lye zés re kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint az
egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv jo go sult. A bi zott ság
el uta sí tó vé le mé nye ese tén a gyógy in té zet, il le tõ leg az
egész ség ügyi szol gál ta tó ve ze tõ je az ETT-hez for dul hat a
vé le mény fe lül vizs gá la ta ér de ké ben.”

17. § Az Eütv. a 164/A. §-t kö ve tõ en a kö vet ke zõ
164/B. §-sal egé szül ki:

„164/B. § Az or vos tu do má nyi ku ta tás, va la mint a
164/A. § sze rin ti be avat ko zás sal nem járó vizs gá lat en ge -
dé lye zé si el já rá sá ért – az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz -
ter nek az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben
ki adott ren de le té ben meg ha tá ro zott – igaz ga tá si szol gál ta -
tá si dí jat kell fi zet ni.”

18. § Az Eütv. 207. §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel
egé szül ki:

„(3) Az át ül te tés sel össze füg gés ben vég zett jog sze rû or -
vo si vagy kap cso ló dó tech ni kai szol gál ta tá sok iga zol ha tó
dí já nak a do nor ré szé re tör té nõ ki fi ze té se nem mi nõ sül az
(1) be kez dés sze rin ti ado má nyo zás el len ér té ké nek.”
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19. § Az Eütv. 218. §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, a § a kö vet ke zõ új (3) be kez -
dés sel egé szül ki, és egy ide jû leg az ere de ti (3)–(5) be kez -
dés szá mo zá sa (4)–(6) be kez dés re vál to zik:

„(1) Rend kí vü li ha lál ese tén – a (2) be kez dés ben fog lalt
ki vé tel lel – ha tó sá gi el já rást kell le foly tat ni és az el hunyt
ha tó sá gi bon co lá sát kell el ren del ni. 

(2) Ha a ha lál oka és kö rül mé nyei vizs gá la tá nál bûn cse -
lek mény el kö ve té sé nek gya nú ja me rül fel, a bün te tõ el já rás 
sza bá lyai sze rint igaz ság ügyi or vo si bon co lást kell el ren -
del ni.

(3) A ha tó sá gi, il let ve az igaz ság ügyi or vo si bon co lás
cél ja a ha lál oká nak, be kö vet ke zé se kö rül mé nye i nek tisz -
tá zá sa.”

20. § (1) Az Eütv. 220. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Kór bonc ta ni vizs gá lat, ha tó sá gi vagy igaz ság ügyi
or vo si bon co lás so rán szerv, il let ve szö vet

a) a ha lál alap já ul szol gá ló be teg ség, a ha lál köz vet len
oká nak, to váb bá a ha lál kö rül mé nye i nek meg ál la pí tá sa,
vagy 

b) amennyi ben el le ne az el hunyt éle té ben nem til ta ko -
zott, ok ta tás és ku ta tás, egyéb gyó gyí tó célú fel hasz ná lás,
va la mint a 211. § (1) be kez dés sze rin ti el já rás

ér de ké ben tá vo lít ha tó el.”

(2) Az Eütv. 220. §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A kór bonc ta ni, il let ve a ha tó sá gi vagy igaz ság ügyi
or vo si bon co lás el vég zé se után a holt tes tet a ke gye le ti
szem pon tok fi gye lem be vé te lé vel hely re kell ál lí ta ni.”

21. § Az Eütv. a 237. §-t kö ve tõ en a kö vet ke zõ
237/A. §-sal egé szül ki: 

„237/A. § A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott szerv
ré szé re az egész ség ügyi szak ér tõi te vé keny ség re jo go sí tó
en ge dély ki adá sá ért – az egész ség ügyért fe le lõs minisz -
ternek az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben
ki adott ren de le té ben meg ha tá ro zott – igaz ga tá si szol gál ta -
tá si dí jat kell fi zet ni.”

22. § (1) Az Eütv. 243. §-a (5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Nem ma gyar ál lam pol gár nak a Ma gyar Köz tár sa -
ság te rü le tén be kö vet ke zett ha lá la ese tén

a) kór bonc ta ni vizs gá lat az el hunyt kö ze li hoz zá tar to zó -
já nak ké rel mé re,

b) ha tó sá gi vagy igaz ság ügyi bon co lás rend kí vü li ha lál
ese tén
vé gez he tõ el. Ezek so rán szer vet, szö ve tet csak a ha lál
oká nak és kö rül mé nye i nek meg ál la pí tá sa cél já ból sza bad
ki ven ni.”

(2) Az Eütv. 243. §-a a kö vet ke zõ (10) és (11) be kez dés -
sel egé szül ki:

„(10) A ha e mo po e ti kus õs sej tet tar tal ma zó köl dök vér -
nek a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té rõl kül föld re tör té nõ
szál lí tá sá nak fel té te le, hogy a köl dök vér kül föld re szál lí tá -
sát és kül föl dön tör té nõ fel dol go zá sát, tá ro lá sát vég zõ
szer ve zet, a kü lön jog sza bály sze rin ti en ge dé lye zé si el já -
rás so rán a kül föl di ha tó ság e te vé keny sé gek re vo nat ko zó
en ge dé lyét be mu tas sa, il let ve hi telt ér dem lõ mó don iga -
zol ja, hogy e te vé keny sé gek vég zé sé re az an nak he lye sze -
rin ti ál lam ban jo go sult.

(11) Nem te kint he tõ a (7) be kez dés sze rint ha szon szer -
zés nek – az át ül te tés sel össze füg gés ben vég zett – jog sze rû
or vo si vagy kap cso ló dó tech ni kai szol gál ta tá sok igazol -
ható díja.”

23. § (1) Az Eütv. 247. §-ának (1) be kez dé se a követ -
kezõ p)–s) pont tal egé szül ki: 

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy]
„p) a hu mán rep ro duk ci ós el já rá sok kal kap cso la tos, kö -

te le zõ en nyil vá nos ság ra ho zan dó ered mé nyes sé gi ada tok,
sta tisz ti kák kö rét, a nyil vá nos ság ra ho za tal mód ját és he -
lyét, to váb bá az el len õr zés mód ját,

q) a ha lott vizs gá lat ra, a ha lot tak kal kap cso la tos or vo si
el já rás ra, a rend kí vü li ha lál ese tén el lá tan dó fel ada tok ra, a
ha tó sá gi és igaz ság ügyi or vo si bon co lás ra, a holt test szál -
lí tá sá ra, tá ro lá sá ra, az eh hez kap cso ló dó költ sé gek vi se lé -
sé re, va la mint a holt test hely re ál lí tá sá ra és át adá sá ra vo -
nat ko zó sza bá lyo kat,

r) a sür gõs szük ség ese tén kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott el lá tá sok költ sé ge i nek be haj tá sá ra és fi nan szí ro -
zá sá ra irá nyu ló el já rá si sza bá lyo kat,

s) az egész ség ügyi szak irá nyú szak mai to vább kép zés
rend jét és az an nak ke re té ben meg szer zett ké pe sí tés alap -
ján vé gez he tõ te vé keny sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo kat”
[ren de let ben meg ál la pít sa.]

(2) Az Eütv. 247. § (2) be kez dé sé nek k) pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy]
„k) az or vos tech ni kai esz kö zök mi nõ sé gi kö ve tel mé -

nye i re, az or vos tech ni kai esz kö zök kel kap cso la tos mi nõ -
sé gi rend szer szak mai tar tal má ra, a meg fe le lõ ség-ér té ke lé -
si el já rá sok ra, a meg fe le lõ sé gi je lö lés re, az osz tály ba so ro -
lás ra, a for ga lom ba ho za tal ra, a ki je lölt szer ve ze tek re és
azok el já rá sá ra, a kli ni kai vizs gá lat ra, a nyil ván tar tás ba
vé tel re, az esz köz kész le tek re és a több esz köz bõl álló
rend sze rek re vo nat ko zó el já rás ra és ste ri li zá lá si el já rás ra,
a for ga lom ba ho za talt kö ve tõ vá rat lan ese mé nyek, bal ese -
tek be je len té sé re, a ha tó sá gi el len õr zõ el já rá sok ra, a köz -
egész ség ügyi elõ írá sok be tar tá sa ér de ké ben szük sé ges in -
téz ke dé sek re, az EU társ ha tó sá gok kal és a Bi zott ság gal
való együtt mû kö dés re, az idõ sza kos fe lül vizs gá lat ra, az
adat ke ze lés re, va la mint az egész ség ügyi szol gál ta tók el -
len õr zé sé re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat,”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

(3) Az Eütv. 247. § (2) be kez dé sé nek m) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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[Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy]
„m) az Egész ség ügyi Tu do má nyos Ta nács, an nak bi -

zott sá gai, a szak mai kol lé gi u mok és or szá gos in té ze tek
fel ada tá ra, össze té te lé re, szer ve ze té re és mû kö dé sé re vo -
nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat,”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

(4) Az Eütv. 247. § (2) be kez dé sé nek o) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy]
„o) az em be ren vég zett or vos tu do má nyi ku ta tás ra vo -

nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat, va la mint egyes ku ta tá si fel -
ada to kat el lá tó in téz mé nyek ki je lö lé sét,”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

(5) Az Eütv. 247. § (2) be kez dé sé nek q) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy]
„q) a szer vek kel, szö ve tek kel és sej tek kel kap cso la tos

te vé keny ség te kin te té ben a szerv-, szö vet- és sejt át ül te tés -
re, va la mint a szerv-, szö vet- és sejt tá ro lás ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyo kat,”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

(6) Az Eütv. 247. §-a (2) be kez dé se az u) pon tot köve -
tõen a kö vet ke zõ v) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy]
„v) a köz ok ta tá si és a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek köz -

egész ség ügyi kö ve tel mé nye it
va) az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter rel együt te sen, 
vb) a ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek

te kin te té ben – a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter rel és a
ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben – az ok ta tá -
sért fe le lõs mi nisz ter rel együt te sen,”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

(7) Az Eütv. 247. §-ának (5) be kez dé se a kö vet ke zõ
c) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap]
„c) a mi nisz ter, hogy az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter -

rel egyet ér tés ben az e tör vény sze rint 
ca) az or vos tech ni kai esz kö zök kel és a gyó gyá sza ti

 segédeszközökkel kap cso la tos el já rá sok kal – ide ért ve a
szak ha tó sá gi el já rást is –, to váb bá az egy szer hasz ná la tos
or vos tech ni kai esz kö zök új ra fel hasz ná lá sá nak jó vá ha gyá -
si el já rá sá val össze füg gõ igaz ga tá si szol gál ta tá so kért,

cb) az egész ség ügyi szol gál ta tók mû kö dé si en ge dé lye -
zé sé vel kap cso la to san, 

cc) az egész ség ügyi szak ké pe sí tés sel ren del ke zõ sze -
mé lyek alap- és mû kö dé si nyil ván tar tá sá val össze füg gés -
ben,

cd) az or vos tu do má nyi ku ta tás, va la mint a be avat ko zás -
sal nem járó vizs gá lat en ge dé lye zé si el já rá sá ért, 

ce) az egy sé ges ága za ti hu mán erõ for rás-mo ni tor ing -
rend szert mû köd te tõ szerv ré szé re az igaz ga tá si szol gál ta -
tá sa i nak igény be vé te lé ért,

cf) az egész ség ügyi szak ér tõk te vé keny sé gé nek en ge dé -
lye zé sé ért

fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak kö rét, mér té két, va -
la mint a dí jak fi ze té sé re vo nat ko zó egyéb ren del ke zé se -
ket”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

A biz ton sá gos és gaz da sá gos gyógy szer-
és gyó gyá sza ti se géd esz köz-el lá tás, va la mint

a gyógy szer for gal ma zás ál ta lá nos sza bá lya i ról szóló
2006. évi XCVIII. tör vény mó do sí tá sa

24. § (1) A biz ton sá gos és gaz da sá gos gyógy szer- és
gyó gyá sza ti se géd esz köz-el lá tás, va la mint a gyógy szer for -
gal ma zás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2006. évi XCVIII.
tör vény (a to váb bi ak ban: Gyftv.) 3. §-ának f) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„f) gyó gyá sza ti se géd esz köz: az az át me ne ti vagy vég le -

ges egész ség ká ro so dás sal, fo gya té kos ság gal élõ sze mé -
lyes hasz ná la tá ba adott or vos tech ni kai esz köz (be le ért ve
az in vit ro di ag nosz ti kai or vos tech ni kai esz közt is), va la -
mint az az át me ne ti vagy vég le ges egész ség ká ro so dás sal,
fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyes hasz ná la tá ba adott – or -
vos tech ni kai esz köz nek nem mi nõ sü lõ – ápo lá si tech ni kai
esz köz, amely hasz ná la ta so rán nem igény li egész ség ügyi
szak ké pe sí tés sel ren del ke zõ sze mély fo lya ma tos je len lé -
tét;”

(2) A Gyftv. 3. §-ának j) és k) pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zé sek lép nek:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„j) ke res ke del mi gya kor lat: gyógy szer, il let ve gyó gyá -

sza ti se géd esz köz ren de lé sé nek, be szer zé sé nek, ér té ke sí -
té sé nek vagy fo gyasz tá sá nak elõ moz dí tá sá ra irá nyu ló bár -
mely tá jé koz ta tás, te vé keny ség, meg je le ní té si mód, mar -
ke ting vagy egyéb ke res ke del mi kom mu ni ká ció. A köz -
for gal mú gyógy szer tá rak ese té ben nem mi nõ sül ke res ke -
del mi gya kor lat nak a gyógy sze rek, gyó gyá sza ti se géd esz -
köz ki szol gál ta tá sa kor, va la mint a gyógy sze rek kel kap -
cso la tos jog sza bály ban elõ írt tá jé koz ta tás nyúj tá sa so rán
vég zett egész ség ügyi szol gál ta tó te vé keny ség, to váb bá a
gyógy sze ré szi gon do zás;

k) rek lám: a gaz da sá gi rek lám te vé keny ség alap ve tõ fel -
té te le i rõl és egyes kor lá ta i ról szó ló 2008. évi XLVIII. tör -
vény 3. §-ának d) pont ja sze rin ti gaz da sá gi rek lám, az zal,
hogy nem rek lám

ka) a gyógy szer kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak
sze rin ti cím ké je és be teg tá jé koz ta tó ja, va la mint a gyó gyá -
sza ti se géd esz köz hasz ná la ti uta sí tá sa,

kb) az olyan tény sze rû in for ma tív be je len tés vagy tá jé -
koz ta tó jel le gû anyag, amely a gyógy szer, il let ve gyó gyá -
sza ti se géd esz köz cso ma go lá sá nak meg vál toz ta tá sá ról
vagy a gyógy szer ked ve zõt len mel lék ha tá sá ról tá jé koz tat,
to váb bá

kc) a ke res ke del mi ár lis ta, fel té ve, hogy nem tar tal maz a 
gyógy szer ha tá sá val, gyó gyá sza ti se géd esz köz al kal ma zá -
sá val kap cso la tos ál lí tást;”
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(3) A Gyftv. 3. §-a a kö vet ke zõ x)–y) pont tal egé szül ki:
[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„x) fo gyasz tó: a fo gyasz tók kal szem be ni tisz tes ség te len

ke res ke del mi gya kor lat ti lal má ról szó ló 2008. évi XLVII.
tör vény (a to váb bi ak ban: Fttv.) 2. §-ának a) pont ja sze rin ti
fo gyasz tó;

y) gyógy sze ré szi gon do zás: a gyógy sze rész ál tal ön ként
vál lalt, fe le lõ sen vég zett do ku men tált te vé keny ség, mely -
nek cél ja együtt mû kö dés ben az or vos sal a ha tá sos, biz ton -
sá gos és költ ség ha té kony gyógy sze res te rá pia elõ se gí té sén 
túl, a be teg egész ség tu da tos élet vi te le ki ala kí tá sá nak elõ -
se gí té se, meg fe le lõ gyógy szer hasz ná la tá nak szak mai se gí -
té se, együtt mû kö dõ kész sé gé nek nö ve lé se, élet mi nõ sé gé -
nek ja ví tá sa, mi nõ sé gi leg kont rol lált kö rül mé nyek kö -
zött.”

25. § (1) A Gyftv. I. RÉSZE II. fe je ze té nek címe he lyé -
be a kö vet ke zõ fe je zet cím lép:

„II. Fe je zet

A GYÓGYSZER, GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ
ISMERTETÉSÉRE, VALAMINT A GYÓGYSZERREL,

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZZEL KAPCSOLATOS,
FOGYASZÓKKAL SZEMBENI KERESKEDELMI
GYAKORLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK”

(2) A Gyftv. az I. RÉSZ II. Fe je zet alatt a kö vet ke zõ al -
cím mel, va la mint 11/A. és 11/B. §-ok kal egé szül ki:

„Ál ta lá nos sza bá lyok

11/A. § Ti los a for ga lom ba ho za ta li en ge déllyel nem
ren del ke zõ gyógy szer re vo nat ko zó ke res ke del mi gya kor -
lat.

11/B. § (1) A gyógy szer rel, gyó gyá sza ti se géd esz köz zel 
kap cso la tos ke res ke del mi gya kor lat a gyógy szer, gyó gyá -
sza ti se géd esz köz éssze rû fel hasz ná lá sát kell, hogy elõ se -
gít se az ál tal, hogy tár gyi la go san mu tat ja be a gyógy szer,
il let ve a gyó gyá sza ti se géd esz köz tu laj don sá ga it.

(2) A gyógy szer rel, gyó gyá sza ti se géd esz köz zel kap -
cso la tos ke res ke del mi kom mu ni ká ció so rán kö zölt in for -
má ci ó nak össz hang ban kell áll nia a gyógy szer for ga lom ba 
ho za ta li en ge dé lyé ben jó vá ha gyott be teg tá jé koz ta tó ban és 
a gyógy szer al kal ma zá si elõ írá sá ban, il let ve a gyó gyá sza ti
se géd esz köz hasz ná la ti út mu ta tó já ban fog lal tak kal.

(3) Mo no kom po nen sû ho me o pá ti ás ké szít ménnyel kap -
cso la tos ke res ke del mi kom mu ni ká ció so rán a cím ke szö ve -
gen sze rep lõ in for má ci ón túl egyéb in for má ció nem kö zöl -
he tõ.

(4) A gyógy szer rel vagy gyó gyá sza ti se géd esz köz zel
kap cso la tos ke res ke del mi kom mu ni ká ció so rán kö zölt in -
for má ció tar tal má ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat kü -
lön jog sza bály ha tá roz za meg.”

26. § A Gyftv. 12. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A gyógy szer és gyó gyá sza ti se géd esz köz is mer te -
té se (a to váb bi ak ban: is mer te tés) a gyógy sze rek re és gyó -

gyá sza ti se géd esz kö zök re, a gyógy szer össze té te lé re, ha -
tá sá ra, il let ve a gyógy szer és a gyó gyá sza ti se géd esz köz
al kal ma zá sá ra vo nat ko zó an ki zá ró lag a gyógy sze rek és
gyó gyá sza ti se géd esz kö zök ren de lé sé re, hasz ná la tá nak
be ta ní tá sá ra és for gal ma zá sá ra jo go sult egész ség ügyi
szak ké pe sí tés sel ren del ke zõk nek szó ló vagy ve lük szem -
ben al kal ma zott ke res ke del mi gya kor lat.”

27. § A Gyftv. 15. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„15. § Az is mer te tés to váb bi rész le tes sza bá lya it – ide -
ért ve a gyógy szer, il let ve gyó gyá sza ti se géd esz köz ren de -
lé sé re és for gal ma zá sá ra jo go sult szá má ra ad ha tó té rí tés -
men tes min ták ra és ado má nyok ra vo nat ko zó sza bá lyo kat – 
kü lön jog sza bály tar tal maz za.”

28. § (1) A Gyftv. 17. §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö -
vet ke zõ al cím lép:

„A gyógy szer rel, il let ve gyó gyá sza ti se géd esz köz zel
kap cso la tos, fo gyasz tók kal szem be ni ke res ke del mi

gya kor lat ra vo nat ko zó sza bá lyok”

(2) A Gyftv. 17. §-ának (5) be kez dé se he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

„(5) A (4) be kez dés ben fog lalt ti la lom nem vo nat ko zik
– az egész ség ne ve lé si célú – az egész ség ügyi ál lam igaz ga -
tá si szerv ál tal egye di leg en ge dé lye zett vé dõ ol tá si prog ra -
mo kat nép sze rû sí tõ, to váb bá a do hány zás ról tör té nõ le szo -
kást tá mo ga tó kam pá nyok ra, va la mint az ez zel kap cso la -
tos gyógy szer ipa ri ter mé kek rõl szó ló tá jé koz ta tás ra.”

(3) A Gyftv. 17. §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(8) A kü lön jog sza bály sze rin ti min ta ki vé te lé vel ti los
a be teg nek, fo gyasz tó nak olyan aján dék, min ta, vá sár lás ra
jo go sí tó utal vány (ku pon) akár köz vet le nül, akár az or vos,
il let ve a gyógy szert, gyó gyá sza ti se géd esz közt ki szol gál -
ta tó ál tal tör té nõ adá sa, fel aján lá sa, amely egy adott
gyógy szer, egy adott gyógy szer gyár ter mé kei vagy a tár sa -
da lom biz to sí tás ál tal tá mo ga tott gyó gyá sza ti se géd esz köz
fo gyasz tá sá ra, hasz ná la tá ra ösz tö nöz, vagy azt fel té te lül
szab ja.”

29. § A Gyftv. 18. §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be
a kö vet ke zõ al cím és ren del ke zés lép:

„Fe le lõs sé gi sza bá lyok

18. § (1) A gyógy szer rel és gyó gyá sza ti se géd esz köz zel
kap cso la tos ke res ke del mi gya kor lat e tör vény ben, va la -
mint a 77. § (2) be kez dé sé nek j) pont já ban fog lalt fel ha tal -
ma zás alap ján ki adott ren de let ben (a 18–19. § te kin te té ben 
a to váb bi ak ban: ren de let) meg ha tá ro zott sza bá lyai meg -
sér té sé ért – a (3) és a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé -
te lek kel – az fe le l, aki a ke res ke del mi gya kor lat te kin te té -
ben ön ál ló fog lal ko zá sá val vagy gaz da sá gi te vé keny sé gé -
vel össze füg gõ cé lok ér de ké ben jár el, és a ke res ke del mi
gya kor lat tal érin tett gyógy szer, il let ve gyó gyá sza ti se géd -
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esz köz ér té ke sí té se, el adá sá nak ösz tön zé se köz vet le nül ér -
de ké ben áll.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mély fe le l ak -
kor is, ha a ke res ke del mi gya kor la tot szer zõ dés alap ján
más sze mély va ló sít ja meg az (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott sze mély ér de ké ben vagy ja vá ra.

(3) Az is mer te tõi te vé keny ség vég zé sé hez a 12. § sze -
rint ki adott en ge dély jo go sult já ra vo nat ko zó ren del ke zé -
sek meg sér té sé ért az en ge dély jo go sult ja, az is mer te tõi te -
vé keny sé get vég zõ sze mély re vo nat ko zó ren del ke zé sek
meg sér té sé ért az is mer te tõi te vé keny sé get vég zõ sze mély
fe le l.

(4) A ke res ke del mi kom mu ni ká ció meg je le ní té si mód -
já val össze füg gõ ok ból ere dõ jog sér té sért az is fe le l, aki a
ke res ke del mi kom mu ni ká ci ót az arra al kal mas esz kö zök
se gít sé gé vel meg is mer he tõ vé te szi, va la mint, aki ön ál ló
gaz da sá gi te vé keny sé ge kö ré ben a ke res ke del mi kom mu -
ni ká ci ót meg al kot ja vagy ez zel össze füg gés ben egyéb
szol gál ta tást nyújt, ki vé ve, ha a jog sér tés az (1) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott sze mély uta sí tá sá nak vég re haj tá sá ból
ered.

(5) A (4) be kez dés sze rin ti jog sér tõ ke res ke del mi gya -
kor lat tal oko zott ká rért a (4) be kez dés ben em lí tett sze mé -
lyek az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze méllyel egye -
tem le ge sen fe lel nek.”

30. § A Gyftv. a 19. §-át meg elõ zõ en a kö vet ke zõ al cím -
mel, va la mint 18/A. és 18/B. §-ok kal egé szül ki:

„El já rá si sza bá lyok

18/A. § (1) A gyógy szer rel és gyó gyá sza ti se géd esz köz -
zel kap cso la tos, fo gyasz tók kal szem be ni ke res ke del mi
gya kor lat e tör vény ben, il let ve a ren de let ben meg ha tá ro -
zott sza bá lyai meg sér té se ese tén az el já rás le foly ta tá sá ra
– a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé te lek kel – az Fttv.-ben
meg ha tá ro zott ha tó ság jo go sult. Az el já ró ha tó ság az
Fttv.-ben meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rint jár el.

(2) A 17. § (4) és (6) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé -
sek meg sér té se ese tén a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság jár el a
fo gyasz tó vé de lem rõl szó ló 1997. évi CLV. tör vény ben
(a to váb bi ak ban: Fgytv.) meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rint.

(3) Az (1) és (2) be kez dés sze rin ti el já rást ügy fél ként
kez de mé nyez he tik azok a tár sa dal mi szer ve ze tek is, ame -
lyek nek a nyil ván tar tás ba vett te vé keny sé ge a be te gek jo -
ga i nak vé del mé re irá nyul.

(4) A gyógy szer rel és gyó gyá sza ti se géd esz köz zel kap -
cso la tos, fo gyasz tók kal szem be ni ke res ke del mi gya kor lat
e tör vény ben és a ren de let ben meg ha tá ro zott sza bá lyai be -
tar tá sá nak ha tó sá gi el len õr zé sé re gyógy szer ese tén a
gyógy sze ré sze ti ál lam igaz ga tá si szerv, gyó gyá sza ti se géd -
esz köz ese tén az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv is jo -
go sult.

(5) A gyógy szer rel és gyó gyá sza ti se géd esz köz zel kap -
cso la tos, fo gyasz tók kal szem be ni ke res ke del mi gya kor lat
e tör vény ben, il let ve a ren de let ben meg ha tá ro zott sza bá -
lyai az Fgytv. al kal ma zá sá ban fo gyasz tó vé del mi ren del ke -
zé sek.

(6) A tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal ren del he tõ
gyógy sze rek kel és gyó gyá sza ti se géd esz kö zök kel kap cso -
la tos, fo gyasz tók kal szem be ni ke res ke del mi gya kor lat
e tör vény ben, il let ve a ren de let ben meg ha tá ro zott sza bá -
lyai meg sér té sé ért ki sza bott bír ság 80%-a az E. Ala pot
 illeti.

18/B. § (1) A 2006/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná -
csi ren de let vég re haj tá sát a 2001/83/EK eu ró pai par la men -
ti és ta ná csi irány elv nek a – 2004/27/EK irány elv vel mó -
do sí tott – 86–100. cik két át ül te tõ tag ál la mi jog sza bá lyok -
ba üt kö zõ Eu ró pai Kö zös sé gen be lü li jog sér té sek te kin te -
té ben

a) a 18/A. § (1) be kez dé se sze rin ti ese tek ben – az Fttv.
sze rin ti ha tás kör-meg osz tás ban – a fo gyasz tó vé del mi ha -
tó ság, il let ve a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal,

b) a 18/A. § (2) be kez dé se sze rin ti ese tek ben a fo gyasz -
tó vé del mi ha tó ság
lát ja el.

(2) A köl csö nös jog se gély so rán az (1) be kez dés ben em -
lí tett ha tó sá gok a – 2008/282/EK bi zott sá gi ha tá ro zat tal
mó do sí tott – 2007/76/EK bi zott sá gi ha tá ro zat nak meg fe -
le lõ en jár nak el.

(3) Az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter az ál ta la ve ze tett
mi nisz té ri um hon lap ján tá jé koz ta tó jel leg gel köz li a
2001/83/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv nek a
– 2004/27/EK irány elv vel mó do sí tott – 86–100. cik két át -
ül te tõ jog sza bá lyi ren del ke zé sek fel so ro lá sát.”

31. § A Gyftv. a 20. §-t meg elõ zõ en a kö vet ke zõ
19/A. §-sal egé szül ki:

„19/A. § Az egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság az
ügy dön tõ ha tá ro zat meg ho za ta lá ig ter je dõ idõ tar tam ra
vég zé sé ben azon na li ha tállyal el ren de li a jog sér tõ ál la pot
meg szün te té sét, il let ve meg tilt ja a jog sér tõ ma ga tar tás
 további foly ta tá sát, ha erre – az ér dek sé re lem köre vagy
sú lya miatt – ha laszt ha tat la nul szük ség van. E dön té sét a
ha tó ság so ron kí vül hoz za meg.”

32. § A Gyftv. 22. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„22. § Ha tör vény et tõl el té rõ en nem ren del ke zik, tár sa -
da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ban ak kor ré sze sít he tõ gyógy -
szer, táp szer, il let ve gyó gyá sza ti se géd esz köz, ha

a) a gyógy szer for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyé nek jo go -
sult ja, a táp szer for gal ma zó ja, il let ve a gyó gyá sza ti se géd -
esz köz gyár tó ja vagy meg ha tal ma zott kép vi se lõ je kéri az
adott ter mék kö te le zõ egész ség biz to sí tás ke re té ben tör té -
nõ tá mo ga tás ban ré sze sí té sét;

b) gyógy szer ese tén a kü lön jog sza bály ban erre fel jo go -
sí tott ha tó ság a ter mék biz ton sá gos sá gát és ha tá sos sá gát
el is mer te és for ga lom ba ho za tal ra en ge dé lyez te;

c) az adott gyógy szer, táp szer, gyó gyá sza ti se géd esz köz 
fel hasz ná lá sá nak költ ség ha té kony sá ga iga zolt;

d) az adott gyógy szer, táp szer, gyó gyá sza ti se géd esz köz 
a te rá pi ás fel hasz ná lás szem pont já ból gaz da sá go san és
cél sze rû en ren del ke zés re áll;
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e) a be fo ga dást kérõ vál lal ja a biz to sí tói költ sé gek re
 vonatkozó sza bá lyok be tar tá sát;

f) a szük sé ges tár sa da lom biz to sí tá si for rás rendelke -
zésre áll, il let ve biz to sít ha tó;

g) a gyógy szer for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyé nek jo go -
sult ja, a táp szer for gal ma zó ja, il let ve a gyó gyá sza ti se géd -
esz köz gyár tó ja, il let ve meg ha tal ma zott kép vi se lõ je a tá -
mo ga tás sal tör té nõ for gal ma zás ra, kész let ben tar tás ra kö -
te le zett sé get vál lal.”

33. § A Gyftv. 23. §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Az egész ség biz to sí tá si szerv a kü lön jog sza bály ban 
meg ha tá ro zott szem pon tok sze rint fo lya ma to san fe lül vizs -
gál ja a tá mo ga tott gyógy sze rek kö rét és a fe lül vizs gá la tot
kö ve tõ en a be fo ga dott gyógy szer tá mo ga tás ból való ki zá -
rá sa, tá mo ga tá sa mér té ké nek mó do sí tá sa ér de ké ben, il let -
ve a 21. § sze rin ti tá mo ga tás sal való for gal ma zás ra vo nat -
ko zó kö te le zett ség vál la lás meg hosszab bí tá sa vagy elõ írá -
sa cél já ból hi va tal ból jár el. Az egész ség biz to sí tá si szerv a
hi va tal bó li el já rás meg in dí tá sát kö ve tõ 90 na pon be lül
dönt.”

34. § A Gyftv. 25. §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ab ban az eset ben, ha az egész ség biz to sí tá si szerv a
23. § (6) be kez dé se sze rin ti el já rá sát kö ve tõ en va la mely
gyógy szer, táp szer 

a) tá mo ga tá sá nak meg szün te té sé rõl vagy nul la szá za -
lék ra csök ken té sé rõl dönt, a tá mo ga tás meg szün te té sé nek
vagy nul la szá za lék ra csök ken té sé nek nap ját a ha tá ro zat
meg ho za ta lá nak nap já tól szá mí tott 90 nap nál ko ráb bi idõ -
pont ban nem le het meg ha tá roz ni,

b) tá mo ga tá si mér té ké nek vagy össze gé nek csök ken té -
sé rõl dönt, a meg vál to zott össze gû fi nan szí ro zás kez dõ -
nap ját a ha tá ro zat meg ho za ta lá nak nap ját kö ve tõ nap tá ri
ne gyed év elsõ nap já ban kell meg ál la pí ta ni.”

35. § A Gyftv. 31. §-a (1) be kez dé sé nek h)–i) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az egész ség biz to sí tá si szerv ki zár ja a tár sa da lom biz to -
sí tá si tá mo ga tás ból a gyógy szert, ha:]

„h) a ha tó anyag-ala pú fix össze gû tá mo ga tá si cso port ba
tar to zó gyógy szer ese tén a gyógy szer napi te rá pi ás költ sé -
ge, il let ve egy ség nyi ha tó anyag ra szá mí tott ára leg alább
30%-kal meg ha lad ja a re fe ren cia ké szít mény napi te rá pi ás
költ sé gét,

i) a te rá pi ás fix el ven mû kö dõ tá mo ga tá si cso port ba tar -
to zó gyógy szer ese tén a gyógy szer napi te rá pi ás költ sé ge
leg alább 60%-kal meg ha lad ja a cso port ba tar to zó gyógy -
sze rek napi te rá pi ás költ sé ge egy sze rû szám ta ni át la gát.”

36. § (1) A Gyftv. 32. §-ának (4) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az egész ség biz to sí tá si szerv a ké re lem be nyúj tá sát
kö ve tõ 90 na pon be lül dönt, amennyi ben a gyó gyá sza ti se -

géd esz köz tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ba való be fo -
ga dá si ké rel mé ben meg je lölt ár az adott funk ci o ná lis cso -
port ba tar to zó leg ol csóbb gyó gyá sza ti se géd esz köz kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott árá nál ala cso nyabb.”

(2) A Gyftv. 32. §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) Az egész ség biz to sí tá si szerv a kü lön jog sza bály ban 
meg ha tá ro zott szem pon tok sze rint jo go sult fo lya ma to san
fe lül vizs gál ni a tá mo ga tott gyó gyá sza ti se géd esz kö zök
kö rét. A fe lül vizs gá la tot kö ve tõ en a tá mo ga tott gyó gyá -
sza ti se géd esz kö zök tá mo ga tás ból való ki zá rá sa, vagy tá -
mo ga tá si mér té ké nek mó do sí tá sa ér de ké ben hi va tal ból jár
el. Az egész ség biz to sí tá si szerv a hi va tal bó li el já rás meg -
in dí tá sát kö ve tõ 90 na pon be lül ha tá ro zat tal dönt.”

37. § A Gyftv. 35. §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A gyógy sze rek, táp sze rek és gyó gyá sza ti se géd esz -
kö zök tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ba való be fo ga dá -
sá nak rész le tes sza bá lya it kü lön jog sza bály tar tal maz za.”

38. § (1) A Gyftv. 36. §-ának (4) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A 12. § (3) be kez dé se sze rin ti, is mer te tõ te vé keny -
ség vég zé sé re vo nat ko zó en ge déllyel ren del ke zõt min den
ál ta la mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ke re té ben fog -
lal koz ta tott is mer te tõ sze mély te vé keny sé ge után ha von ta
gyógy szer is mer te tés ese tén négy száz ti zen hat ezer, gyó -
gyá sza ti se géd esz köz is mer te té se ese tén nyolc van há rom -
ezer fo rint össze gû be fi ze té si kö te le zett ség ter he li. Ha a
fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony hó köz ben ke let ke zik
vagy szû nik meg, a fi ze té si kö te le zett sé get a fen ti összeg -
nek a jog vi szony na pok ban meg ha tá ro zott fenn ál lá sá nak a
hó nap nap tá ri nap ja i val ará nyos ré sze fi gye lem be vé te lé vel 
kell tel je sí te ni.”

(2) A Gyftv. 36. §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) A gyógy szer for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyé nek
 jogosultja leg fel jebb a 36. § (1) és (4) be kez dé sei és a 42. §
(1)–(6) be kez dé sei sze rin ti fi ze té si kö te le zett sé gé nek
20%-a ere jé ig en ged ményt kap hat a kü lön jog sza bály ban
rész le te sen meg ha tá ro zott fel té te lek kel meg va ló sí tott ku -
ta tás fej lesz té si rá for dí tá sok után, amennyi ben e tör vény
sze rin ti, va la mennyi fi ze té si kö te le zett sé gé nek ele get tett.
A for ga lom ba ho za ta li en ge dély jo go sult ja és a szám vi te li
tör vény sze rin ti, kon szo li dá lás ba be vont érin tett vál lal ko -
zá sok kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott K+F rá for dí tá -
sa it együt te sen kell fi gye lem be ven ni.”

39. § A Gyftv. a kö vet ke zõ 38/A. §-sal egé szül ki:
„38/A. § A 12. § (3) be kez dé se sze rin ti, is mer te tõ te vé -

keny ség vég zé sé re vo nat ko zó en ge déllyel ren del ke zõt
– azon na pok te kin te té ben, ame lye ken az a)–g) pon tok
sze rin ti kö rül mény fenn áll – a 36. § (4) be kez dé se sze rin ti
be fi ze té si kö te le zett ség nem ter he li azon ál ta la mun ka vég -
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zés re irá nyu ló jog vi szony ke re té ben fog lal koz ta tott is mer -
te tõ sze mély után:

a) aki nek táp pénzt, bal ese ti táp pénzt, ter hes sé gi-gyer -
mek ágyi se gélyt, gyer mek gon do zá si dí jat fo lyó sí ta nak,
en nek idõ tar ta ma alatt,

b) aki nek gyer mek gon do zá si se gélyt fo lyó sí ta nak, en -
nek idõ tar ta ma alatt, ki vé ve, ha a fo lyó sí tás ban ré sze sü lõ
az el lá tás fo lyó sí tá sa alatt mun kát vé gez,

c) aki ke re sõ kép te len,
d) aki fi ze tés nél kü li sza bad sá gát töl ti, 
e) aki nek ápo lá si dí jat fo lyó sí ta nak, en nek idõ tar ta ma

alatt, ki vé ve, ha a fo lyó sí tás ban ré sze sü lõ az el lá tás fo lyó -
sí tá sa alatt mun kát vé gez, 

f) aki nek gyer mek ne ve lé si tá mo ga tást fo lyó sí ta nak, en -
nek idõ tar ta ma alatt, ki vé ve, ha a fo lyó sí tás ban ré sze sü lõ
az el lá tás fo lyó sí tá sa alatt mun kát vé gez,

g) aki fog va tar tott, a fog va tar tás idõ tar ta ma alatt.”

40. § A Gyftv. 39. §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Amennyi ben a köz for gal mú gyógy szer tár mû köd -
te té sé re jo go sult ne gyed éves ár rés tö me ge

a) 10 000 001 és 11 000 000 Ft kö zött van, a be fi ze ten dõ 
összeg a ne gyed éves ár rés tö meg 0,5%-a,

b) 11 000 001 és 12 500 000 Ft kö zött van, a be fi ze ten dõ 
összeg 55 000 Ft és a 11 000 000 Ft fe let ti rész 1,5%-ának
együt tes össze ge,

c) 12 500 001 Ft és 15 000 000 Ft kö zött van, a be fi ze -
ten dõ összeg 77 500 Ft és a 12 500 000 Ft fe let ti rész
3%-ának együt tes össze ge,

d) 15 000 000 Ft fe lett van, a be fi ze ten dõ összeg
152 500 Ft és a 15 000 000 Ft fe let ti rész 5%-ának együt tes
össze ge.”

41. § A Gyftv. 46. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„46. § (1) Az egész ség ügyi szol gál ta tó kat mi nõ sé gi és
ha té kony gyógy szer ren de lé si gya kor lat alap ján a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott ATC-cso por tok ban tör té nõ
gyógy szer ren de lé sük sze rint ér té ke li az egész ség biz to sí tá -
si szerv a te kin tet ben, hogy az adott gyógy szer fel írá sa al -
kal má val az or vos mi lyen mér ték ben al kal maz ta az adott
te rá pi ás gyógy szer cso port ba tar to zó ké szít mé nyek kö zül
az egy na pi te rá pi á ra szá mí tott ala csony tá mo ga tá si ér té kû
ké szít mé nye ket.

(2) Amennyi ben az ér té ke lés sze rint a szol gál ta tó el tér a
mi nõ sé gi és ha té kony gyógy szer ren de lés kü lön jog sza -
bály ban fog lalt sza bá lya i tól, az egész ség biz to sí tá si szerv a 
kü lön jog sza bály sze rint to vább kép zé si kö te le zett sé get ír
elõ.

(3) Az ér té ke lés re, an nak szem pont ja i ra és a to vább kép -
zés re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat kü lön jog sza bály
tar tal maz za.”

42. § A Gyftv. 64. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A gyógy szer tá rak fel ügye le te ál la mi fel adat. A
gyógy szer tá rak nak a gyógy sze rek és gyó gyá sza ti se géd -
esz kö zök for gal ma zá sá val össze füg gõ szak mai fel ügye le -
tét – ide nem ért ve a gyógy szer rel, il let ve gyó gyá sza ti
 segédeszközzel kap cso la tos ke res ke del mi gya kor lat ra
 vonatkozó sza bá lyo kat, to váb bá a 76. §-ban fog lal ta kat –
az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv gya ko rol ja. A
gyógy szer nek nem mi nõ sü lõ egyéb ter mé kek gyógy szer -
tár ál ta li for gal ma zá sá ra a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott ren del ke zé sek be tar tá sát a fo gyasz tó vé del mi ha tó -
ság el len õr zi, és az Fgytv.-ben meg ha tá ro zot tak sze rint
 eljár e ren del ke zé sek meg sér té se ese tén.”

43. § (1) A Gyftv. 76. §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A for ga lom ba ho za ta li en ge dély jo go sult ja a köz fi -
nan szí ro zás ban nem ré sze sü lõ gyógy szer ese té ben meg ha -
tá roz hat ja a gyógy szer kis ke res ke del mi for gal ma zá sa so -
rán ér vé nye sít he tõ leg ma ga sabb el adá si árát.”

(2) A Gyftv. 76. §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép, és a § a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel
egé szül ki:

„(4) A for ga lom ba ho za ta li en ge dély jo go sult ja a (2) be -
kez dés sze rin ti, ár ról ren del ke zõ nyi lat ko za tát, mó do sí tott
tar tal mú nyi lat ko za tát, va la mint a nyi lat ko zat vissza vo ná -
sá ra vo nat ko zó eset le ges nyi lat ko za tát – leg ké sõbb az ár -
ról, il let ve a vissza vo nás ról ren del ke zõ nyi lat ko zat ha tály -
ba lé pé sét öt mun ka nap pal meg elõ zõ en – meg kül di az
egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv nek és a fo gyasz tó vé -
del mi ha tó ság nak. Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv
hon lap ján köz zé te szi az ár ról ren del ke zõ nyi lat ko za tok
min den kor ha tá lyos tar tal mát, biz to sít va a for ga lom ba ho -
za ta li en ge dé lyek jo go sult jai ál tal tett, e be kez dés sze rin ti
nyi lat ko za tok vissza ke res he tõ sé gét is.

(5) A (2)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ren del ke zé -
sek meg sér té se ese tén a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság jár el az 
Fgytv.-ben meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rint. E ren del ke -
zé sek az Fgytv. al kal ma zá sá ban fo gyasz tó vé del mi ren del -
ke zé sek.”

44. § (1) A Gyftv. 77. §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép és egy ide jû leg a kö vet -
ke zõ e) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy]
„c) a gyógy szer, il let ve gyó gyá sza ti se géd esz köz is mer -

te té sé vel kap cso lat ban ki sza bott bír ság pénz ügyi tel je sí té -
sé nek fel té te le i re és fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo -
kat”

„e) a Gyftv. 36. § (1) és (4) be kez dé sei, va la mint a 42. §
(1)–(6) be kez dé sei sze rin ti fi ze té si kö te le zett sé gek
20%-ának ere jé ig a ku ta tás-fej lesz té si rá for dí tá sok után
igény be ve he tõ en ged mé nyek re vo nat ko zó rész le tes sza -
bá lyo kat”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]
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(2) A Gyftv. 77. §-a (2) be kez dé sé nek j) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és egy ide jû leg a kö vet ke zõ
k) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz -
ter, hogy ren de let ben sza bá lyoz za]

„j) a gyógy szer, il let ve gyó gyá sza ti se géd esz köz is mer -
te té sé re és az is mer te tõi te vé keny sé get vég zõ sze mé lyek
nyil ván tar tá sá ra, va la mint a gyógy szer rel, gyó gyá sza ti se -
géd esz köz zel kap cso la tos, fo gyasz tók kal szem be ni ke res -
ke del mi gya kor lat ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat,

k) a mi nõ sé gi és ha té kony gyógy szer ren de lés ér té ke lé -
sé nek alap já ul szol gá ló ATC-cso por to kat és a cél ér té ket.”

(3) A Gyftv. 77. §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) Fel ha tal ma zást kap az egész ség ügyért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet -
ér tés ben ren de let ben ha tá roz za meg 

a) a gyógy szer és gyó gyá sza ti se géd esz köz is mer te té sé -
nek en ge dé lye zé sé re irá nyu ló el já rá sért, az en ge dély ki -
adá sá ért, mó do sí tá sá ért, va la mint az is mer te tõk nyil ván -
tar tás ba vé te lé ért, a nyil ván tar tás mó do sí tá sá ért, az is mer -
te tõi iga zol vány ki adá sá ért, mó do sí tá sá ért, 

b) a gyógy sze rek, a kü lön le ges táp lál ko zá si igényt ki -
elé gí tõ táp sze rek és a gyó gyá sza ti se géd esz kö zök tár sa da -
lom biz to sí tá si tá mo ga tás ba való be fo ga dá sá val kap cso la -
tos va la mennyi ké re lem re in du ló el já rá sért, va la mint a
gyó gyá sza ti se géd esz kö zök köl csön zé si dí já hoz nyúj tott
tá mo ga tás meg ál la pí tá sá ra, ki hor dá si ide jé nek vagy in di -
ká ci ó já nak meg vál toz ta tá sá ra, köz fi nan szí ro zás alap já ul
szol gá ló árá nak eme lé sé re, név- vagy mé ret vál toz ta tá sá ra
vo nat ko zó el já rá sért, va la mint az ezek kel kap cso la tos jog -
or vos la ti el já rá sért,

c) az egye di leg, mé ret re ké szí tett gyó gyá sza ti se géd esz -
kö zök gyár tá sá ra és for gal ma zá sá ra vo nat ko zó ta nú sí tá -
sért,

d) az egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság e tör vény
alap ján nyúj tott igaz ga tá si jel le gû szol gál ta tá sa i nak igény -
be vé te lé ért,

e) a gyógy szer- és gyó gyá sza ti se géd esz köz-ren de lés hez 
szük sé ges szá mí tó gé pes prog ram mi nõ sí té si el já rá sá ért,

f) a gyógy sze rek gyógy szer tá ron kí vü li for gal ma zá sát
elõ se gí tõ elekt ro ni kus in for má ci ós rend szer mi nõ sí té si el -
já rá sá ért
fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak kö rét, mér té két,
 valamint a díj fi ze té sé re vo nat ko zó egyéb ren del ke zé se -
ket.”

45. § A Gyftv. 87. §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A tör vény ha tály ba lé pé se kor már for ga lom ban
lévõ, gyógy szer nek nem mi nõ sü lõ gyógy ha tá sú ké szít -
ménnyel kap cso la tos, fo gyasz tók kal szem be ni ke res ke del -
mi gya kor lat so rán – 2011. áp ri lis 1-jé ig – a II. fe je zet, va -
la mint a 77. § (2) be kez dé sé nek j) pont já ban fog lalt fel ha -
tal ma zás alap ján ki adott ren de let ren del ke zé se it meg fe le -
lõ en al kal maz ni kell. Gyógy szer nek nem mi nõ sü lõ gyógy -

ha tá sú ké szít mény mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ,
gyógy sze rek for gal ma zá sá ra jo go sult üz let ben is for -
galmazható a kü lön jog sza bály ban fog lal tak nak meg fe le -
lõ en.”

46. § A Gyftv. 88. §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg a
 fogyasztóvédelmi ha tó ság, il let ve a Gaz da sá gi Verseny -
hivatal fel adat kör ében és el já rá sá ban:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006/2004/EK ren -
de le te (2004. ok tó ber 27.) a fo gyasz tó vé del mi jog sza bá -
lyok al kal ma zá sá ért fe le lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti
együtt mû kö dés rõl, 4. cikk (1) be kez dés [a 18/B. § (1) be -
kez dés],

b) a Bi zott ság 2007/76/EK ha tá ro za ta (2006. de cem -
ber 22.) a fo gyasz tó vé del mi jog sza bá lyok al kal ma zá sá ért
fe le lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti együtt mû kö dés rõl szó ló
2006/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let nek a 
köl csö nös jog se gély vo nat ko zá sá ban való vég re haj tá sá ról
[a 18/B. § (2) be kez dés],

c) a Bi zott ság 2008/282/EK ha tá ro za ta (2008. már -
cius 17.) a fo gyasz tó vé del mi jog sza bá lyok al kal ma zá sá ért
fe le lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti együtt mû kö dés rõl szó ló
2006/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let nek
a köl csö nös jog se gély vo nat ko zá sá ban való vég re haj tá sá -
ról szó ló 2007/76/EK ha tá ro zat mó do sí tá sá ról [a 18/B. §
(2) be kez dés].”

Az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl szóló
2006. évi CXXXII. tör vény mó do sí tá sa

47. § (1) Az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl
szó ló 2006. évi CXXXII. tör vény (a to váb bi ak ban: Eftv.)
1. §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„d) le kö tött ka pa ci tás: az az i) pont sze rin ti szak el lá tá si

ka pa ci tás, ami re ér vé nyes fi nan szí ro zá si szer zõ dés ki ter -
jed;”

(2) Az Eftv. 1. §-ának (2) be kez dé se i) pont já nak ic) al -
pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban
i) szak el lá tá si ka pa ci tás:]
„ic) jog sza bály ban elõ írt bár mely más fi nan szí ro zott

szol gál ta tá si egy ség, ide ért ve a CT, MRI, PET/CT, il let ve
egyéb, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott esz kö zök
 finanszírozott szol gál ta tá si egy sé gét, a mû ve se ke ze lés
 finanszírozott szol gál ta tá si egy sé gét;”

(3) Az Eftv. 1. §-ának (2) be kez dé se az aláb bi k)–m) pon -
tok kal egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„k) alap szak ma: bel gyó gyá szat, gyer mek gyó gyá szat,

se bé szet, szü lé szet-nõ gyó gyá szat;
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l) szak mai cent rum: re gi o ná lis vagy ré gi ó kö zi fel ada tot
el lá tó, spe ci á lis fel adat el lát ás ra sza ko so dott szer ve ze ti
egy ség vagy in téz mény rész;

m) el lá tá si te rü let: az a föld raj zi te rü let, amely re ki ter -
jed az egész ség ügyi szol gál ta tó nak, il let ve az egész ség -
ügyi szol gál ta tó fenn tar tó já nak/tu laj do no sá nak a j) pont -
ban meg ha tá ro zott kö te le zett sé ge.”

48. § (1) Az Eftv. 2. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A te le pü lé si és a me gyei ön kor mány za tok (a to váb -
bi ak ban együtt: he lyi ön kor mány zat) a kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott egész ség ügyi szak el lá tá si kö te le zett sé -
gü ket a min den ko ri le kö tött ka pa ci tá sok mér té ké nek és
szak mai össze té te lé nek meg fe le lõ en az 5/A. § (7) be kez -
dé se sze rin ti el lá tá si te rü le ten tel je sí tik.”

(2) Az Eftv. 2. §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(5) Amennyi ben az egész ség ügyi szol gál ta tó fenn tar -
tó ja nem he lyi ön kor mány zat, az egész ség ügyi szol gál ta tó
fenn tar tó ja a le kö tött ka pa ci tá sok te kin te té ben más egész -
ség ügyi köz szol gál ta tá sért fe le lõs szerv vel vagy más fenn -
tar tó val, il let ve egész ség ügyi szol gál ta tó val fel adat át adá si 
szer zõ dést köt het.”

49. § Az Eftv. 3. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„3. § (1) Az 1. szá mú mel lék let ha tá roz za meg
a) azok nak az or szá gos fel adat kö rû spe ci á lis in té ze tek -

nek és súly pon ti kór há zak nak a kö rét, ame lyek, il let ve
ame lyek jog utód jai az ál ta luk nyúj tott fek võ be teg-szak el -
lá tá so kért ér vé nyes fi nan szí ro zá si szer zõ dés alap ján kü lön 
jog sza bály sze rin ti fi nan szí ro zás ra jo go sul tak,

b) a fek võ be teg-szak el lá tá si ka pa ci tá sok nak azt a
mennyi sé gét, ame lyen vég zett egész ség ügyi szol gál ta tá -
so kért az a) pont sze rin ti – ér vé nyes fi nan szí ro zá si szer zõ -
dés sel ren del ke zõ – egész ség ügyi szol gál ta tó az Egész ség -
biz to sí tá si Alap ter hé re kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze -
rint fi nan szí ro zás ra leg alább jo go sult,

c) azt a ka pa ci tás mennyi sé get, amit jár vány ügyi és ka -
taszt ró fa hely zet ese tén az 1. szá mú mel lék let ben meg je lölt 
egész ség ügyi szol gál ta tók, il let ve jog utód jai a ki je lölt ka -
pa ci tá sok ból 3, il let ve 6 órán be lül a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zot tak sze rint kö te le sek a kü lön le ges hely zet
fenn ál lá sá nak idõ tar ta má ig ren del ke zés re bo csá ta ni.

(2) A 2. szá mú mel lék let ha tá roz za meg a fekvõbeteg-
 szakellátások te kin te té ben, szak ma cso por ton kén ti bon tás -
ban azt a ka pa ci tás mennyi sé get, ami rõl a le kö tött kapa -
citásokon be lül a 4. § sze rin ti el já rás so rán rendel kezni
 lehet.

(3) A 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ak tív fek võ -
be teg-szak el lá tá si ka pa ci tá sok ból bár mely, az adott ré gi ó -
ban mû kö dõ egész ség ügyi szol gál ta tó, a 2. szá mú mel lék -
let ben meg ha tá ro zott kró ni kus fek võ be teg-szak el lá tá si ka -
pa ci tá sok ból pe dig az 1. szá mú mel lék let sze rin ti or szá gos
fel adat kö rû spe ci á lis in té ze tek és súly pon ti kór há zak, il let -

ve azok jog utód jai ki vé te lé vel bár mely, az adott ré gi ó ban
mû kö dõ egész ség ügyi szol gál ta tó ré sze sül het.

(4) A 3. szá mú mel lék let ha tá roz za meg 
a) or szá go san azt a já ró be teg-szak el lá tá si ka pa ci tás -

mennyi sé get, ami nél a le kö tött ka pa ci tá sok mennyi sé ge
nem le het ke ve sebb, és csak az e tör vény ben meg ha tá ro -
zott eset ben és mér ték ben le het több,

b) azo kat a já ró be teg-szak el lá tá si szak má kat, ame lyek re 
az or szá go san meg ál la pí tott ka pa ci tás mennyi sé get szét
kell osz ta ni.”

50. § Az Eftv. az aláb bi 4. §-sal egé szül ki:
„4. § (1) Az egész ség biz to sí tó min den év jú ni us 30-áig a 

meg elõ zõ egy év ada tai alap ján ré gi ón ként meg vizs gál ja a
ré gi ó ban mû kö dõ szak el lá tást nyúj tó egész ség ügyi szol -
gál ta tók le kö tött ka pa ci tá sa i nak ki hasz nált sá gát és a ka pa -
ci tás be vo nás szük sé ges sé gét.

(2) Az egész ség biz to sí tó az (1) be kez dés sze rin ti vizs -
gá lat ered mé nye, va la mint a 4/A. §-ban meg ha tá ro zott
szem pon tok ra vo nat ko zó elõ zõ évi ada tok alap ján ré gi ón -
ként ja vas la tot ké szít a ka pa ci tás fel osz tás mó do sí tá sá ra.
A ja vas la tot min den év szep tem ber 1-jé ig kell az il le té kes
RET-ek nek, il let ve a RET szék he lye sze rint il le té kes
egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv nek meg kül de ni.

(3) A RET az egész ség biz to sí tó (2) be kez dés sze rin ti ja -
vas la tát kö te les vé le mé nyez ni.

(4) A RET a (2) be kez dés sze rin ti ja vas lat kéz hez vé te lét 
kö ve tõ 45 na pon be lül kül di meg a szék he lye sze rint il le té -
kes egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv nek a (2) be kez dés
sze rin ti ja vas lat hoz ké szí tett vé le mé nyét. Amennyi ben a
RET a ha tár idõn be lül nem ad vé le ményt, ezt az egész ség -
biz to sí tó ja vas la tá val való egyet ér té sé nek kell te kin te ni.

(5) Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv a (2) be kez -
dés sze rin ti ja vas lat és a 4/A. §-ban meg ha tá ro zott szem -
pon tok alap ján, a RET vé le mé nyé nek fi gye lem be vé te lé vel 
a (4) be kez dés sze rin ti ha tár idõ le tel tét kö ve tõ 30 na pon
be lül dönt a ka pa ci tás fel osz tás mó do sí tá sá ról.

(6) Amennyi ben a RET az egész ség biz to sí tó ja vas la tát
rész ben vagy egé szé ben ki fo gá sol ja, el len vé le ményt
 fogalmaz meg, ak kor az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si
szerv kö te les a RET-tel er rõl egyez tet ni, majd a fenn ma -
radt el té rés rõl a RET-et tá jé koz tat ni.

(7) Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv a fek võ be -
teg-szak el lá tá sok te kin te té ben a ka pa ci tás szer ke zet mó do -
sí tá sá ról ho zott dön té sé vel az adott ré gi ó ban le kö tött össz -
ka pa ci tás-mennyi ség szá mán – az 5. § (4)–(6) be kez dé sé -
ben fog lal tak ki vé te lé vel – nem vál toz tat hat, azon be lül a
mó do sí tás szak ma cso por ton ként a 2. szá mú mel lék let ben
meg ha tá ro zott ka pa ci tás mennyi ség mér té ké ig ter jed het.
Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv dön té se az 1. szá -
mú mel lék let ben sze rep lõ szol gál ta tók nak, il let ve az azok
jog utód ja i nak le kö tött ka pa ci tá sa in be lül nem érint he ti az
1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ka pa ci tá so kat.

(8) Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv a já ró be -
teg-szak el lá tá sok te kin te té ben a ka pa ci tás szer ke zet mó do -
sí tá sá ról ho zott dön té sé vel a 3. szá mú mel lék let ben meg -
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ha tá ro zott mennyi sé gen fe lül leg fel jebb an nak 5 szá za lé -
ká val több ka pa ci tás ról ren del kez het.

(9) Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv a ha tá ro za tá -
nak a – jog erõ re emel ke dés tõl szá mí tott 5 na pon be lül tör -
té nõ – meg kül dé sé vel tá jé koz tat ja dön té sé rõl a RET-et, az
egész ség biz to sí tót, az érin tett fenn tar tó kat/tu laj do no so kat
és az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz tert.

(10) Az (1)–(9) be kez dés sze rin ti el já rás ban ügy fél az
egész ség ügyi szol gál ta tó, an nak fenn tar tó ja/tu laj do no sa,
az egész ség biz to sí tó és az el lá tá si kö te le zett ség gel érin tett
he lyi ön kor mány zat.

(11) Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv el já rá sá ra
az (1)–(10) be kez dés ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a
köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos
sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény (a to váb bi ak -
ban: Ket.) ren del ke zé se it kell al kal maz ni.”

51. § Az Eftv. az aláb bi 4/A. §-sal egé szül ki:
„4/A. § (1) A 4. § sze rin ti dön tés so rán a ré gi ó ban ren -

del ke zés re álló ka pa ci tás ból – a 3. § (3) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ki vé tel lel – bár mely, az adott ré gi ó ban mû -
kö dõ egész ség ügyi szol gál ta tó ré sze sül het, az zal, hogy a
ka pa ci tás ban ré sze sü lõ egész ség ügyi szol gál ta tó nak meg
kell fe lel nie az in téz mé nyek és azok szer ve ze ti egy sé gei
mû kö dé si fel té te lé ül az ágy szá mok te kin te té ben kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek. 

(2) A 4. § sze rin ti dön tés so rán elõny ben kell ré sze sí te ni
a) az ak tív fek võ be teg-szak el lá tá si ka pa ci tá sok fel osz -

tá sá nak vo nat ko zá sá ban azt az egész ség ügyi szol gál ta tót,
ame lyik sür gõs sé gi be teg el lá tás ra meg fe le lõ szak mai fel -
ké szült ség gel ren del ke zik,

b) azt az egész ség ügyi szol gál ta tót, ame lyik fenn tar tó ja
in téz mény fenn tar tói tár su lás vagy több cé lú kis tér sé gi tár -
su lás, vagy en nek az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv
dön té sé ig tör té nõ lét re ho zá sát nyi lat ko zat ban vál lal ja, il -
let ve olyan fenn tar tó, amely több já ró be teg-szak el lá tást,
il let ve fek võ be teg-szak el lá tást nyúj tó szol gál ta tót tart
fenn,

c) azt az egész ség ügyi szol gál ta tót, amely nek tulaj -
donosa vagy mû köd te tõ je az egész ség ügyi szol gál ta tó
 orvosai és más al kal ma zot tai rész vé te lé vel lét re ho zott
gazda sági tár sa ság.

(3) A 4. § sze rin ti és a 7. § sze rin ti el já rá sok so rán a ka -
pa ci tás mó do sí tás az aláb bi szem pon tok sze rin ti ér té ke lés
alap ján ke rül meg ha tá ro zás ra:

a) az adott ré gió meg be te ge dé si és ha lá lo zá si mu ta tói,
b) az el lá tan dó la kos ság szá ma,
c) az egy ágy ra jutó be teg for gal mi ada tok szak te rü le ten -

ként, 
d) az egy eset re jutó ápo lá si idõ szak te rü le ten ként,
e) a kü lön jog sza bály sze rin ti eset össze té te li in dex

(CMI) szak te rü le ten ként,
f) az ágy ki hasz nált sá gi mu ta tók szak te rü le ten ként,
g) a sür gõs és nem sür gõs ese tek ará nya,
h) szak te rü le ten ként az el vég zett be avat ko zá sok ará nya,
i) a to vább kül dött be te gek ará nya,

j) az át vett be te gek ará nya,
k) a kü lön jog sza bály sze rin ti tel je sít mény vo lu men-kor -

lát (a to váb bi ak ban: TVK) tel je sí té sé nek az ará nya, a
 védett TVK-tel je sí tés ará nya, a vé dett TVK ará nya a tel jes
TVK-hoz ké pest,

l) a kü lön jog sza bály sze rin ti já ró be teg-szak el lá tás ban
szak te rü le ten ként az egy órá ban át la go san el lát ha tó eset -
szám,

m) a prog resszi vi tás ban be töl tött sze rep,
n) a te rü le ten kí vül rõl el lá tott be te gek ará nya,
o) az el ér he tõ ség szem pont já ból a he lyi tö meg köz le ke -

dé si vi szo nyok.
(4) Az ak tív fek võ be teg-szak el lá tá si ka pa ci tá so kat érin -

tõ dön tés ho za tal so rán az (1)–(3) be kez dés ben fog lal ta kon
túl biz to sí ta ni kell, hogy

a) az érin tett la kos ság leg alább 95%-a szá má ra, leg -
alább az alap szak mák ban el lá tást nyúj tó ak tív fek võ be -
teg-szak el lá tó in téz mény elvi el ér he tõ sé ge 60 perc nél ke -
ve sebb le gyen,

b) amennyi ben a ka pa ci tá sok új ra osz tá sa so rán az in téz -
mény ak tív fek võ be teg-szak el lá tá sa vagy va la mi lyen ak tív 
fek võ be teg szak má ja ke rül meg szün te tés re, az el lá tá si te -
rü le té be tar to zó te le pü lé sek la ko sai szá má ra az adott szak -
mák ban szol gál ta tást nyúj tó leg kö ze leb bi in téz mény
60 per cen be lül el ér he tõ le gyen köz úton,

c) a ré gi ó ban mû kö dõ szak mai cent ru mok mû kö dõ ké -
pes sé ge to vább ra is fenn tart ha tó le gyen.

(5) A já ró be teg-szak el lá tá si ka pa ci tá so kat érin tõ dön -
tés ho za tal so rán biz to sí ta ni kell, hogy az érin tett la kos ság
leg alább 90%-a szá má ra, leg alább az alap szak mák ban el -
lá tást nyúj tó já ró be teg-szak el lá tó in téz mény elvi el ér he tõ -
sé ge 30 perc nél ke ve sebb le gyen.

(6) A (4) be kez dés a) pont já nak és az (5) be kez dés al -
kal ma zá sá ban elvi el ér he tõ ség alatt azt az idõ tar ta mot kell
ér te ni, ami az át la gos köz le ke dé si vi szo nyok mel lett a
4. szá mú mel lék let se bes ség ha tá ra i val szá mít va az egész -
ség ügyi szol gál ta tó köz úti meg kö ze lí té sé hez szük sé ges.”

52. § (1) Az Eftv. 5. §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel
egé szül ki:

„(3) Amennyi ben az egész ség biz to sí tó a ka pa ci tá sok
tar tós ki hasz ná lat lan sá gát ész le li, az érin tett fenn tar tót er -
rõl tá jé koz tat ja. Ha a fenn tar tó ezen tá jé koz ta tást kö ve tõ en 
sem jár el az (1) be kez dés ben fog lal tak sze rint, az egész -
ség biz to sí tó er rõl tá jé koz tat ja az egész ség ügyi szol gál ta tó
szék he lye sze rint il le té kes egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si
szer vet és RET-et.”

(2) Az Eftv. 5. §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben a RET az 
egész ség biz to sí tó tá jé koz ta tá sá nak kéz hez vé te lé tõl szá mí -
tott 30 na pon be lül kér he ti a ka pa ci tás tar tós ki hasz ná lat -
lan sá gá nak meg ál la pí tá sát. Amennyi ben a RET ké rel me
alap ján a RET szék he lye sze rint il le té kes egész ség ügyi ál -
lam igaz ga tá si szerv a ka pa ci tá sok tar tós ki hasz ná lat lan sá -
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gát meg ál la pít ja, az adott ka pa ci tást a 4. § sze rin ti el já rá sa
so rán el lá tá si ér dek bõl más szol gál ta tó nak át ad hat ja.”

(3) Az Eftv. 5. §-a a kö vet ke zõ (5) és (6) be kez dés sel
egé szül ki:

„(5) Amennyi ben a RET a (4) be kez dés ben meg ál la pí -
tott ha tár idõn be lül nem kér te a ka pa ci tás tar tós ki hasz ná -
lat lan sá gá nak meg ál la pí tá sát, az egész ség ügyi ál lam igaz -
ga tá si szerv el lá tá si ér dek bõl az egész ség biz to sí tó tól ka -
pott tá jé koz ta tás alap ján meg ál la pít hat ja a ka pa ci tás tar tós
ki hasz ná lat lan sá gát, és a ka pa ci tást a 4. § sze rin ti el já rá sa
so rán más szol gál ta tó nak át ad hat ja.

(6) Az (1) be kez dés alap ján fel sza ba du ló ka pa ci tá sok
fel osz tá sá ra a 4. §-ban fog lal ta kat meg fe le lõ en al kal maz ni
kell.”

53. § Az Eftv. 5/A. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép: 

„5/A. § (1) Az el lá tá si te rü le tet az egész ség ügyi ál lam -
igaz ga tá si szerv a (2)–(6) be kez dés ben fog lal tak fi gye lem -
be vé te lé vel ha tá ro zat ban ál la pít ja meg.

(2) Az el lá tá si te rü le tet te le pü lé sen ként, il le tõ leg va la -
mely te le pü lés re csak rész ben ki ter je dõ el lá tá si te rü let ese -
tén a te le pü lés érin tett ré szé nek köz te rü le tek ál ta li le ha tá -
ro lá sá nak pon tos meg ha tá ro zá sá val kell ki je löl ni.

(3) Az el lá tá si te rü le te ket úgy kell meg ha tá roz ni, hogy
azok át fe dés- és hé zag men te sen meg fe lel je nek az adott ré -
gió te rü le té nek, az zal, hogy az (5) be kez dés és a 6. § sze -
rin ti ese tek ben az el lá tá si te rü let a ré gió ha tá ron túl ter jed -
het.

(4) Amennyi ben az egész ség ügyi szol gál ta tó el lá tá si te -
rü le te a nyúj tott szol gál ta tá sok te kin te té ben nem egy sé ges, 
az el lá tá si te rü le tet szak ma cso por ton ként, szak mán ként,
il let ve a kü lön jog sza bály sze rin ti tel je sít mény egy sé gek -
nek, va la mint a na pi díj sú lyo zás alap ját ké pe zõ be teg ség -
cso por tok nak, te vé keny sé gek nek, il let ve el lá tá si for mák -
nak meg fe le lõ bon tás ban kell meg ad ni.

(5) A prog resszi vi tás ma ga sabb szint jét kép vi se lõ el lá -
tá so kat nyúj tó egész ség ügyi szol gál ta tók ese té ben az el lá -
tá si te rü let meg ha tá ro zá sa so rán fi gye lem be kell ven ni a
szol gál ta tó ré gió ha tá ro kon túl nyú ló el lá tá si te rü le tét.

(6) Az el lá tá si te rü let meg ál la pí tá sa so rán a (2)–(5) be -
kez dés ben fog lal ta kon túl fi gye lem be kell ven ni a 4/A. §
(4) be kez dé sé nek a) pont já ban és az (5) be kez dé sé ben fog -
lal ta kat.

(7) Az ér vé nyes fi nan szí ro zá si szer zõ dés sel ren del ke zõ
egész ség ügyi szol gál ta tók el lá tá si te rü le té rõl a hoz zá juk
tar to zó ka pa ci tá sok kal együtt – egész ség ügyi szolgál -
tatónként – az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv nyil -
ván tar tást ve zet. A nyil ván tar tás ba bár ki be te kint het.
Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv a sa ját hon lap já ról
biz to sít ja a be te kin tést a nyil ván tar tás ba.”

54. § Az Eftv. a kö vet ke zõ új 5/B. §-sal egé szül ki:
„5/B. § (1) Az 5/A. § (7) be kez dés sze rin ti nyil ván tar -

tás ban sze rep lõ el lá tá si te rü le tet az érin tett egész ség ügyi
szol gál ta tók fenn tar tói/tu laj do no sai meg ál la po dá suk ban

mó do sít hat ják az 5/A. § (2)–(6) be kez dés ben fog lal tak
 figyelembevételével. A meg ál la po dást az azt alá író fenn -
tar tók/tu laj do no sok az alá írás tól szá mí tott 5 na pon be lül
kö te le sek meg kül de ni az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si
szerv nek.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti meg ál la po dás ak kor ered -
mé nyez he ti az egész ség ügyi szol gál ta tók el lá tá si te rü le té -
nek a ré gió ha tá ron tör té nõ túl ter jesz ke dé sét, ha azt el lá tá si
ér dek in do kol ja. Az el lá tá si ér dek fenn ál lá sát az egész ség -
ügyi ál lam igaz ga tá si szerv ál la pít ja meg a meg ál la po dás
kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül.

(3) Amennyi ben az 5/A. § (7) be kez dé se sze rin ti nyil -
ván tar tás ban sze rep lõ el lá tá si te rü let mó do sí tá sa el lá tá si
ér dek bõl szük sé ges, az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si
szerv fel hív ja az érin tett egész ség ügyi szol gál ta tók fenn -
tar tó it/tu laj do no sa it az el lá tá si te rü let (1) be kez dés ben
fog lal tak sze rin ti mó do sí tá sá ra. Ha a fenn tar tók/tu laj do no -
sok a fel hí vás tól szá mí tott 30 na pon be lül nem ál la pod nak
meg az el lá tá si te rü let mó do sí tá sá ról, és a mó do sí tás el ma -
ra dá sa az el lá tás biz ton sá gát sú lyo san ve szé lyez tet né, az
egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv a meg ál la po dás meg -
kö té sé re ren del ke zés re álló ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na -
pon be lül mó do sít hat ja az el lá tá si te rü le tet.

(4) A te le pü lé si ön kor mány zat el lá tá si ér dek bõl kez de -
mé nyez he ti az érin tett egész ség ügyi szol gál ta tó fenn tar tó -
já nál/tu laj do no sá nál az egész ség ügyi szol gál ta tó 5/A. §
(7) be kez dé se sze rin ti nyil ván tar tás ban sze rep lõ el lá tá si
te rü le té nek (1) be kez dés sze rin ti mó do sí tá sát. Amennyi -
ben az egész ség ügyi szol gál ta tó fenn tar tó ja/tu laj do no sa a
kez de mé nye zés tõl szá mí tott 30 na pon be lül nem ál la po dik 
meg az el lá tá si te rü let mó do sí tá sá ról an nak az egész ség -
ügyi szol gál ta tó nak a fenn tar tó já val/tu laj do no sá val, akit a
te le pü lé si ön kor mány zat a kez de mé nye zés ben meg je lölt,
az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv a kez de mé nye zõ te -
le pü lé si ön kor mány zat ké rel mé re a meg ál la po dás meg kö -
té sé re ren del ke zés re álló ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na pon
be lül mó do sít hat ja az el lá tá si te rü le tet, ha

a) a mó do sí tás az érin tett te le pü lé sen élõk szak el lá tás -
hoz való hoz zá ju tá sát ja vít ja, és

b) a mó do sí tás sal egyet ért an nak az egész ség ügyi szol -
gál ta tó nak a fenn tar tó ja/tu laj do no sa, ame lyik el lá tá si te rü -
le te adott szak ma te kin te té ben a mó do sí tás kö vet kez té ben
a mó do sí tást kez de mé nye zõ te le pü lés re ki fog ter jed ni.

(5) Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv hi va tal ból
mó do sít ja az 5/A. § (7) be kez dé se sze rin ti nyil ván tar tást
ab ban az eset ben, ha a ka pa ci tást érin tõ e tör vény sze rin ti
mó do su lás miatt szük sé ges.

(6) Az 5/A. § sze rin ti és (1)–(5) be kez dés sze rin ti el já -
rás ban ügy fél az egész ség ügyi szol gál ta tó, an nak fenn tar -
tó ja/tu laj do no sa, az egész ség biz to sí tó, va la mint an nak a
te le pü lés nek az ön kor mány za ta, ame lyik re az egész ség -
ügyi szol gál ta tó te rü le ti el lá tá si kö te le zett sé ge ki ter jed.

(7) Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv nek az el lá tá -
si te rü let tel kap cso la tos el já rá sa i ra az e tör vény ben nem
sza bá lyo zott kér dé sek ben a Ket. ren del ke zé se it kell al kal -
maz ni.”
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55. § Az Eftv. a kö vet ke zõ 6. §-sal egé szül ki:

„6. § (1) A szom szé dos ré gi ók ban mû kö dõ RET-ek a
2. szá mú mel lék let ben sze rep lõ fek võ be teg-szak el lá tá si és
a 3. szá mú mel lék let ben sze rep lõ já ró be teg-szak el lá tá si
ka pa ci tá sa ik ter hé re meg ál la po dást köt het nek a ré gi ók kö -
zöt ti ka pa ci tás át adás ról, amennyi ben az – a 4/A. § sze rin ti
el éré si sza bá lyo kat fi gye lem be véve – a ré gió ha tá rá nak
men tén élõk egész ség ügyi el lá tá sa ér de ké ben meg va ló su -
ló fel adat át adás hoz szük sé ges.

(2) Olyan szak el lá tás vo nat ko zá sá ban, amely a szom -
szé dos ré gi ók ban nem el ér he tõ, nem szom szé dos ré gi ók
kö zöt ti ka pa ci tás át adás ra is köt he tõ meg ál la po dás, az zal,
hogy a meg ál la po dás ra az (1) be kez dés ben fog lal ta kat
meg fe le lõ en al kal maz ni kell.

(3) Az (1)–(2) be kez dés sze rin ti meg ál la po dás nak az
aláb bi a kat kell tar tal maz nia:

a) a ka pa ci tá sok me lyik egész ség ügyi szol gál ta tó tól és
mely szak ma cso por tok ból, azon be lül mely szak mák ból
ke rül nek át adás ra,

b) az át adott ka pa ci tá sok me lyik egész ség ügyi szol gál -
ta tó nál és mely szak ma cso port ban és azon be lül mely
szak má ban ke rül nek fel hasz ná lás ra,

c) az át adott ka pa ci tá sok kal együtt át adás ra ke rü lõ el lá -
tá si te rü let meg je lö lé sét,

d) az át adott ka pa ci tá sok kal együtt át adás ra ke rü lõ tel je -
sít mény egy ség mér té két.

(4) Az (1)–(2) be kez dés sze rin ti meg ál la po dás nem
ered mé nyez he ti azt, hogy ka pa ci tást át adó ré gi ó ban va la -
mely szak ma cso port hoz tar to zó ka pa ci tá sok szá ma nul lá ra 
csök ken jen.

(5) Az (1)–(2) be kez dés alap ján kö tött meg ál la po dást
jó vá ha gyás cél já ból a meg ál la po dás meg kö té sé tõl szá mí -
tott 15 na pon be lül meg kell kül de ni az egész ség ügyi ál -
lam igaz ga tá si szerv ré szé re. 

(6) Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv a meg ál la po -
dás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül dönt an nak
jó vá ha gyá sá ról. A jó vá ha gyást csak ak kor le het megta -
gadni, ha a meg ál la po dás

a) nem fe le l meg az (1)–(5) be kez dés ben fog lal tak nak,

b) ve szé lyez tet né a szak el lá tá si kö te le zett ség tel je sí té -
sét, il let ve elõ re lát ha tó lag az el lá tás szak mai szín vo na lá -
nak csök ke né sét ered mé nyez né.

(7) Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv ál tal jóvá
nem ha gyott meg ál la po dás ér vény te len.”

56. § Az Eftv. a kö vet ke zõ 7. §-sal egé szül ki:

„7. § (1) Az egész ség ügyi szol gál ta tó a fenn tar tó ja
egyet ér té sé vel kez de mé nyez he ti a le kö tött ak tív fekvõ -
beteg-szakellátási ka pa ci tá sai leg fel jebb 10 szá za lé ká nak
kró ni kus fek võ be teg-szak el lá tá si ka pa ci tás sá, egy na pos
el lá tá si, il le tõ leg já ró be teg-szak el lá tá si ka pa ci tás sá tör té -
nõ – kü lön jog sza bály sze rin ti – át cso por to sí tá sát.

(2) Az egész ség ügyi szol gál ta tó a fenn tar tó ja egyet ér té -
sé vel az egyes szak ma cso por tok ban le kö tött kró ni kus fek -
võ be teg-szak el lá tá si ka pa ci tá sai leg fel jebb 10 szá za lé ka

ere jé ig kez de mé nyez he ti a kró ni kus szak ma cso por tok kö -
zöt ti át cso por to sí tást.

(3) Az egész ség ügyi szol gál ta tó a fenn tar tó ja egyet ér té -
sé vel a (2) be kez dés ben fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel – az 
el lá tá si for ma meg vál toz ta tá sa nél kül – kez de mé nyez he ti
a fi nan szí ro zá si szer zõ dé se sze rin ti szak má i hoz tar to zó
ka pa ci tá sai más, a fi nan szí ro zá si szer zõ dé sé ben sze rep lõ,
il let ve ab ban nem sze rep lõ szak mák ba – kü lön jog sza bály
sze rin ti mér ték ben – tör té nõ át cso por to sí tá sát, az zal, hogy
az egész ség ügyi szol gál ta tó ren del ke zé sé re bo csá tott ka -
pa ci tá sa i nak szá ma összes sé gé ben nem vál toz hat.

(4) A fenn tar tó kez de mé nyez he ti a sa ját fenn tar tá sá ban
lévõ, azo nos ré gi ó ban vagy egy más sal szom szé dos ré gi ó -
ban mû kö dõ szol gál ta tói kö zöt ti ka pa ci tás át cso por to sí tást, 
az zal, hogy az át cso por to sí tás az egyes ré gi ók ra a 2. szá mú 
mel lék let ben meg ál la pí tott össz ka pa ci tá sok szá mát nem
vál toz tat hat ja meg.

(5) Az egész ség ügyi szol gál ta tó nem kez de mé nyez het
olyan ka pa ci tás át cso por to sí tást, amely az adott szol gál ta tó 
ér vé nyes fi nan szí ro zá si szer zõ dé sé ben sze rep lõ szak ma
meg szû né sé hez ve zet ne, vagy a lét re ho zan dó ál la pot nem
tel je sí te né a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mû kö dé si 
fel té te le ket va la mely szak ma vo nat ko zá sá ban.

(6) Az egész ség ügyi szol gál ta tó, il let ve a fenn tar tó az
(1)–(4) be kez dés sze rin ti ké rel mek mind egyi két éven te
csak két al ka lom mal nyújt hat ja be.

(7) A ké rel met az egész ség ügyi szol gál ta tó szék he lye
sze rint il le té kes egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv hez
kell be nyúj ta ni. Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv a
dön tést meg elõ zõ en be szer zi az egész ség biz to sí tó vé le mé -
nyét. Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv a ké re lem tár -
gyá ban an nak be ér ke zé sét kö ve tõ 60 na pon be lül dönt. 

(8) Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv nem en ge dé -
lyez he ti a ké re lem ben fog lalt át cso por to sí tást, ha 

a) az an nak kö vet kez té ben lét re jö võ ál la pot nem fe lel ne
meg a 4/A. §-ban fog lal tak nak,

b) nem biz to sí tott a csök ken tett ak tív fek võ be teg-szak -
el lá tás más el lá tá si for má val tör té nõ ki vál tá sa,

c) a ké re lem a ka pa ci tás kró ni kus fek võ be teg-szak el lá -
tá si szak ma cso port ból ak tív fek võ be teg-szak el lá tá si szak -
ma cso port ba tör té nõ át cso por to sí tás ra irá nyul,

d) az át cso por to sí tás ve szé lyez tet né az el lá tá si kö te le -
zett ség tel je sí té sét, il let ve az át cso por to sí tás elõ re lát ha tó -
lag az el lá tás szak mai szín vo na lá nak csök ke né sé vel jár na,

e) a ké re lem az (1)–(6) be kez dés be üt kö zik.

(9) Az át cso por to sít ha tó ka pa ci tás mennyi ség meg ál la -
pí tá sa so rán a ke re kí tés sza bá lya it kell al kal maz ni.”

57. § Az Eftv. 8. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„8. § (1) Az egész ség biz to sí tó fe le lõs

a) az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott szol gál ta tók, 
il let ve azok jog utód jai ál tal nyúj tott ak tív és kró ni kus fek -
võ be teg-szak el lá tá sok,
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b) a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ka pa ci tá sok
fel hasz ná lá sá val nyúj tott ak tív és kró ni kus fek võ be -
teg-szak el lá tá sok,

c) a 3. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ka pa ci tá sok
fel hasz ná lá sá val nyúj tott já ró be teg-szak el lá tá sok,

d) a 16. § (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ka pa ci tá son
nyúj tott szak el lá tás,

e) a kü lön jog sza bály sze rin ti el já rás ban elõ ze te sen be -
fo ga dott ka pa ci tá so kon nyúj tott szak el lá tá sok, va la mint

f) az e tör vény alap ján lét re ho zott, il let ve be fo ga dott ka -
pa ci tá so kon nyúj tott szak el lá tá sok
Egész ség biz to sí tá si Alap ter hé re tör té nõ kü lön jog sza bály
sze rin ti fi nan szí ro zá sá ért.

(2) Az egész ség biz to sí tó az (1) be kez dés sze rin ti kö te le -
zett ség tel je sí té se ér de ké ben – a kü lön jog sza bály ban fog -
lal tak sze rint – fi nan szí ro zá si szer zõ dést köt

a) az (1) be kez dés a)–c) pont ja i ban fog lalt egész ség ügyi 
szak el lá tást nyúj tó szol gál ta tó val,

b) a 2. § (3) és (5) be kez dé se alap ján meg va ló su ló fel -
adat át adás ese tén az a) pont ban meg ha tá ro zott egész ség -
ügyi szol gál ta tó he lyett a fel ada tot át vál la ló egész ség ügyi
szol gál ta tó val,

c) az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti eset ben az elõ ze te -
sen be fo ga dott és lét re jött ka pa ci tás ra, an nak mér té ké ig, a
jo go sult egész ség ügyi szol gál ta tó val,

d) az (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti több let ka pa ci tá so -
kon szak el lá tást nyúj tó szol gál ta tó val,

e) az (1) be kez dés f) pont ja alap ján lét re ho zott, il let ve
be fo ga dott ka pa ci tá son szak el lá tást nyúj tó szol gál ta tó val,
amennyi ben az meg fe lel az e tör vény ben és a kü lön jog -
sza bá lyok ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek.

(3) Az egész ség ügyi szol gál ta tó val a (2) be kez dés alap -
ján azt kö ve tõ en köt he tõ fi nan szí ro zá si szer zõ dés, hogy el -
lá tá si te rü le te meg ál la pí tás ra ke rült.”

58. § Az Eftv. a kö vet ke zõ új 8/A. §-sal egé szül ki:
„8/A. § (1) Amennyi ben az egész ség biz to sí tó meg ál la -

pít ja, hogy az ér vé nyes fi nan szí ro zá si szer zõ dés sel ren del -
ke zõ egész ség ügyi szol gál ta tó nál a fi nan szí ro zá si szer zõ -
dés tár gyát ké pe zõ egész ség ügyi szol gál ta tás nyúj tá sá nak
mi nõ sé ge nem éri el az ér vé nyes fi nan szí ro zá si el já rás -
rend ben, il let ve en nek hi á nyá ban a szak mai el já rás rend -
ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nye ket, kü lön jog sza bály ban 
fog lal tak sze rint fel szó lít ja az egész ség ügyi szol gál ta tót a
leg alább az ér vé nyes fi nan szí ro zá si pro to koll nak megfe -
lelõ szol gál ta tás nyúj tás ra. A fel szó lí tás ról egy ide jû leg ér -
te sí te ni kell a szol gál ta tó fenn tar tó ját, a Fel ügye le tet, az
egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szer vet és az egész ség -
ügyért fe le lõs mi nisz tert is. Az egész ség biz to sí tó egy ide -
jû leg tá jé koz tat ja a fel szó lí tott szol gál ta tót és fenn tar tó ját
az (5) be kez dés sze rin ti le het sé ges kö vet kez mé nyek rõl.

(2) Az egész ség biz to sí tó az (1) be kez dés sze rin ti fel szó -
lí tás tól szá mí tott 60 nap el tel té vel meg vizs gál ja, hogy a
fel szó lí tás ban elõ ír ta kat a szol gál ta tó tel je sí tet te-e.

(3) Amennyi ben az egész ség biz to sí tó a (2) be kez dés
sze rin ti el len õr zés so rán meg ál la pít ja, hogy a szol gál ta tó

nem tett ele get a fel szó lí tás ban elõ ír tak nak, szer zõ dés kö -
té si aján la tot tesz az adott szol gál ta tás fi nan szí ro zá sá ra a
4/A. § (4) be kez dé se sze rin ti el éré si sza bá lyok nak meg fe -
le lõ tá vol sá gon be lül lévõ, 1. szá mú mel lék let ben sze rep lõ
egész ség ügyi szol gál ta tó nak, ha az az adott szol gál ta tás
nyúj tá sá ra ren del ke zik mû kö dé si en ge déllyel.

(4) Az egész ség biz to sí tó a (3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zot tak he lyett kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint pá lyá -
za tot ír ki, amennyi ben nincs olyan szol gál ta tó, amely nek
a (3) be kez dés alap ján szer zõ dés kö té si aján la tot te het ne,
vagy az aján la tot a szol gál ta tó nem fo gad ta el.

(5) Az egész ség biz to sí tó a (4) be kez dés sze rin ti pá lyá -
zat si ke res le foly ta tá sa után a fel szó lí tott szol gál ta tó fi nan -
szí ro zá si szer zõ dé sét az adott szol gál ta tás te kin te té ben
– az el lá tás fo lya ma tos sá gá nak biz to sí tá sa ér de ké ben –
 azzal a nap pal mond ja fel, ami kor a pá lyá za ton ki vá lasz -
tott szol gál ta tó val kö tött fi nan szí ro zá si szer zõ dés ér vé -
nyes sé vá lik. A fel szó lí tott szol gál ta tó ren del ke zé sé re
 bocsátott, az adott szol gál ta tás nyúj tá sá hoz és el szá mo lá -
sá hoz kap cso ló dó ka pa ci tás a fi nan szí ro zá si szer zõ dés
 vonatkozó ré szé nek meg szû né sé vel egy ide jû leg az adott
el lá tás nyúj tá sá ra a (3), il let ve a (4) be kez dés alap ján ki vá -
lasz tott szol gál ta tót il le ti meg.

(6) Ha a 2. § (3) be kez dé se sze rint a fel ada tot át vál la ló
szol gál ta tó az át vál lalt fel ada tát nem tel je sí ti, az (1)–(5)
be kez dés ben fog lal ta kat meg fe le lõ en al kal maz ni kell, az -
zal, hogy a szer zõ dés kö té si aján lat té tel hez, il let ve a pá lyá -
zat ki írá sá hoz a fel ada tot át adó he lyi ön kor mány zat elõ ze -
tes jó vá ha gyá sa szük sé ges.”

59. § Az Eftv. 11. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az egész ség ügyi szol gál ta tó nak az Egész ség biz to -
sí tá si Alap szá má ra mû kö dé si több let for rás igényt ered mé -
nye zõ fej lesz té se nyo mán lét re jö võ ka pa ci tá sa tár gyá ban
csak ak kor köt he tõ fi nan szí ro zá si szer zõ dés az adott ka pa -
ci tás ra, ha a fej lesz tés sel az il le té kes RET vé le mé nyé nek
ki ké ré sét kö ve tõ en az egész ség biz to sí tó és az egész ség -
ügyért fe le lõs mi nisz ter az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi -
nisz ter rel egyet ér tés ben elõ ze te sen – a kü lön jog sza bály -
ban fog lal tak sze rint – egyet ér tett. Amennyi ben a fej lesz -
tés az Új Ma gyar or szá gért Fej lesz té si Terv ré sze, az il le té -
kes RET elõ ze te sen ki ké ri a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök -
ség vé le mé nyét.”

60. § (1) Az Eftv. 16. §-a (14) be kez dé sé nek d) és
e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány arra, hogy ren de let ben 
ha tá roz za meg]

„d) az el lá tá si te rü let meg ha tá ro zá sá nak és mó do sí tá sá -
nak rész let sza bá lya it,

e) a ka pa ci tá sok fel osz tá sá nak, új ra osz tá sá nak, mó do sí -
tá sá nak és a ka pa ci tá sok át cso por to sí tá sá nak el já rá si sza -
bá lya it, va la mint a ka pa ci tá sok más szol gál ta tó nak tör té nõ 
át adá sá hoz kap cso ló dó pá lyá za ti el já rás rész le tes sza bá -
lya it,”
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(2) Az Eftv. 16. §-a (14) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a be kez dés a kö -
vet ke zõ g) és h) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány arra, hogy ren de let ben 
ha tá roz za meg]

„f) azok nak a szak mák nak a kö rét, ame lyek re az e tör -
vény sze rin ti fek võ be teg-szak el lá tá si ka pa ci tá sok ra ki ter -
je dõ en fi nan szí ro zá si szer zõ dést le het köt ni,

g) a vá rat lan hely zet vagy elõ re nem lát ha tó mó don be -
kö vet ke zõ el lá tá si szük ség let je lent ke zé se ese té re vo nat -
ko zó rész le tes sza bá lyo kat,

h) a több let ka pa ci tás fo gal mát, be fo ga dá sá nak ese te it,
el já rás rend jét, mér té két és fel té te le it, to váb bá az új szol -
gál ta tók be fo ga dá sá nak sza bá lya it.”

61. § (1) Az Eftv. ki egé szül az e tör vény 1. mel lék le te
sze rin ti 3. szá mú mel lék let tel.

(2) Az Eftv. ki egé szül az e tör vény 2. mel lék le te sze rin ti
4. szá mú mel lék let tel.

Az egész ség ügyi és a hoz zá juk kap cso ló dó
sze mé lyes ada tok ke ze lé sé rõl és vé del mé rõl szóló

1997. évi XLVII. tör vény mó do sí tá sa

62. § Az egész ség ügyi és a hoz zá juk kap cso ló dó sze mé -
lyes ada tok ke ze lé sé rõl és vé del mé rõl szó ló 1997. évi
XLVII. tör vény (a to váb bi ak ban: Eüak.) 3. §-ának i) pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„i) adat ke ze lõ: a be teg el lá tó, az in téz mény ve ze tõ, az

adat vé del mi fe le lõs, az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let,
 továbbá köz egész ség ügyi-jár vány ügyi köz ér dek bõl az 5. § 
(3) be kez dé se sze rin ti tisz ti or vos, il let ve köz egész ség ügyi
fel ügye lõ, va la mint az o) pont sze rin ti el lá tás szer ve zõ, to -
váb bá a 22. § sze rin ti ese tek ben az ott meg ha tá ro zot tak
sze rint az egész ség biz to sí tá si szerv, a 22/E. §-ban meg ha -
tá ro zot tak sze rint az or vos szak ér tõi, re ha bi li tá ci ós, il let ve
szo ci á lis szak ér tõi szerv, a Nyug díj biz to sí tá si Alap ke ze -
lé sé ért fe le lõs nyug díj biz to sí tá si szerv és a nyug díj biz to sí -
tá si igaz ga tá si szerv, to váb bá az egész ség ügyi ada tok nél -
kül, a 3. § b) pont já ban meg ha tá ro zott sze mély azo no sí tó
adat te kin te té ben – a la kos sá gi cél zott szû rõ vizs gá la tok ér -
de ké ben – az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv;”

63. § Az Eüak. 10. §-a a kö vet ke zõ (1)–(3) be kez dé sek -
kel egé szül ki:

„(1) A 4. § (1)–(3) be kez dé se sze rin ti cél ból tör té nõ
adat ke ze lés és adat fel dol go zás ese tén az egész ség ügyi
 ellátóhálózaton be lül az egész ség ügyi és személyazono -
sító ada tok to váb bít ha tók, il let ve össze kap csol ha tók.
Az egész ség biz to sí tá si szerv nek a kö te le zõ egész ség biz to -
sí tás el lá tá sa i ról szó ló 1997. évi LXXXIII. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Ebtv.) 81. §-ában meg ha tá ro zott fel ada ta el lá -
tá sa ér de ké ben egész ség ügyi ada tok és TAJ-szá mok az
egész ség ügyi el lá tó há ló zat és az egész ség biz to sí tá si szerv
kö zött is to váb bít ha tók és össze kap csol ha tók, a fel adat el -

lá tá sá hoz szük sé ges mér ték ben. A kü lön bö zõ for rás ból
szár ma zó egész ség ügyi és sze mély azo no sí tó ada to kat csak 
ad dig az idõ pon tig és olyan mér té kig le het össze kap csol ni, 
amed dig az a meg elõ zés, a gyógy ke ze lés, a nép egész ség -
ügyi, köz egész ség ügyi-jár vány ügyi in téz ke dé sek meg té -
te le ér de ké ben fel tét le nül szük sé ges.

(2) A 4. § (1) be kez dé se sze rin ti adat ke ze lés és adat fel -
dol go zás ese tén az érin tett be teg sé gé vel kap cso lat ba hoz -
ha tó min den olyan egész ség ügyi adat to váb bít ha tó, amely
a gyógy ke ze lés ér de ké ben fon tos, ki vé ve, ha ezt az érin tett 
írás ban ki fe je zet ten meg tilt ja. En nek le he tõ sé gé rõl a to -
váb bí tás elõtt az érin tet tet tá jé koz tat ni kell. A 13. § sze rin ti 
ese tek ben az érin tett til tá sa el le né re is to váb bí ta ni kell az
egész ség ügyi és sze mély azo no sí tó ada tot.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti adat to váb bí tás ese tén sem le -
het – a 13. §-ban fog lal tak ki vé te lé vel – az érin tett hoz zá já -
ru lá sa nél kül to váb bí ta ni a to váb bí tás ide jén fenn ál ló be -
teg ség gel össze nem füg gõ, ko ráb bi be teg sé gé re vo nat ko -
zó egész ség ügyi ada to kat.”

64. § Az Eüak. a 22/D. §-t kö ve tõ en a kö vet ke zõ
22/E. §-sal és az azt meg elõ zõ al cím mel egé szül ki:

„Az or vos szak ér tõi, re ha bi li tá ci ós,
illetve szo ciá lis szak ér tõi szerv adat ke ze lé se

22/E. § (1) Az or vos szak ér tõi, re ha bi li tá ci ós, il let ve
szo ci á lis szak ér tõi szerv ré szé re az egész ség biz to sí tá si
szerv ab ban az eset ben to váb bít a (3) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott egész ség ügyi és sze mély azo no sí tó ada to kat,
amennyi ben arra az érin tett nek járó tár sa da lom biz to sí tá si
vagy szo ci á lis el lá tás ra, ked vez mény re való jo go sult sá ga
egész sé gi ál la po ta alap ján tör té nõ meg ál la pí tá sá hoz, il let -
ve el len õr zé sé hez szük sé ges szak ér tõi te vé keny sé gé nek
el lá tá sa cél já ból van szük ség. Az or vos szak ér tõi, re ha bi li -
tá ci ós, il let ve szo ci á lis szak ér tõi szerv az egész ség biz to sí -
tá si szerv nél ren del ke zés re nem álló, a (3) be kez dés sze -
rin ti ada tok to váb bí tá sa ér de ké ben meg ke res he ti a ke ze lõ -
or vost. A meg ke re sé sé re és a ke ze lõ or vos adat át adá si kö -
te le zett sé gé re a 23. § (1) és (2) be kez dé sé ben fog lal ta kat
ér te lem sze rû en al kal maz ni kell.

(2) Az egész ség ügyi és sze mély azo no sí tó ada to kat ki zá -
ró lag az or vos szak ér tõi, re ha bi li tá ci ós, il let ve szo ci á lis
szak ér tõi szerv nek a szak ér tõi te vé keny ség el vég zé sé vel
meg bí zott dol go zó ja ke zel he ti.

(3) Az or vos szak ér tõi, re ha bi li tá ci ós, il let ve szo ci á lis
szak ér tõi szerv a 4. § (2) be kez dé sé nek f) pont já ban meg -
ha tá ro zott cél ból ke zel he ti

a) az egész ség ügyi szol gál ta tó, az egész ség ügyi szol -
gál ta tást igény be vevõ, a be uta ló (a szol gál ta tást ren de lõ)
or vos azo no sí tá sát szol gá ló – kü lön jog sza bály sze rin ti –
ada to kat,

b) az a) pont ban fog lal ta kon túl az egész ség ügyi szol -
gál ta tást igény be vevõ TAJ-szá mát,

c) az egész ség ügyi szol gál ta tást igény be vevõ di ag nó zi -
sá nak, a ré szé re nyúj tott egész ség ügyi szol gál ta tás nak
(ide ért ve a gyógy szert, gyó gyá sza ti se géd esz közt, va la -
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mint a kü lön le ges táp lál ko zá si igényt ki elé gí tõ táp sze re -
ket) a meg ne ve zé sét, kód ját,
amennyi ben az a)–c) pont sze rin ti ada tok az (1) be kez dés
sze rin ti szak ér tõi te vé keny ség vég zé sé vel össze füg gés ben
van nak.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti ada to kat az or vos szak ér tõi,
re ha bi li tá ci ós, il let ve szo ci á lis szak ér tõi szerv az adat ke -
ze lés meg kez dé sé tõl szá mí tott 5 évig ke ze li. Amennyi ben
az adat ke ze lés sel érin tett ügy ben bí ró sá gi el já rás in dult, az 
or vos szak ér tõi, re ha bi li tá ci ós, il let ve szo ci á lis szak ér tõi
szerv az ada to kat az ügy jog erõs be fe je zé sé nek idõpont -
jáig öt éven túl is ke zel he ti. Ezt kö ve tõ en az ada to kat meg
kell sem mi sí te ni.”

Az egész ség ügyi te vé keny ség vég zé sé nek
egyes kér dé se i rõl szóló 2003. évi LXXXIV. tör vény

mó do sí tá sa

65. § Az egész ség ügyi te vé keny ség vég zé sé nek egyes
kér dé se i rõl szó ló 2003. évi LXXXIV. tör vény (a továb -
biakban: Eü tev.) 7. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az egész ség ügyi dol go zó egész ség ügyi te vé keny -
ség vég zé sé re – ide nem ért ve a sür gõs szük ség ese tén el lá -
tá si kö te le zett ség alap ján vég zett te vé keny sé get – a kü lön
tör vény ben meg ha tá ro zott szak ké pe sí té si és nyil ván tar tá si 
fel té te lek mel lett ak kor jo go sult, ha egész sé gi ál la po ta
alap ján az adott egész ség ügyi te vé keny ség vég zé sé re al -
kal mas.”

66. § Az Eü tev. 17. §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az (1) be kez dés a) és b) pont ja sze rin ti ön kén tes
csak olyan egész ség ügyi te vé keny ség vég zé sé ben mû köd -
het köz re, amely re néz ve ren del ke zik az adott egész ség -
ügyi te vé keny ség vég zé sé re, il let ve az ab ban való köz re -
mû kö dés re jo go sí tó szak ké pe sí tés sel, és egész sé gi ál la po -
ta alap ján az adott egész ség ügyi te vé keny ség vég zé sé re al -
kal mas.”

Az em ber i al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek rõl
és egyéb, a gyógy szer pi a cot sza bá lyo zó tör vé nyek

mó do sí tá sá ról szóló 2005. évi XCV. tör vény
mó do sí tá sa

67. § Az em ber i al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek rõl és
egyéb, a gyógy szer pi a cot sza bá lyo zó tör vé nyek mó do sí tá -
sá ról szó ló 2005. évi XCV. tör vény (a to váb bi ak ban:
Gytv.) 8. §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„8. § Ha e tör vény más ként nem ren del ke zik, a gyógy -
szer kül sõ cso ma go lá sán – amennyi ben van –, va la mint a
köz vet len cso ma go lá sán fel kell tün tet ni a kü lön jog sza -
bály ban fog lalt ada to kat.”

68. § A Gytv. 20. §-a (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(1) A gyógy sze rek gyár tá sá val, for ga lom ba ho za ta lá -
val, for gal ma zá sá val és a gyógy szer el lá tá si fe le lõs ség gel
kap cso la tos, az e tör vény ben, il let ve az e tör vény fel ha tal -
ma zá sa alap ján ki adott jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott
kö te le zett sé gek ha tó sá gi el len õr zé se a gyógy sze ré sze ti ál -
lam igaz ga tá si szerv, a gyógy szer tá rak és egyéb egész ség -
ügyi szol gál ta tók ese tén az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si
szerv fel ada ta. A gyógy sze rek is mer te té sé re, va la mint a
gyógy szer rel kap cso la tos, fo gyasz tók kal szem be ni egyes
ke res ke del mi gya kor la tok ra vo nat ko zó elõ írá sok el len õr -
zé sé re, és az ezek meg sér té se ese tén irány adó el já rás ra vo -
nat ko zó sza bá lyo kat kü lön tör vény ál la pít ja meg.”

69. § A Gytv. 32. §-ának (6) be kez dé se a kö vet ke zõ
d)–e) pon tok kal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz -
ter, hogy az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben ren de let ben ha tá roz za meg]

„d) a gyógy szer nek nem mi nõ sü lõ gyógy ha tá sú anya -
gok és ké szít mé nyek elõ ál lí tá sá nak köz egész ség ügyi-jár -
vány ügyi fel té te le it mi nõ sí tõ el já rá sért és iga zo lás ki adá -
sá ért,

e) az im mu no ló gi ai ké szít mé nyek egy gyár tá si té te lé nek 
vizs gá la tá ért (mi nõ sí tés)”
[fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak kö rét és mér té két,
va la mint a díj fi ze té sé re vo nat ko zó egyéb ren del ke zé se -
ket.]

Az atom ener gi á ról szóló
1996. évi CXVI. tör vény mó do sí tá sa

70. § (1) Az atom ener gi á ról szó ló 1996. évi CXVI. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Atv.) 11/A. §-a kö vet ke zõ (5) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(5) Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv atom ener -
gia al kal ma zá sá val össze füg gõ, ra dio ak tív anya gok köz úti 
szál lí tá sá nak en ge dé lye zé sé vel, lé te sít mé nyek kel, be ren -
de zé sek kel, te vé keny sé gek kel, ra dio ak tív hul la dék el he -
lye zé sé vel, esz köz, be ren de zés vagy az io ni zá ló su gár zás
el le ni vé dõ esz köz su gár vé del mi mi nõ sí té sé vel, su gár vé -
del mi kép zés sel, sze mé lyi do zi met ri ai el len õr zé sé vel és a
bel sõ su gár ter he lés meg ha tá ro zá sá val kap cso la tos, ké re -
lem re le foly ta tott el já rá sá ért vagy igaz ga tá si jel le gû szol -
gál ta tá sá ért – az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter nek az
adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben ki adott
ren de le té ben meg ha tá ro zott – igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat 
kell fi zet ni.”

(2) Az Atv. 68. §-a a kö vet ke zõ (12) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(12) Fel ha tal ma zást kap az egész ség ügyért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet -
ér tés ben a 11/A. § (5) be kez dé se sze rin ti, az atom ener gia
al kal ma zá sá val kap cso la tos igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak
kö rét és mér té két, va la mint a díj fi ze té sé re vo nat ko zó
egyéb ren del ke zé se ket ren de let ben ha tá roz za meg.”
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Az egész ség ügyi ha tó sá gi
és igaz ga tá si te vé keny ség rõl szóló
1991. évi XI. tör vény mó do sí tá sa

71. § (1) Az egész ség ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé -
keny ség rõl szó ló 1991. évi XI. tör vény (a to váb bi ak ban:
Ehi.) a kö vet ke zõ 14. §-sal egé szül ki:

„14. § Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv nek 
a) a kör nye zet- és te le pü lés-egész ség ügy – ide ért ve kü -

lö nö sen a vi zek kel, az ivó-, gyógy- és ás vány vi zek kel, a
gyógy- és köz für dõk kel, va la mint a ter mé sze tes für dõ he -
lyek kel kap cso la tos fel ada to kat –,

b) az élel me zés- és táp lál ko zás-egész ség ügy,
c) a koz me ti kai ter mé kek,
d) a gyógy té nye zõk, a für dõ- és klí ma gyógy in té ze tek, a

gyógy he lyek,
e) a su gár egész ség ügy, jár vány ügy, köz egész ség ügy,
f) a gyógy sze ré szet, va la mint
g)  az egész ség ügyi igaz ga tás és ko or di ná ció

kö ré ben a ké re lem re le foly ta tott köz igaz ga tá si eljárá sáért
– ide ért ve a szak ha tó sá gi el já rá so kat is – vagy igazga tási
jel le gû szol gál ta tá sá ért az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz -
ter nek az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben
ki adott ren de le té ben meg ha tá ro zott igaz gatási szol gál ta tá -
si dí jat kell fi zet ni.”

(2) Az Ehi. 15. §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé -
szül ki: 

„(10) Fel ha tal ma zást kap az egész ség ügyért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy – az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet -
ér tés ben – a 14. § sze rin ti igaz ga tá si szol gál ta tá si díj kö rét
és mér té két, va la mint a díj fi ze té sé re vo nat ko zó egyéb ren -
del ke zé se ket ren de let ben ha tá roz za meg.”

A fel sõ ok ta tás ról szóló
2005. évi CXXXIX. tör vény mó do sí tá sa

72. § (1) A fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX.
tör vény (a to váb bi ak ban: Ftv.) 63. §-ának (6) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 

„(6) Az or vo sok, a fog or vo sok, a gyógy sze ré szek, az ál -
lat or vo sok, a jo gá szok ok le ve le dok to ri cí met ta nú sít.
Ezek rö vi dí tett je lö lé se: dr. med., dr. med. dent., dr.
pharm., dr. vet., dr. jur.”

(2) Az Ftv. 149. §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) Azok, akik 
a) e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt sze rez tek ma gyar

egye te men vagy fõ is ko lán ok le ve let, jo go sul tak a kö vet -
ke zõ cí mek hasz ná la tá ra:

aa) az egye te mi vég zett sé get iga zo ló dok to ri cí mek az
or vo sok, fog or vo sok, ál lat or vo sok, jo gá szok ese té ben
(ezek nek rö vi dí tett je lö lé se: dr. med., dr. med. dent., dr.
vet., dr. jur.),

ab) az a) pont ban nem em lí tett egye te mi vég zett ség gel
ren del ke zõk az ok le ve les mér nök, ok le ve les köz gaz dász,

ok le ve les ta nár, il le tõ leg – a szak tól füg gõ en – a ké pe sí té si
kö ve tel mé nyek ben meg ha tá ro zott más cím,

ac) a fõ is ko lai vég zett ség gel ren del ke zõk – a ta nul má -
nyi irány tól füg gõ en – a mér nök, köz gaz dász, ta nár, ta ní tó, 
óvo da pe da gó gus, gyógy pe da gó gus, szak ok ta tó, il le tõ leg a 
ké pe sí té si kö ve tel mé nyek ben meg ha tá ro zott más cím,

b) az egyes egész ség ügyi tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá -
ról szó ló 2008. évi CVI. tör vény ha tály ba lé pé se elõtt
 magyar fel sõ ok ta tá si in téz mény ben gyógy sze ré szi ok le ve -
let sze rez tek, jo go sul tak az egye te mi vég zett sé get iga zo ló
dok tori cím (amely nek rö vi dí tett je lö lé se: dr. pharm.)
hasz ná la tá ra.”

Záró és át me ne ti ren del ke zé sek

73. § (1) E tör vény – a (2) és (3) be kez dés ben fog lal tak
ki vé te lé vel – 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A 38–40. § 2009. feb ru ár 15. nap ján lép ha tály ba, az -
zal, hogy az e tör vény 38. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál -
la pí tott, a Gyftv. 36. § (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ren del ke zé se ket elõ ször a 2009. évi fi ze té si kö te le zett sé -
gek tel je sí té se után be nyúj tott ké rel mek ese tén kell al kal -
maz ni.

(3) A 15. § 2010. jú ni us 1-jén lép ha tály ba.

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) az Ebtv.
aa) 38/C–38/D. §-a, és az azo kat meg elõ zõ al cím, 
ab) 83. §-a (2) be kez dé sé nek q) pont ja,
b) az Eütv.
ba) 3. §-ának h) pont ja,
bb) 217. §-ának (4) be kez dé se, 
bc) 218. §-ának – e tör vénnyel át szá mo zott – (6) be kez -

dé se, 
bd) 247. § (2) be kez dé sé nek z) pont ja,
c) a Gyftv. 12. §-ának (2) be kez dé se, 14. §-ának (3) be -

kez dé sé ben a „ , hir de té sek köz zé té te le” szö veg rész,
14. §-ának (5)–(6) és (10) be kez dé se, 17. §-ának (7) be kez -
dé se, 24. §-a (3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta,
35. §-ának (1) be kez dé sé ben az „ , il let ve gyó gyá sza ti
 segédeszköz” szö veg rész, 71. §-ának (1) be kez dé sé ben a
„gyógy sze rek rek lá mo zá sá ra, va la mint a” szö veg rész,

d) az Eftv. 
da) 2. §-ának (2) be kez dé se,
db) 9. §-a,
dc) 16. §-ának (4), (6), (8), (10)–(13) és (15) be kez dé se,
dd) 16. §-ának (9) be kez dé sé ben az „Amennyi ben a

költ ség ve té si szerv for má já ban mû kö dõ egész ség ügyi
szol gál ta tó egész ség ügyi te vé keny sé gét gaz da sá gi tár sa -
ság for má já ban lát ja el a to váb bi ak ban, az ál lam ház tar tás -
ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 95. §-a (2) be kez dé -
sé nek a) pont já ban és (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö -
te le zett sé get kor mány ha tá ro zat ban kell tel je sí te ni.” szö -
veg rész,
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de) 16. §-a (14) be kez dé sé nek c) pont já ban a „ , va la -
mint az e fel ada tok el lá tá sa so rán al kal ma zott mun ka rend -
re vo nat ko zó sza bá lyo kat” szö veg rész,

e) az Eü tev. 4. §-ának c) pont ja,
f) a Gytv. 20. §-ának (5) és (6) be kez dé sé ben a „(fo -

gyasz tók)” szö veg rész,
g) a ké mi ai biz ton ság ról szó ló 2000. évi XXV. tör vény

(a to váb bi ak ban: Kbt.) III. Fe je ze té nek cí mé ben az „ , AZ
ÚJ ANYAGOK TÖRZSKÖNYVEZÉSE” szö veg rész,

h) a te me tõk rõl és a te met ke zés rõl szó ló 1999. évi
XLIII. tör vény 41. § (2) be kez dé se,

i) a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról szó ló
1993. évi III. tör vény 132. § (3) be kez dé sé nek b) pont ja.

(5) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Eütv. 
a) 3. §-ának e) és f) pont já ban, g) pont já nak gd) al pont -

já ban, 47. §-ának (2) és (4) be kez dé sé ben, 49. §-ának
(2) be kez dé sé ben, 52. §-ának (3) be kez dé sé ben, 56. §-a
(2) be kez dé sé nek a) pont já ban, 57. §-ának (6) be kez dé sé -
ben, 59. §-a (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben és
(4) be kez dé sé ben, 60. §-ának (2) be kez dé sé ben,
64. §-ának (3) be kez dé sé ben, 65. §-ának (1) és (2) be kez -
dé sé ben, 68. §-ának (2) és (4) be kez dé sé ben, 70/A. §-ának
(1) és (4) be kez dé sé ben, 72. §-ának (2) és (4) be kez dé sé -
ben, 74. §-ának (1) be kez dé sé ben, 81. §-ának (3) be kez dé -
sé ben, 83. §-ának (2) be kez dé sé ben, 108. §-ának (1) és
(4) be kez dé sé ben, 123. §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben,
186. §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já ban, 215. §-ának
(4) be kez dé sé ben, 219. §-ának (4) be kez dé sé ben,
228. §-ának (2) be kez dé sé ben, 229. §-ának (3) be kez dé sé -
ben az „egész ség ügyi ha tó ság” szö veg rész he lyé be az
„egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv” szö veg lép,

b) 45. §-ának (2) be kez dé sé ben az „ivó víz” szö veg rész
he lyé be az „ivó víz és min den egyéb, em ber i fel hasz ná lás ra 
ke rü lõ víz” szö veg lép,

c) 51. §-ának (3) be kez dé sé ben az „egész ség ügyi ha tó -
sá gi” szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyi államigazga -
tási szerv ál tal ki adott” szö veg lép,

d) 52. §-ának (2) be kez dé sé ben, 69. §-a (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban, 74. §-ának (3) be kez dé sé ben,
108. §-ának (3) be kez dé sé ben az „egész ség ügyi ha tó ság -
nak” szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyi ál lam igaz ga tá -
si szerv nek” szö veg lép,

e) 59. §-ának (3) be kez dé se a „vér adás,” szö veg részt kö -
ve tõ en az „az anya tej-ado má nyo zás,” szö veg gel egé szül
ki, 

f) 83. §-ának (2) be kez dé sé ben az „egész ség ügyi ha tó -
sá got” szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyi ál lam igaz ga -
tá si szer vet” szö veg lép,

g) 84. §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ mon da ta az „esz -
kö zei” szö veg részt kö ve tõ en az „a fog lal ko zás-egész ség -
ügyi szol gá la tok kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel -
ada ta i ra fi gye lem mel” szö veg gel egé szül ki,

h) 114. § (2) be kez dé sé nek g) és (3) be kez dé sé nek
e) pont já ban az „az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si” szö -
veg rész he lyé be az „a kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve -
lek el is me ré sé ért fe le lõs ha tó ság, vagy – a 110. § (18) be -

kez dé se sze rin ti fel adat kör ében – az egész ség ügyi ál lam -
igaz ga tá si” szö veg lép,

i) 127. §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban az „a te rü le ti -
leg il le té kes egész ség ügyi ha tó ság” szö veg rész he lyé be az
„az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv” szö veg lép,

j) 158. §-ának (2) be kez dé sé ben a „ren de let ben ál la pít ja
meg.” szö veg rész he lyé be a „ren de let ben ál la pít ja meg,
az zal, hogy ku ta tás en ge dé lye zé sé rõl szó ló dön tés el len
kü lön jog sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban ál lam -
igaz ga tá si úton fel leb be zés nek he lye nincs.” szö veg lép,

k) 164/A. §-ának (1) be kez dé sé ben a „kü lön jog sza bály
ren del ke zé sei alap ján vé gez he tõ.” szö veg rész he lyé be a
„kü lön jog sza bály ban ki je lölt egész ség ügyi szol gál ta tó
ku ta tás eti kai bi zott sá ga vagy az ETT en ge dé lye alap ján
vé gez he tõ.” szö veg lép,

l) 218. §-a – e tör vénnyel át szá mo zott – (4) be kez dé sé -
nek f) pont já ban az „és” szö veg rész he lyé be a „vagy” szö -
veg lép,

m) 247. § (2) be kez dé sé nek i) pont ja a „rész le tes sza bá -
lyo kat” szö veg részt kö ve tõ en a „ , va la mint a nem az Etv.
28. §-a sze rin ti ál lam ban egész ség ügyi fel sõ fo kú szak irá -
nyú szak mai kép zés so rán meg szer zett ké pe sí tést ta nú sí tó
ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok el is me ré sé re és az el já rás dí já -
nak mér té ké re és meg fi ze té sé re vo nat ko zó rész le tes sza bá -
lyo kat,” szö veg gel egé szül ki.

(6) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Gyftv.
1. §-ában az „is mer te té sé nek, rek lá mo zá sá nak” szö veg -
rész he lyé be az „az azok kal kap cso la tos ke res ke del mi gya -
kor lat nak” szö veg, a 13. §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já -
ban a „cég meg ne ve zé sét” szö veg rész he lyé be az „en ge -
dély jo go sult já nak ne vét” szö veg, 14. §-ának (4) be kez dé -
sé ben az „uta zá si költ ség” szö veg rész he lyé be az „így kü -
lö nö sen uta zá si költ ség” szö veg, 14. §-ának (7) be kez dé sé -
ben az „(1)–(3) be kez dés ben” szö veg rész he lyé be az
„(1)–(4) be kez dés ben” szö veg, 14. §-ának (9) be kez dé sé -
ben a „cég” szö veg rész he lyé be az „en ge dély jo go sult ja”
szö veg, 19. §-a (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben az
„is mer te tés re jo go sult” szö veg rész he lyé be az „is mer te tõi
te vé keny ség vég zé sé re a 12. § sze rint ki adott en ge dély
 jogosultja, az is mer te tõi te vé keny sé get vég zõ” szö veg,
19. §-a (5) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben a „(2) be -
kez dés” szö veg rész he lyé be a „(2) be kez dés e) és f) pont ja, 
to váb bá a (3) be kez dés” szö veg, 19. § (5) be kez dé sé nek
b) pont já ban a „gyógy sze rek és a gyó gyá sza ti se géd esz kö -
zök jog sza bály sér tõ rek lá mo zá sá nak vagy is mer te té sé -
nek” szö veg rész he lyé be a „gyógy sze rek kel, il let ve gyó -
gyá sza ti se géd esz kö zök kel kap cso la tos jog sér tõ ke res ke -
del mi gya kor lat” szö veg, 29. §-a (2) be kez dé sé nek
b) pont já ban és (3) be kez dé sé nek e) pont já ban az „ár eme -
lé sé re” szö veg rész he lyé be a „köz fi nan szí ro zá sa alap já ul
el fo ga dott árá nak eme lé sé re” szö veg, 33. §-ának (1) be -
kez dé sé ben a „(4) be kez dés b) pont ja” szö veg rész he lyé be
a „(3) be kez dés b) pont ja” szö veg lép.

(7) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Eftv.
a) 1. §-a (2) be kez dé sé nek j) pont já ban az „a 2. § (2) be -

kez dé se sze rint meg ha tá ro zott” szö veg rész he lyé be az
„az e tör vény sze rint meg ha tá ro zott” szö veg,
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b) 10. §-ának (2) be kez dé sé ben az „az 1. és 2. szá mú
mel lék let ben meg ha tá ro zott” szö veg rész he lyé be az „a le -
kö tött” szö veg, 

c) 2. szá mú mel lék le té ben az „Az egyes ré gi ók ban a
RET-ek ál tal fel osz tan dó szak ma cso por ton kén ti ak tív és
kró ni kus fek võ be teg-szak el lá tá si ka pa ci tá sok mennyi sé -
gé rõl” szö veg rész he lyé be az „Az egyes ré gi ók ban a le kö -
tött ka pa ci tá so kon be lül éven te új ra oszt ha tó ak tív és kró -
ni kus fek võ be teg-szak el lá tá si ka pa ci tá sok mennyi sé gé -
rõl” szö veg

lép.

(8) Az Eüak. 22. §-ának (6) be kez dé sé ben a „tíz” szö -
veg rész he lyé be a „15” szö veg lép.

(9) Az Eü tev. 28. §-ának (7) be kez dé sé ben az „(5) be -
kez dés” szö veg rész he lyé be a „(6) be kez dés” szö veg lép.

(10) A Gytv. 13. §-ának (3) be kez dé sé ben és 24. §-a
(2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben a „fo gyasz tó” szö -
veg rész he lyé be a „fel hasz ná ló (be teg)” szö veg lép.

(11) A hu mán ge ne ti kai ada tok vé del mé rõl, a hu mán ge -
ne ti kai vizs gá la tok és ku ta tá sok, va la mint a bio ban kok
mû kö dé sé nek sza bá lya i ról szó ló 2008. évi XXI. tör vény

a) 16. §-ának (2) be kez dé sé ben a „157–164. §-ai ban”
szö veg rész he lyé be a „157–164/A. §-ában” szö veg,

b) 25. §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já ban a „tá ro lá sá ra,
fel dol go zá sá ra és el osz tá sá ra” szö veg rész he lyé be a „tá ro -
lá sá ra és fel dol go zá sá ra” szö veg

lép.

(12) A Kbt.
a) 33. §-ának (3) be kez dé sé ben az „az egész ség ügyért

fe le lõs mi nisz ter ál tal irá nyí tott mi nisz té ri um nak” szö veg -
rész he lyé be az „az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv -
nek”,

b) 34. § (4) be kez dé sé nek e) pont já ban az „az egész ség -
ügyért fe le lõs mi nisz ter, az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter, a kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter és az ipar -
ügye kért fe le lõs mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „a Kor -
mány”

szö veg lép.

(13) Az árak meg ál la pí tá sá ról szó ló 1990. évi
LXXXVII. tör vény mel lék le te e tör vény 3. mel lék le te sze -
rint mó do sul.

(14) Az em ber i fel hasz ná lás ra ke rü lõ gyógy sze rek rõl
szó ló 1998. évi XXV. tör vény mel lék le té nek A) jegy zé ke
sze rin ti táb lá zat a „BDB” hi va ta los el ne ve zé sû anyag ra
vo nat ko zó sort kö ve tõ en a kö vet ke zõ szö veg gel egé szül
ki:

[Hi va ta los el ne ve zés (il let ve más
név vagy rö vi dí tés, il let ve kül föl dön

gyak ran hasz nált más írás mód)
 Ké mi ai név]

„BZP

1-ben zil pi pe ra zinEU

1-ben zil-1,4-di a za-cik lo he xán

N-ben zil pi pe ra zin”

74. § Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy az irá nyí tott
be teg el lá tá si rend szer meg szün te té sé vel, az el szá mo lá sok -
kal, az el szá mo lá sok el len õr zé sé vel kap cso la tos rész le tes
el já rá si sza bá lyo kat ren de let ben ál la pít sa meg.

75. § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en el lá tás -
szer ve zés ke re té ben egész ség ügyi szol gál ta tás nem nyújt -
ha tó, és szer ve zé si te vé keny ség sem foly tat ha tó.

(2) A zá ró el szá mo lást még nem ké szí tett el lá tás szer ve -
zõ (a to váb bi ak ban e § al kal ma zá sá ban: el lá tás szer ve zõ)
kö te les e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 90 na pon be lül a
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint, az el lá tás -
szer ve zõ ál tal do ku men tált be teg út-szer ve zé si és -nyil ván -
tar tá si ada tok alap ján zá ró el szá mo lást ké szí te ni, és az
alap ján a kü lön jog sza bály sze rin ti el szá mo lá si kö te le zett -
sé gét tel je sí te ni az egész ség biz to sí tó ré szé re. 

(3) A zá ró el szá mo lás so rán az irá nyí tott be teg el lá tá si
rend szer ben részt vevõ el lá tás szer ve zõ nek meg kell ál la pí -
ta nia

a) az el lá tás szer ve zõ ré szé re az egész ség biz to sí tó ál tal
utal vá nyo zott össze ge ket jog cí men ként,

b) az el lá tás szer ve zõ ál tal a rend szer ke re tén be lül sza -
bály sze rû en fel hasz nált pénz esz kö zök össze gét jog cí men -
ként,

c) az el lá tás szer ve zõ vel szer zõ dött egész ség ügyi szol -
gál ta tók ré szé re az irá nyí tott be teg el lá tás sal össze füg gés -
ben át adott és ál ta luk a rend szer ke re tén be lül sza bály sze -
rû en fel hasz nált pénz esz kö zö ket szol gál tat ón ként és jog -
címenként,

d) a c) pont alap ján a szol gál ta tók ré szé re még az el lá -
tás szer ve zõ ál tal eset le ge sen át ad ha tó vagy a szer ve zõ ré -
szé re vissza fi ze ten dõ össze get.

(4) A zá ró el szá mo lást az egész ség biz to sí tó a kéz hez vé -
tel tõl szá mí tott 60 na pon be lül el len õr zi.

(5) Az egész ség biz to sí tó a zá ró el szá mo lás alap ján a
meg ta ka rí tá si ke ret nek a kü lön jog sza bály sze rint az el lá -
tás szer ve zõ nek járó ré szét a zá ró el szá mo lás el len õr zé sé -
nek le zá rá sát kö ve tõ en 30 na pon be lül az el lá tás szer ve zõ
ren del ke zé sé re bo csát ja. 

(6) A zá ró el szá mo lás egész ség biz to sí tó ál ta li el len õr zé -
sét kö ve tõ en az el lá tás szer ve zõ ál tal – az irá nyí tott be teg -
el lá tá si rend szer rel össze füg gés ben – ke zelt ada tok az el -
szá mo lá sok kal kap cso la tos igény ér vé nye sí tés ha tár ide jé -
nek le jár tá ig, és ki zá ró lag az igény ér vé nye sí tés elbírálá -
sának ér de ké ben ke zel he tõk.

76. § A Gyftv.-nek az e tör vénnyel meg ál la pí tott
18/A. §-át az e ren del ke zé sek ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en in -
dult el já rá sok ban kell al kal maz ni.

77. § (1) Az e tör vény ben fog lal tak nem érin tik az
Eftv. 1. és 2. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott ka pa ci tá -
sok te kin te té ben az e tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en
be kö vet ke zett vál to zá so kat.
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(2) Az Eftv. e tör vénnyel mó do sí tott ka pa ci tás mó do sí -
tás sza bá lyai al kal ma zá sa kor az e tör vény ki hir de té se nap -
ján ér vé nyes fi nan szí ro zá si szer zõ dé sek ben meg ál la pí tott
ka pa ci tás mennyi sé get kell fi gye lem be ven ni.

(3) Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv ál tal a fek võ -
be teg-szak el lá tást nyúj tó szol gál ta tók el lá tá si te rü le té rõl e
tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap ján már ve ze tett nyil ván tar -
tást az Eftv. e tör vénnyel meg ál la pí tott 5/A. §-ának (7) be -
kez dé se sze rin ti nyil ván tar tás nak kell te kin te ni. Az egész -
ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv az Eftv. e tör vénnyel meg ál -
la pí tott 5/A. §-ának (7) be kez dé se sze rin ti nyil ván tar tást a
já ró be teg-szak el lá tá sok te kin te té ben 2009. jú ni us 30-áig
hoz za lét re. A nyil ván tar tás lét re ho zá sa ér de ké ben az
egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv ha tá ro zat ban ál la pít ja
meg va la mennyi já ró be teg-szak el lá tá si ka pa ci tás sal ren -
del ke zõ egész ség ügyi szol gál ta tó el lá tá si te rü le tét. Az el -
lá tá si te rü let meg ál la pí tá sá ra az e tör vény ben nem sza bá -
lyo zott kér dé sek ben a Ket. sza bá lya it kell al kal maz ni.
A nyil ván tar tás lét re ho zá sá ig a já ró be teg-szak el lá tá sok
vo nat ko zá sá ban nem al kal maz ha tó az Eftv. e tör vénnyel
meg ál la pí tott 5/B. §-a.

78. § (1) Ez a tör vény az em ber i fel hasz ná lás ra szánt
gyógy sze rek kö zös sé gi kó de xé rõl szó ló – a 2004/27/EK
irány elv vel mó do sí tott – 2001. no vem ber 6-i 2001/83/EK
eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 54–63. cik ké nek
[73. § (13) be kez dés], va la mint 86–100. cik ké nek való
meg fe le lést szol gál ja.

(2) Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg a
 fogyasztóvédelmi ha tó ság, il let ve a Gaz da sá gi Verseny -
hivatal fel adat kör ében és el já rá sá ban:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006/2004/EK ren -
de le te (2004. ok tó ber 27.) a fo gyasz tó vé del mi jog sza bá -
lyok al kal ma zá sá ért fe le lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti
együtt mû kö dés rõl, 4. cikk (1) be kez dés [29. §],

b) a Bi zott ság 2007/76/EK ha tá ro za ta (2006. de cem ber
22.) a fo gyasz tó vé del mi jog sza bá lyok al kal ma zá sá ért fe le -
lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti együtt mû kö dés rõl szó ló
2006/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let nek a 
köl csö nös jog se gély vo nat ko zá sá ban való vég re haj tá sá ról
[29. §],

c) a Bi zott ság 2008/282/EK ha tá ro za ta (2008. már ci us
17.) a fo gyasz tó vé del mi jog sza bá lyok al kal ma zá sá ért fe le -
lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti együtt mû kö dés rõl szó ló
2006/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let nek a 
köl csö nös jog se gély vo nat ko zá sá ban való vég re haj tá sá ról
szó ló 2007/76/EK ha tá ro zat mó do sí tá sá ról [29. §].

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

1. melléklet
a 2008. évi CVI. törvényhez

„3. szá mú mel lék let
a 2006. évi CXXXII. tör vény hez

Finanszírozási szerzõdéssel lekötendõ
járóbeteg-szakellátási kapacitások

Az egész ség biz to sí tó ál tal le kö ten dõ já ró be teg-szak el -
lá tá si át la gos heti szol gál ta tá si óra szám or szá gos össze sí -
tés ben: 344 440 szol gál ta tá si óra/hét.

Az egész ség biz to sí tó az aláb bi szak ma cso por to kon be -
lü li szak mák ra köt het fi nan szí ro zá si szer zõ dést:

Szak ma cso port/szak ma

Bel gyó gyá szat
 ál ta lá nos bel gyó gyá szat
 an gi o ló gia, phle bo ló gia, lympho ló gia
 Ha e ma to ló gia
 en dok ri no ló gia, anyag cse re és di a be to ló gia
 Gaszt ro en te ro ló gia
 Nef ro ló gia
 Ge ri át ria
 bel gyó gyá sza ti kar di o ló gia
 bel gyó gyá sza ti tü dõ gyó gyá szat (pul mo no ló gia)
 al ler go ló gia és kli ni kai im mu no ló gia
 Se bé szet
 ál ta lá nos se bé szet
 esz té ti kai plasz ti kai se bé szet
 tü dõ- és mell kas se bé szet
 Ér se bé szet
 ideg se bé szet – *sze*
 szív se bé szet – *sze*
  cse cse mõ- és gyer mek szív se bé szet – *sze*
 prok to ló gia
 Tra u ma to ló gia
 ál ta lá nos tra u ma to ló gia
 plasz ti kai és égé si se bé szet
 kéz se bé szet
 arc- és áll csont-száj se bé szet
 Szü lé szet-nõ gyó gyá szat
 ál ta lá nos szü lé szet-nõ gyó gyá szat
 ter hes gon do zás (or vo si)
 Cse cse mõ- és gyer mek gyó gyá szat
 ál ta lá nos cse cse mõ- és gyer mek gyó gyá szat
 ne o na to ló gia
 cse cse mõ- és gyer mek kar di o ló gia
 gyer mek-tü dõ gyó gyá szat
 gyer mek-gaszt ro en te ro ló gia
 gyer mek se bé szet – *sze*
 gyer mek nõ gyó gyá szat – *sze*
 gyer mek sze mé szet
 cse cse mõ és gyer mek fül-, orr-, gé ge gyó gyá szat
 gyer mek ra di o ló gia
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 gyer mek ne u ro ló gia
 gyer mek- és if jú ság pszi chi át ria
 fej lõ dés ne u ro ló gia
 Fül-orr-gé ge gyó gyá szat
 ál ta lá nos fül-orr-gé ge gyó gyá szat
 au dio ló gia
 fo ni át ria
 oto ne u ro ló gia
 Sze mé szet
 ál ta lá nos sze mé szet
 Bõr gyó gyá szat és ne mi be teg-el lá tás
 ál ta lá nos bõr- és ne mi be teg-el lá tás
 bõr gyó gyá szat
 bõr gyó gyá sza ti al ler go ló gia
 ne mi be teg-gon do zás
 Ne u ro ló gia
 ál ta lá nos ne u ro ló gia
 fej fá jás szak ren de lés – *sze*
 ne u ro ló gi ai re ha bi li tá ció
 EEG és EMG di ag nosz ti ka – *sze*
 Or to pé dia
 or to pé dia
 Uro ló gia
 uro ló gia
 and ro ló gia
 uro di na mia
 ne u ro-uro ló gia
 On ko ló gia
 kli ni kai on ko ló gia
 su gár te rá pia, on ko ra di o ló gia
 on ko ló gi ai gon do zás
 Fo gá sza ti el lá tás
 fo gá sza ti el lá tás (szak el lá tás)
 den to-al ve o lá ris se bé szet (száj se bé szet)
 fog sza bá lyo zás
 pa ro don to ló gia
 gyer mek fo gá szat
 fo gá sza ti rönt gen
 Re u ma to ló gia
 re u ma to ló gia és fi zi o te rá pia
 re u ma to ló gia
 fi zi o te rá pia (or vo si szak ké pe sí tés sel)
 me no pa u za és osz te o po ró zis ren de lés – *sze*
 Anesz te zi o ló gi ai és in ten zív be teg el lá tás
 anesz te zi o ló gia
 fáj da lom te rá pia – *sze*
 In fek to ló gia
 fer tõ zõ be teg-el lá tás, in fek to ló gia
 AIDS-el lá tás és -gon do zás – *sze*
 Pszi chi át ria
 pszi chi át ria
 ad dik to ló gia
  al ko ho ló gia
  drog be teg el lá tás
  egyéb szen ve dély be teg sé gek el lá tá sa (pl. já ték szen ve -

dély)

 pszi chi át ri ai gon do zás
 pszi chi át ri ai re ha bi li tá ció
 pszi cho te rá pia (szak or vo si ké pe sí tés sel)
 Tü dõ gyó gyá szat (pul mo no ló gia)
 tü dõ gyó gyá szat
 tü dõ gon do zás
 Pul mo no ló gi ai al ler go ló gia és im mu no ló gia
 Pul mo no ló gi ai és lég zés re ha bi li tá ció
 Or vo si re ha bi li tá ció
 moz gás szer vi re ha bi li tá ció (re ha bi li tá ci ós szak or vos

ja val la ta sze rint)
 bel gyó gyá sza ti re ha bi li tá ció
 gaszt ro en te ro ló gi ai re ha bi li tá ció
 nõ gyó gyá sza ti re ha bi li tá ció
 Fog lal ko zás-egész ség ügyi el lá tás
 fog lal ko zás-egész ség ügyi szak el lá tás
 Kar di o ló gia
 ál ta lá nos kar di o ló gia (szak or vo si szak ké pe sí tés sel)
 kar di o ló gi ai re ha bi li tá ció
 echo kar di og rá fi ai di ag nosz ti ka
 EKG és Hol ter di ag nosz ti ka
 La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti ka
 ál ta lá nos la bo ra tó ri u mi di ag nosz ti ka
 ál ta lá nos ké mi ai la bo ra tó ri u mi di ag nosz ti ka
 ha e ma to ló gi ai la bo ra tó ri u mi di ag nosz ti ka
 mik ro bi o ló gi ai la bo ra tó ri u mi di ag nosz ti ka
 bio ké mi ai la bo ra tó ri u mi di ag nosz ti ka
 im mun ge ne ti kai la bo ra tó ri u mi di ag nosz ti ka
 ge ne ti kai la bo ra tó ri u mi di ag nosz ti ka
 izo tóp la bo ra tó ri u mi di ag nosz ti ka
 im mu no ló gi ai la bo ra tó ri u mi di ag nosz ti ka
 Kép al ko tó di ag nosz ti ka és ra di o ló gi ai te rá pia: rönt -

gen di ag nosz ti ka és -te rá pia
 ál ta lá nos rönt gen di ag nosz ti ka
 rönt gen te rá pia (régi szol gál ta tók ra vo nat ko zik)
 mam mog rá fi ás szû rés és di ag nosz ti ka
 an gi og rá fi ás di ag nosz ti ka
 in ter ven ci ós ra di o ló gia
 ne u ro ra di o ló gia
 Kép al ko tó di ag nosz ti ka és ra di o ló gi ai te rá pia: to -

mog rá fia
 CT
 MRI
 Kép al ko tó di ag nosz ti ka és ra di o ló gi ai te rá pia: ult -

ra hang-di ag nosz ti ka és -te rá pia
 ult ra hang-di ag nosz ti ka
 ult ra hang-te rá pia
 echo kar di og rá fia
 nõ gyó gyá sza ti ult ra hang-di ag nosz ti ka – *sze*
 gaszt ro en te ro ló gi ai ult ra hang-di ag nosz ti ka – *sze*
 Pa to ló gia és kór szö vet tan
 ál ta lá nos kór bonc tan és kór szö vet tan
 szö vet tan, kór szö vet tan
 cy to ló gia, cy to pa to ló gia
 as pi rá ci ós cy to ló gia
 tüdõ és/vagy pajzs mi rigy as pi rá ci ós cy to ló gia – *sze*
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 im mun hisz to ló gia
 mo le ku lá ris pa to ló gia
 ne u ro pa to ló gia – *sze*
 Spe ci á lis di ag nosz ti ka
 ther mog rap hia
 lé zer di ag nosz ti ka
 Fi zi o te rá pia
 ál ta lá nos fi zi o te rá pia-gyógy tor na
 gyógy tor na
 gyógy masszázs
 fi zi o te rá pia (asszisz ten si te vé keny ség ként)
 Transz fu zi o ló gia és szö vet ban ki te vé keny ség
 transz fu zi o ló gia
 Nuk le á ris me di ci na (izo tóp di ag nosz ti ka és te rá pia)
 izo tóp di ag nosz ti ka és te rá pia
 ra dio izo tó pos te rá pia
 izo tóp di ag nosz ti ka
 Or vo si ge ne ti ka (hu mán ge ne ti ka)
 kli ni kai ge ne ti ka
 ge ne ti kai ta nács adás
 Pszi cho ló gia (pszi cho ló gu si, il let ve kli ni kai szak -

pszi cho ló gu si szak ké pe sí tés sel)
 ál ta lá nos pszi cho ló gia
 kli ni kai szak pszi cho ló gia
 gyer mek pszi cho ló gia
 pszi cho te rá pia
 sze xo ló gia
 Pe da gó gi ai vég zett ség gel el lát ha tó egész ség ügyi

szak mák
 lo go pé dia
 gyógy pe da gó gia (és an nak szak ágai)
 kon duk to ri te vé keny ség

*sze*: kü lön jog sza bály sze rin ti sza ko so dott egy ség”

2. mel lék let
a 2008. évi CVI. tör vény hez

„4. szá mú mel lék let
a 2006. évi CXXXII. tör vény hez

Az elvi el ér he tõ ség vizs gá la tá nál fi gye lem be vett se bes -
ség ér té kek

 Út tí pu sa  Kal ku lált se bes ség

 Au tó pá lya  110 km/h

 Au tó út  90 km/h

 M0  80 km/h

 I. ren dû út  75 km/h

 II. ren dû út  70 km/h

 III. ren dû út  65 km/h

 Be kö tõ út  40 km/h

”

3. mel lék let
a 2008. évi CVI. tör vény hez

Az árak meg ál la pí tá sá ról szó ló 1990. évi LXXXVII.
tör vény mel lék le té nek B) Szol gál ta tá sok cí mé ben az

„507-34, 45-bõl Hu mán célú, a
já ró be teg-el lá tás
ke re té ben
tár sa da lom biz to sí tá si 
tá mo ga tás sal
for gal maz ha tó
gyógy sze rek és
gyó gyá sza ti
se géd esz kö zök
ke res ke del mi ár ré se

egész ség biz to sí tá sért 
fe le lõs mi nisz ter”

szö veg rész he lyé be az

„507-34, 45-bõl Hu mán célú, a
já ró be teg-el lá tás
ke re té ben
tár sa da lom biz to sí tá si 
tá mo ga tás sal
for gal maz ha tó
gyógy sze rek
ke res ke del mi ár ré se

egész ség ügyért
fe le lõs mi nisz ter”

szö veg rész lép.

2008. évi CVII.
tör vény

egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú tör vények
módosításáról*

I.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  szóló
1993. évi III. tör vény módosítása

1.  § A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról
 szóló 1993. évi III. tör vény (a továb biak ban: Szt.)
10.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ c) pont tal egé szül ki:

[A jö ve de lem szá mí tás nál fi gyel men kí vül kell hagy ni]
„c) a köz mun ká ból, köz hasz nú mun ká ból vagy köz cé lú

mun ká ból (a továb biak ban együtt: köz fog lal koz ta tás)
szár ma zó havi jö ve de lem nek az öreg sé gi nyug díj leg ki -
sebb össze gét meg ha la dó ré szét.”

2.  § Az Szt. 18.  §-ának d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, és ez zel egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ
j)–k) pont tal egé szül ki:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. de cem ber 15-i ülés nap ján fo gad ta el.
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[A jegy zõ a szo ci á lis el lá tás ra  való jo go sult ság meg ál -
la pí tá sa, az el lá tás biz to sí tá sa, fenn tar tá sa és meg szün te -
té se cél já ból nyil ván tar tást ve zet. A nyil ván tar tás tar tal -
maz za]

„d) a jo go sult tar tá sá ra kö te les sze mély ter mé sze tes sze -
mély azo no sí tó ada ta it;”

„j) az ak tív ko rú ak el lá tá sá ra jo go sult sze mély nek a fog -
lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony lé te sí té sé hez szük sé ges
jog nyi lat ko za tok hi á nyá ban vagy a jog nyi lat ko za tok alak -
sze rû sé gé re vo nat ko zó ren del ke zé sek meg sér té sé vel vég -
zett ke re sõ te vé keny sé gé re (a továb biak ban: jog el le nes
mun ka vég zés) vo nat ko zó, kü lön tör vény ben fog lalt ada to -
kat;

k) a ren del ke zés re ál lá si tá mo ga tás ra jo go sult sze mély
is ko lai vég zett sé gét és szak kép zett sé gét.”

3.  § (1) Az Szt. 19.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del -
ke zõ sze mély há rom hó nap nál hosszabb ide ig ré sze sül
idõs ko rú ak já ra dé ká ban vagy a 43/B.  § alap ján ápo lá si díj -
ban, to váb bá ha az ak tív ko rú ak el lá tá sá ra  való jo go sult sá -
ga há rom hó na pot meg ha la dó idõ tar tam ban fenn áll, a
jegy zõ er rõl a tény rõl ér te sí ti a sza bad moz gás és tar tóz ko -
dás jo gá val ren del ke zõ sze mély la kó he lye sze rint ille té kes
te rü le ti ide gen ren dé sze ti ha tó sá got.”

(2) Az Szt. 19.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) A jegy zõ az ak tív ko rú ak el lá tá sá ra jo go sul tak te -
kin te té ben a 18.  § a)–c), f), h), va la mint k) pont ja i ban meg -
ha tá ro zott ada tok ról az ál la mi fog lal koz ta tá si szer vet – an -
nak tör vény ben meg ha tá ro zott nyil ván tar tá si és adat szol -
gál ta tá si fel ada tai tel je sí té sé nek elõ se gí té sé re – fo lya ma -
tos elekt ro ni kus adat kap cso lat ke re té ben tá jé koz tat ja.”

4.  § (1) Az Szt. 25.  §-ának (3)–(4) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Szo ci á lis rá szo rult ság ese tén a jo go sult szá má ra
a) a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je az e tör vény ben

meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint
aa) idõs ko rú ak já ra dé kát,
ab) ren del ke zés re ál lá si tá mo ga tást,
ac) rend sze res szo ci á lis se gélyt,
ad) a 41.  § (1) be kez dé sé ben és a 43/A.  § (1) be kez dé sé -

ben fog lalt ápo lá si dí jat;
b) a te le pü lé si ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te az e

tör vény ben, il let ve az ön kor mány zat ren de le té ben meg ha -
tá ro zott fel té te lek sze rint

ba) a 38.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt la kás fenn tar tá si tá -
mo ga tást,

bb) a 43/B.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt ápo lá si dí jat,
bc) át me ne ti se gélyt,
bd) te me té si se gélyt

ál la pít meg (a továb biak ban együtt: szo ci á lis rá szo rult ság -
tól füg gõ pénz be li el lá tá sok).

(4) Az idõs ko rú ak já ra dé ká ra, a rend sze res szo ci á lis se -
gély re és az ápo lá si díj ra (a továb biak ban együtt: havi
rend sze res szo ci á lis el lá tás), va la mint a ren del ke zés re ál lá -
si tá mo ga tás ra  való jo go sult ság fel té te le it a jo go sult sá got
meg ál la pí tó szerv két éven te leg alább egy szer fe lül vizs gál -
ja. Ha a fe lül vizs gá lat so rán meg ál la pí tást nyer, hogy a fel -
té te lek to vább ra is fenn áll nak, ak kor az el lá tást a fe lül vizs -
gá lat nak meg fe le lõ összeg ben to vább kell fo lyó sí ta ni.”

(2) Az Szt. 25.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(6) A jo go sult be je len té se vagy hi va ta los tu do más szer -
zés alap ján a havi rend sze res szo ci á lis el lá tás össze gét, va -
la mint a ren del ke zés re ál lá si tá mo ga tás ra  való jo go sult ság
jö ve del mi fel té te lé nek fenn ál lá sát fe lül kell vizs gál ni, ha
az el lá tás meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol gá ló jö ve de lem -
ben tar tós vál to zás tör tént, vagy az el lá tás meg ál la pí tá sá -
nál figye lembe vett, egy ház tar tás ban élõ csa lád ta gok lét -
szá ma meg vál to zott.”

(3) Az Szt. 25.  §-ának (10) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(10) Ha a (4)–(6) be kez dés sze rin ti fe lül vizs gá lat ered -
mé nye ként a havi rend sze res szo ci á lis el lá tás ra vagy a ren -
del ke zés re ál lá si tá mo ga tás ra  való jo go sult ság meg szû nik,
ak kor az el lá tás fo lyó sí tá sát a ha tá ro zat meg ho za ta la hó -
nap já nak utol só nap já val meg kell szün tet ni.”

(4) Az Szt. 25.  §-a a kö vet ke zõ (11)–(12) be kez dés sel
egé szül ki:

„(11) A (7) be kez dés b)–c) pont ja al kal ma zá sá ban nem
mi nõ sül ke re sõ te vé keny ség nek a ren del ke zés re ál lá si
 támogatásra jo go sult sze mély köz fog lal koz ta tás ban  való
rész vé te le.

(12) A jö ve de lem szá mí tás nál

a) a (4)–(6) be kez dés sze rin ti fe lül vizs gá lat so rán an nak 
a havi rend sze res szo ci á lis el lá tás nak az össze gét, amely -
nek össze gé re vagy jo go sult sá gi fel té te le i nek fenn ál lá sá ra
a fe lül vizs gá lat vo nat ko zik,

b) a ren del ke zés re ál lá si tá mo ga tás ra  való jo go sult ság,
vagy a jo go sult ság jö ve del mi fel té te lé nek (4) és (6) be kez -
dés sze rin ti fe lül vizs gá la ta so rán a ren del ke zés re ál lá si
 támogatásra jo go sult köz fog lal koz ta tás ban  való rész vé te -
lé bõl szár ma zó jö ve del met

fi gyel men kí vül kell hagy ni.”

5.  § Az Szt. II. Fe je ze té nek I. címe a kö vet ke zõ
26/A.  §-sal egé szül ki:

„26/A.  § (1) A 25.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
szo ci á lis el lá tás ban ré sze sü lõ sze mély az el lá tá sa ter hé re
elõ leg ki fi ze té sét ké rel mez he ti a jegy zõ tõl. A ké re lem a
 jogosultság idõ tar ta ma alatt a hó nap 5. nap já tól 25. nap já ig 
nyújt ha tó be.

(2) Elõ leg ként a fo lyó sí tott el lá tás havi össze gé nek leg -
fel jebb 50%-a ké rel mez he tõ.

(3) Az elõ le get a jegy zõ a ké re lem be nyúj tá sá nak idõ -
pont já tól szá mí tott há rom mun ka na pon be lül – a ké rel me -
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zett összeg 100 Ft-ra tör té nõ fel fe lé ke re kí té sé vel – egy -
sze rû sí tett ha tá ro zat tal ál la pít ja meg.

(4) Az elõ le get a fo lyó sí tás ra ke rü lõ el lá tás – köz fog lal -
koz ta tás ese tén a köz fog lal koz ta tás ból szár ma zó havi
 kereset össze ge – ter hé re, hat egyen lõ rész let ben kell
 levonni. A le vo nás az elõ leg ki fi ze té sét köz vet le nül kö -
vetõ fo lyó sí tás sal kez dõ dik.

(5) Az elõ leg tel jes össze gé nek le vo ná sá ig újabb elõ leg
nem ál la pít ha tó meg.

(6) Amennyi ben a szo ci á lis el lá tás ra  való jo go sult ság az 
elõ leg tel jes le vo ná sát meg elõ zõ en szû nik meg, az el lá tás -
ban ré sze sült sze mély még fenn ál ló tar to zá sá nak vissza -
fizetése a jo go sult ság meg szû né sé nek nap já val egy
összeg ben vá lik ese dé kes sé. Ha az el lá tás ban ré sze sült
sze mély a tar to zás el en ge dé sét, vagy rész le tek ben tör té nõ
vissza fi ze té sét ké rel me zi, a 17.  § (4) be kez dé sé ben fog lal -
ta kat kell meg fele lõen al kal maz ni. Ha az el lá tás ra  való
 jogosultság a jo go sult, to váb bá ápo lá si díj ese tén az ápolt
ha lá la  miatt szû nik meg, a tar to zást nem kell vissza -
fizetni.”

6.  § Az Szt. a 33.  §-át meg elõ zõ en a kö vet ke zõ al cím mel 
egé szül ki, és ez zel egy ide jû leg a 33–37.  §-a he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ak tív ko rú ak el lá tá sa

33.  § (1) Az ak tív ko rú ak el lá tá sa a hát rá nyos mun ka -
erõ-pi a ci hely ze tû ak tív korú sze mé lyek és csa lád juk ré -
szé re nyúj tott el lá tás. A jegy zõ ak tív ko rú ak el lá tá sá ra  való 
jo go sult sá got ál la pít meg an nak az ak tív korú sze mély nek,

a) aki mun ka ké pes sé gét leg alább 67%-ban el vesz tet te,
il let ve leg alább 50%-os mér té kû egész ség ká ro so dást szen -
ve dett, vagy

b) aki va kok sze mé lyi já ra dé ká ban ré sze sül, vagy
c) aki fo gya té kos sá gi tá mo ga tás ban ré sze sül [az

a)–c) pont sze rin ti sze mély a továb biak ban együtt: egész -
ség ká ro so dott sze mély], vagy

d) aki nek ese té ben a mun ka nél kü li-já ra dék, álláskere -
sési já ra dék, ál lás ke re sé si se gély, vál lal ko zói já ra dék
(a továb biak ban együtt: ál lás ke re sé si tá mo ga tás) fo lyó sí -
tá si idõ tar ta ma le járt, vagy

e) aki nek ese té ben az ál lás ke re sé si tá mo ga tás fo lyó sí tá -
sát ke re sõ te vé keny ség foly ta tá sa  miatt a fo lyó sí tá si idõ le -
jár tát meg elõ zõ en szün tet ték meg, és a ke re sõ te vé keny sé -
get köve tõen az Flt. alap ján ál lás ke re sé si tá mo ga tás ra nem
sze rez jo go sult sá got, vagy

f) aki az ak tív ko rú ak el lá tá sa irán ti ké re lem be nyúj tá sát
meg elõ zõ két év ben az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv vel leg -
alább egy év idõ tar ta mig együtt mû kö dött, vagy

g) aki nek ese té ben az ápo lá si díj, a gyer mek gon do zá si
se gély, a gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás, a rend sze res szo ci á -
lis já ra dék, a bá nyász dol go zók egész ség ká ro so dá si já ra -
dé ka, az át me ne ti já ra dék, a re ha bi li tá ci ós já ra dék, a rok -
kant sá gi nyug díj, a bal ese ti rok kant sá gi nyug díj, az ide ig -
le nes öz ve gyi nyug díj fo lyó sí tá sa meg szûnt, il let ve az öz -
ve gyi nyug díj fo lyó sí tá sa a Tny. 52.  §-ának (3) be kez dé se
sze rin ti ok ból szûnt meg, és köz vet le nül a ké re lem be nyúj -

tá sát meg elõ zõ en az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv vel leg -
alább há rom hó na pig együtt mû kö dött,
fel té ve, hogy sa ját maga és csa lád já nak meg él he té se más
mó don nem biz to sí tott, és ke re sõ te vé keny sé get – ide nem
ért ve a köz fog lal koz ta tást és az al kal mi mun ka vál la lói
könyv vel vég zett mun kát – nem foly tat.

(2) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban ak kor nem biz to sí -
tott a meg él he tés, ha a csa lád nak az egy fo gyasz tá si egy -
ség re jutó havi jö ve del me nem ha lad ja meg az öreg sé gi
nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé nek 90%-át és va -
gyo na nincs.

(3) Az (1) be kez dés f) és g) pont ja sze rin ti elõ ze tes
együtt mû kö dés idõ tar ta má nak szá mí tá sá nál az ak tív ko -
rúak el lá tá sá nak meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló ké rel met be -
nyúj tó sze mély ál tal el vál lalt mun ka idõ tar ta mát is figye -
lembe kell ven ni.

(4) Az ak tív ko rú ak el lá tá sá ra  való jo go sult ság
a) az (1) be kez dés d) pont já ban fog lalt eset ben az Flt.

alap ján fo lyó sí tott ál lás ke re sé si tá mo ga tás idõ tar ta má nak
ki me rí té sé tõl,

b) az (1) be kez dés e) pont já ban fog lalt eset ben a ke re sõ -
te vé keny ség meg szû né sé tõl,

c) az (1) be kez dés g) pont ja sze rin ti rend sze res pénz el lá -
tás fo lyó sí tá sá nak meg szû né sé tõl
szá mí tott ti zen ket tõ hó na pon be lül be nyúj tott ké re lem
alap ján ál la pít ha tó meg.

34. § Nem ál la pít ha tó meg az ak tív ko rú ak el lá tá sá ra
 való jo go sult ság an nak a sze mély nek, aki

a) elõ ze tes le tar tóz ta tás ban van, el zá rás bün te té sét, il -
let ve sza bad ság vesz tés bün te té sét töl ti,

b) a 3.  § (3) be kez dé se alá tar to zik, és – a ha tár men ti in -
gá zó mun ka vál la ló kat ki vé ve –tar tóz ko dá si joga meg szûnt 
vagy tar tóz ko dá si jo gá nak gya kor lá sá val fel ha gyott,

c) gyer mek gon do zá si se gély ben, il let ve gyer mek ne ve -
lé si tá mo ga tás ban ré sze sül,

d) gyer mek gon do zá si se gély re jo go sult, a gyer mek egy -
éves ko rá nak be töl té sé ig,

e) az Flt. sze rint az ál lás ke re sé si tá mo ga tás meg ál la pí tá -
sá hoz szük sé ges mun ka vi szonnyal ren del ke zik,

f) ka to nai szol gá la tot tel je sít,
g) köz ok ta tá si, ille tõ leg fel sõ ok ta tá si in téz mény ben

nap pa li ok ta tás mun ka rend je sze rint ta nul má nyo kat foly -
tat, vagy az Flt. sze rint kép zé si tá mo ga tás ként ke re set pót ló 
jut ta tás ban ré sze sül.

35.  § (1) Az a sze mély, aki nek az ak tív ko rú ak el lá tá sá ra 
 való jo go sult sá gát meg ál la pí tot ták – a 37/B.  §-ban fog lal -
tak sze rin ti ki vé tel lel – az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv nél
kéri az ál lás ke re sõ ként tör té nõ nyil ván tar tás ba vé te lét, és
tel je sí ti az el he lyez ke dé se ér de ké ben meg kö tött ál lás ke re -
sé si meg ál la po dá sá ban fog lal ta kat, ille tõ leg köz fog lal koz -
ta tás ban vesz részt.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti sze mély kö te les a neki az
ál lás ke re sé si meg ál la po dás, ille tõ leg a köz fog lal koz ta tás
ke re té ben fel aján lott mun kát el fo gad ni, ha

a) a mun ka a szak kép zett sé gé nek, is ko lai vég zett sé gé -
nek vagy an nál eggyel ala cso nyabb szin tû vég zett ség nek,
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vagy az ál ta la utol já ra leg alább hat hó na pig be töl tött mun -
ka kör kép zett sé gi szint jé nek, va la mint az Flt. 25.  § (2) be -
kez dé se b) pont já nak meg fe lel, to váb bá

b) a mun ka
ba) tel jes mun ka idõ ben tör té nõ fog lal koz ta tás ese tén az

Flt. 25.  §-a (2) be kez dé se d) pont já nak meg fe lel, és a vár -
ha tó havi ke re set el éri a min den ko ri kö te le zõ leg ki sebb
mun ka bér össze gét, vagy

bb) rész mun ka idõs fog lal koz ta tás ese tén meg fe lel an -
nak a fel té tel nek, hogy a mun ka hely és a la kó hely kö zöt ti
na pon ta tör té nõ oda- és vissza uta zás ide je az Flt. 25.  §-a
(2) be kez dé sé nek d) pont já ban meg ha tá ro zott idõ tar tam
fe lét nem ha lad ja meg, és a vár ha tó havi ke re set leg alább a
min den ko ri kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér össze gé nek idõ -
ará nyos ré szét el éri.

(3) Ha az (1) be kez dés sze rin ti sze mély a köz fog lal koz -
ta tás ban ke re sõ kép te len sé gé re hi vat ko zás sal nem vesz
részt, a fog lal koz ta tó a ke re sõ kép te len ség fenn ál lá sá nak
vizs gá la tá ra kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint fe lül -
vizs gá la tot kez de mé nyez het. Ha az (1) be kez dés sze rin ti
sze mély a köz cé lú mun ka vég zés re irá nyu ló mun ka szer zõ -
dést azért nem köti meg, mert ke re sõ kép te len né vált, a ke -
re sõ kép te len ség fe lül vizs gá la tá nak kez de mé nye zé sé re a
jegy zõ jo go sult.

(4) Ha az (1) be kez dés sze rin ti sze mély az ak tív ko rú ak
el lá tá sá ra  való jo go sult sá ga meg ál la pí tá sá nak idõ pont já -
ban a 35. élet évét nem töl töt te be, és ál ta lá nos is ko lai vég -
zett ség gel nem ren del ke zik – az (5) be kez dés ben fog lalt
el té rés sel – olyan kép zés ben kö te les részt ven ni, amely az
ál ta lá nos is ko lai vég zett ség meg szer zé sé re vagy a szak -
kép zés meg kez dé sé hez szük sé ges, kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott be me ne ti kom pe ten ci ák meg szer zé sé re irá -
nyul. A kép zés ben  való rész vé tel rész le tes sza bá lya it az ál -
lás ke re sé si meg ál la po dás tar tal maz za.

(5) A (4) be kez dés sze rin ti sze mély az ak tív ko rú ak el lá -
tá sá ra  való jo go sult ság meg ál la pí tá sá tól a kép zés be tör té -
nõ be kap cso ló dá sá ig ter je dõ idõ tar tam ra – amennyi ben ez
az idõ tar tam a 30 na pot meg ha lad ja – köz fog lal koz ta tás -
ban vesz részt.

(6) Az (1) be kez dés sze rin ti ál lás ke re sé si meg ál la po dás -
ban az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv – a sze mély szo ci á lis
hely ze té hez és men tá lis ál la po tá hoz iga zo dó an – elõ ír hat ja 
a csa lád se gí tõ szol gá lat tal  való együtt mû kö dést, amely ki -
ter jed het az egyé ni ké pes sé ge ket fej lesz tõ vagy az élet mó -
dot for má ló fog lal ko zá son, ta nács adá son, ille tõ leg a mun -
ka vég zés re tör té nõ fel ké szü lé si prog ram ban  való rész vé -
tel re is.

36.  § (1) A köz cé lú mun ka meg szer ve zé se a te le pü lé si
ön kor mány zat fel ada ta. A köz cé lú mun ka meg szer ve zé sét
a te le pü lé si ön kor mány zat tár su lás vagy más szer ve zet út -
ján is vé gez he ti.

(2) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban köz cé lú mun ka
alatt azon ál la mi vagy he lyi ön kor mány za ti fel adat el lá tá -
sát kell ér te ni, amely nek tel je sí té sé rõl – jog sza bály alap -
ján – a he lyi ön kor mány zat gon dos ko dik.

(3) Köz cé lú mun ka ke re té ben fog lal koz tat ha tó
a) a 35.  § (1) be kez dé se vagy a 37/C.  § (4) be kez dé se

sze rin ti sze mély, vagy
b) a 33.  § (1) be kez dé sé nek f)–g) pont já ban fog lal tak

sze rint elõ ze tesen együtt mû kö dõ sze mély, vagy
c) aki a fo lya mat ban lévõ köz cé lú fog lal koz ta tá sá ból

ere dõ en sze rez ál lás ke re sé si tá mo ga tás ra  való jo go sult sá -
got, a (4) be kez dés sze rin ti mun ka vi szo nyá nak le jár tá ig,
vagy

d) aki nek a köz cé lú mun ka vég zés re irá nyu ló mun ka -
szer zõ dé se idõ tar ta ma alatt az ak tív ko rú ak tá mo ga tá sá ra
 való jo go sult sá gát meg szün tet ték, a (4) be kez dés sze rin ti
mun ka vi szo nyá nak meg szün te té sé ig.

(4) A köz cé lú mun ka vég zés re – leg alább hat órás napi
mun ka idõ vel, va la mint leg alább évi ki lenc ven mun ka nap
mun ka vég zé si idõ tar tam mal – ha tá ro zott ide jû mun ka vi -
szonyt kell lé te sí te ni. A mun ka szer zõ dés nek tar tal maz nia
kell

a) a mun ka vál la ló ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada -
tait, a mun kál ta tó meg ne ve zé sét és szék he lyét, adó szá mát,
adó azo no sí tó je lét,

b) azt, hogy a szer zõ dés köz cé lú mun ka vég zés re jött lét re,
c) a ha tá ro zott idõ re  szóló mun ka vi szony lé te sí té sé nek

és meg szû né sé nek nap tá ri nap ját, va la mint azt, hogy a lak -
cím be je len tés nap ján meg szû nik a mun ka vi szony ak kor is, 
ha a mun ka vál la ló lak cí mé nek meg vál to zá sa  miatt ré szé re
az ak tív ko rú ak el lá tá sa meg ál la pí tá sá ra más jegy zõ vá lik
ille té kessé, ki vé ve, ha a régi és az új lak cím sze rin ti ön kor -
mány zat a köz fog lal koz ta tá si fel ada tok el lá tá sát együtt -
mû kö dé si meg ál la po dás vagy tár su lás ke re té ben vég zi,

d) a sze mé lyi alap bért,
e) a mun ka kört,
f) a mun ka vég zé si he lyet, va la mint
g) azt, ami ben a fe lek meg ál la pod nak.
(5) A fog lal koz ta tó a fog lal ko zás-egész ség ügyi szak el -

lá tást nyúj tó szol gá lat nál kez de mé nyez he ti a (3) be kez dés
sze rin ti sze mély adott mun ka kör re  való al kal mas sá gá nak
kö ré ben adott vé le mény fe lül vizs gá la tát.

37.  § (1) A 35.  § (1) be kez dé se sze rin ti sze mélyt arra az
idõ tar tam ra, ami kor

a) köz fog lal koz ta tás ban neki fel nem ró ha tó ok ból nem
vesz részt és táp pénz ben vagy tá vol lé ti díj ban nem ré sze -
sül, vagy

b) olyan kép zés ben vesz részt, amely hez az Flt. sze rin ti
ke re set pót ló jut ta tást ré szé re nem ál la pí tot tak meg,
ren del ke zés re ál lá si tá mo ga tás il le ti meg.

(2) A 35.  § (1) be kez dé se sze rin ti sze mély ese té ben az
ak tív ko rú ak el lá tá sá ra  való jo go sult sá got meg ál la pí tó ha -
tá ro zat ban egy ide jû leg ren del kez ni kell a ren del ke zés re ál -
lá si tá mo ga tás ra  való jo go sult ság meg ál la pí tá sá ról.

(3) A ren del ke zés re ál lá si tá mo ga tás havi össze ge az
öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze ge.

(4) Köz fog lal koz ta tás ban részt vevõ sze mély ese té ben a 
ren del ke zés re ál lá si tá mo ga tás nak a 25.  § (4)–(6) be kez dé -
se sze rin ti fe lül vizs gá la tát a köz fog lal koz ta tás meg szû né -
sét köve tõen kell le foly tat ni.”
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7.  § Az Szt. 37/A–37/G.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„37/A.  § (1) A te le pü lé si ön kor mány zat, il let ve a köz -
fog lal koz ta tá si fel ada tok el lá tá sát ma gá ra vál la ló ön kor -
mány za ti tár su lás a köz fog lal koz ta tás ha té kony meg -
valósítása és az ál lás ke re sé si meg ál la po dás ban fog lal tak -
kal  való össz hang biz to sí tá sa cél já ból – az ál la mi fog lal -
koz ta tá si szerv ál tal szol gál ta tott össze fog la ló ada tok, in -
for má ci ók és elõ re jel zé sek alap ján – egy éves idõ tar tam ra
köz fog lal koz ta tá si ter vet ké szít. A köz fog lal koz ta tá si terv
ter ve ze tét a pol gár mes ter, il let ve tár su lás ese tén a tár su lá si
meg ál la po dás ban ki je lölt sze mély elõ ze tes vé le mé nye zés -
re meg kül di az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv nek, il let ve a
2000 fõ fe let ti te le pü lé sek ese té ben a he lyi szo ci ál po li ti kai 
ke rek asz tal nak. Az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv és a szo -
ciálpolitikai ke rek asz tal a köz fog lal koz ta tá si terv ter ve ze -
té vel kap cso la tos vé le mé nyé rõl an nak kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott 15 na pon be lül tá jé koz tat ja a te le pü lé si ön kor -
mány za tot. Amennyi ben az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv és
a szo ci ál po li ti kai ke rek asz tal ha tár idõ ben nem nyil vá nít
vé le ményt, úgy kell te kin te ni, hogy a köz fog lal koz ta tá si
terv ter ve ze té ben fog lal tak kal egyet ért. A te le pü lé si ön -
kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te, il let ve a tár su lás dön tés -
ho zó szer ve az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv és a szo ci ál po -
li ti kai ke rek asz tal vé le mé nyé nek is me re té ben a köz fog lal -
koz ta tá si ter vet éven te feb ru ár 15-éig, a 2009. év ben áp ri -
lis 15-éig fo gad ja el.

(2) A köz fog lal koz ta tá si terv tar tal maz za
a) a ren del ke zés re ál lá si tá mo ga tás ra jo go sult sze mé -

lyek kép zett ség sze rin ti vár ha tó össze té te lét,
b) a rész ben vagy egész ben köz fog lal koz ta tás ke re té ben 

el lá tan dó köz fel ada tok meg je lö lé sét és vár ha tó üteme -
zését,

c) a b) pont sze rin ti fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges lét -
szá mot,

d) a köz fog lal koz ta tás fi nan szí ro zá sá ra ren del ke zés re
álló for rá so kat.

(3) A köz fog lal koz ta tá si ter vet az el fo ga dá sát kö ve tõ
5 na pon be lül meg kell kül de ni a kincs tár nak. Ha a te le pü -
lé si ön kor mány zat, il let ve a köz fog lal koz ta tá si fel ada tok
el lá tá sát ma gá ra vál la ló ön kor mány za ti tár su lás a köz fog -
lal koz ta tá si ter vet az (1) be kez dés sze rin ti idõ pon tig nem
fo gad ja el, ak kor az el fo ga dott köz fog lal koz ta tá si terv nek
a kincs tár hoz tör té nõ meg ér ke zé sé ig a kincs tár vissza tart ja 
a köz cé lú fog lal koz ta tás ra a 124.  § (2) be kez dé se sze rint
biz to sí tott ál la mi tá mo ga tás 15%-át.

(4) A köz fog lal koz ta tá si terv mó do sít ha tó, ha ér vé nyes -
sé gé nek idõ tar ta ma alatt a (2) be kez dés sze rin ti kö rül mé -
nyek ben lé nye ges vál to zás kö vet ke zik be.

37/B.  § (1) Az az ak tív ko rú ak el lá tá sá ra jo go sult sze -
mély, aki az el lá tás ra  való jo go sult ság kez dõ nap ján

a) egész ség ká ro so dott sze mély nek mi nõ sül, vagy
b) az 55. élet évét be töl töt te, vagy
c) 14 éven alu li kis ko rú gyer me ket ne ve l – fel té ve, hogy

a csa lád ban élõ gyer me kek va la me lyi ké re te kin tet tel más
sze mély nem ré sze sül a Cst. sze rin ti gyer mek gon do zá si tá -

mo ga tás ban, gyer mek gon do zá si díj ban, ter hes sé gi gyer -
mek ágyi se gély ben – és a gyer mek el lá tá sát nap köz be ni el -
lá tást biz to sí tó in téz mény ben [Gyvt. 41.  § (3) bek.] nem
tud ják biz to sí ta ni,
rend sze res szo ci á lis se gély re jo go sult.

(2) Amennyi ben az (1) be kez dés sze rin ti va la mely fel té -
tel az ak tív ko rú ak el lá tá sá ra  való jo go sult ság meg ál la pí tá -
sát köve tõen kö vet ke zik be, a jo go sult ré szé re a rend sze res 
szo ci á lis se gélyt a fel té tel be kö vet ke zé sé nek idõ pont ját
kö ve tõ hó nap elsõ nap já tól kell fo lyó sí ta ni.

(3) Ha az (1) be kez dés a), il let ve c) pont ja sze rin ti va la -
mely fel té tel meg szû nik, a fel té tel meg szû né sét kö ve tõ hó -
nap elsõ nap já tól a 35.  § (1) be kez dé se sze rin ti együtt mû -
kö dé si kö te le zett sé get kell elõ ír ni. A fel té tel meg szû né sé -
nek hó nap já ra – amennyi ben az ak tív ko rú ak el lá tá sá ra
 való jo go sult ság to vább ra is fenn áll – rend sze res szo ci á lis
se gély jár.

37/C.  § (1) A 37/B.  § (1) be kez dé sé nek b)–c) pont ja sze -
rin ti ese tek ben a rend sze res szo ci á lis se gély ak kor ál la pít -
ha tó meg, ha az ak tív ko rú ak el lá tá sá ra jo go sult sze mély a
te le pü lé si ön kor mány zat ál tal ki je lölt szerv vel (a továb -
biak ban: együtt mû kö dés re ki je lölt szerv) a 37/D.  § sze rin ti 
együtt mû kö dé si kö te le zett sé gét nyi lat ko zat ban vál lal ja.

(2) Rend sze res szo ci á lis se gély re egy csa lád ban egy -
idejûleg csak egy sze mély jo go sult. A rend sze res szo ci á lis
se gély havi össze ge a csa lá di jö ve de lem ha tár össze gé nek
és a jo go sult csa lád ja havi össz jö ve del mé nek kü lön bö ze te, 
de nem ha lad hat ja meg a tel jes mun ka idõ ben fog lal koz ta -
tott mun ka vál la ló ré szé re meg ál la pí tott sze mé lyi alap bér
min den ko ri kö te le zõ leg ki sebb össze gé nek sze mé lyi jö ve -
de lem adó val, mun ka vál la lói, egész ség biz to sí tá si és nyug -
díj já ru lék kal csök ken tett össze gét. A csa lá di jö ve de lem -
ha tár össze ge meg egye zik a csa lád fo gyasz tá si egy sé ge i -
hez tar to zó arány szá mok össze gé nek és az öreg sé gi nyug -
díj min den ko ri leg ki sebb össze ge 90%-ának szor za tá val.

(3) Ha a rend sze res szo ci á lis se gély össze ge a (2) be kez -
dés ben fog lalt szá mí tás sze rint a havi ezer fo rin tot nem éri
el, a jo go sult ré szé re ezer fo rint össze gû el lá tást kell meg -
ál la pí ta ni.

(4) A rend sze res szo ci á lis se gély re jo go sult sze mély a
te le pü lé si ön kor mány zat tal kö tött meg ál la po dás ban vál -
lal hat ja a 35.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak tel je sí té sét.
A meg ál la po dás egy éves idõ tar tam ra jön lét re. A meg ál la -
po dást a te le pü lé si ön kor mány zat ab ban az eset ben köti
meg, ha a köz fog lal koz ta tá si terv ben fog lal tak alap ján a
rend sze res szo ci á lis se gély re jo go sult sze mély köz fog lal -
koz ta tá sát biz to sí ta ni tud ja. A meg ál la po dást kötõ sze -
mély re a 35.  § (1) be kez dé se sze rin ti sze mé lyek re vo nat -
ko zó sza bá lyo kat kell al kal maz ni, ide ért ve az együtt mû kö -
dés meg sze gé sé nek a 37/F.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja
sze rin ti jog kö vet kez mé nye it is. A meg ál la po dást kötõ sze -
mély rend sze res szo ci á lis se gély re nem jo go sult.

37/D.  § (1) A 37/B.  § (1) be kez dé sé nek b)–c) pont ja sze -
rin ti sze mély a rend sze res szo ci á lis se gély fo lyó sí tá sá nak
fel té te le ként a te le pü lé si ön kor mány zat ál tal ki je lölt szerv -
vel együtt mû kö dik, amely nek ke re té ben
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a) az együtt mû kö dés re ki je lölt szerv nél nyil ván tar tás ba
ve te ti ma gát,

b) a be il lesz ke dé sét se gí tõ prog ram ról írás ban meg ál la -
po dik az együtt mû kö dés re ki je lölt szerv vel,

c) tel je sí ti a be il lesz ke dé sét se gí tõ prog ram ban foglal -
takat.

(2) A be il lesz ke dést se gí tõ prog ram az ön kor mány zat tal 
együtt mû kö dõ sze mély szo ci á lis hely ze té hez és men tá lis
ál la po tá hoz iga zod va ki ter jed het

a) az együtt mû kö dés re ki je lölt szerv vel  való kap cso lat -
tar tás ra,

b) az együtt mû kö dõ sze mély szá má ra elõ írt, az egyé ni
ké pes sé ge ket fej lesz tõ vagy az élet mó dot for má ló fog lal -
ko zá son, ta nács adá son, ille tõ leg a mun ka vég zés re tör té nõ
fel ké szü lést se gí tõ prog ram ban  való rész vé tel re,

c) a fel aján lott és az is ko lai vég zett sé gé nek meg fe le lõ
ok ta tás ban, kép zés ben tör té nõ rész vé tel re, kü lö nö sen az
ál ta lá nos is ko lai vég zett ség és az elsõ szak ké pe sí tés meg -
szer zé sé re.

(3) A te le pü lé si ön kor mány zat ren de let ben sza bá lyoz za
az (1)–(2) be kez dés sze rin ti együtt mû kö dés el já rá si sza bá -
lya it, to váb bá a be il lesz ke dést se gí tõ prog ra mok tí pu sa it és 
az együtt mû kö dés meg sze gé sé nek ese te it.

(4) Az (1)–(2) be kez dés sze rin ti együtt mû kö dés in téz -
mé nyi fel té te le i rõl a te le pü lé si ön kor mány zat el sõ sor ban a
csa lád se gí tõ szol gá lat út ján gon dos ko dik.

37/E.  § (1) Ha az ak tív ko rú ak el lá tá sá ra jo go sult sze -
mély nem a köz fog lal koz ta tás, il let ve az al kal mi mun ka -
vál la lói könyv vel tör té nõ mun ka vég zés kö ré be tar to zó ke -
re sõ te vé keny sé get kezd, és ez zel kap cso la tos be je len té si
kö te le zett sé gé nek ele get tett, ré szé re

a) a ke re sõ te vé keny ség kez dõ nap já tól szá mí tott há rom
hó na pig az öreg sé gi nyug díj mi ni mum leg ki sebb össze gé -
nek 50%-át, a rend sze res szo ci á lis se gély ben ré sze sü lõ
sze mély ese té ben – amennyi ben a rend sze res szo ci á lis se -
gély az öreg sé gi nyug díj mi ni mum leg ki sebb össze gé nek
50%-át nem éri el – leg fel jebb a rend sze res szo ci á lis se -
gély havi össze gét,

b) az a) pont sze rin ti idõ tar tam le jár tát kö ve tõ nap tól
szá mí tott há rom hó na pig az öreg sé gi nyug díj mi ni mum
leg ki sebb össze gé nek 25%-át, a rend sze res szo ci á lis se -
gély ben ré sze sü lõ sze mély ese té ben – amennyi ben a rend -
sze res szo ci á lis se gély az öreg sé gi nyug díj mi ni mum leg ki -
sebb össze gé nek 25%-át nem éri el – leg fel jebb a rend sze -
res szo ci á lis se gély havi össze gét
kell fo lyó sí ta ni, fel té ve, hogy az ak tív ko rú ak el lá tá sá ra jo -
go sult sze mély ke re sõ te vé keny sé ge fo lya ma to san fenn áll.
Eb ben az eset ben a 25.  § (7) be kez dé sé nek b) pont ját nem
kell al kal maz ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti to vább fo lyó sí tás idõ tar ta ma 
alatt

a) az ak tív ko rú ak el lá tá sá ra  való jo go sult sá got, il let ve a 
rend sze res szo ci á lis se gély össze gét fe lül vizs gál ni nem
kell,

b) az ak tív korú sze mély nek a 35.  § (1) be kez dé sé ben
fog lal tak tel je sí té sé re irá nyu ló, ille tõ leg a 37/D.  § sze rin ti

együtt mû kö dé si kö te le zett sé ge nincs, azon ban a ke re sõ te -
vé keny ség fo lya ma tos fenn ál lá sát ha von ta iga zol nia kell.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti to vább fo lyó sí tás ra a
 továbbfolyósítás meg szû né sét kö ve tõ hat hó na pon be lül
is mé tel ten nem ke rül het sor.

37/F.  § (1) Meg kell szün tet ni az ak tív ko rú ak el lá tá sá ra
 való jo go sult sá gát

a) an nak a sze mély nek,
aa) aki re vo nat ko zó an a 34.  § sze rin ti kö rül mé nyek va -

la me lyi ke be kö vet ke zett,
ab) aki az ak tív ko rú ak el lá tá sá ra  való jo go sult ság fel té -

te le i nek vagy össze gé nek fe lül vizs gá la tá ra irá nyu ló, a
25.  § (4)–(6) be kez dé se sze rin ti el já rást aka dá lyoz za, így
kü lö nö sen ha a nyi lat ko zat té te li, irat be mu ta tá si kö te le zett -
sé gé nek írás be li fel szó lí tás el le né re sem tesz ele get,

ac) aki ke re sõ te vé keny sé get foly tat, ide nem ért ve a
köz fog lal koz ta tást, va la mint az al kal mi mun ka vál la lói
könyv vel tör té nõ mun ka vég zést,

ad) aki re vo nat ko zó an a mun ka ügyi ha tó ság a jog el le -
nes mun ka vég zés té nyét a (4) be kez dés sze rin ti fel füg -
gesz tés rõl  szóló dön tés jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott
két éven be lül is mé tel ten meg ál la pí tot ta;

b) an nak a 35.  § (1) be kez dé se, ille tõ leg 37/C.  § (4) be -
kez dé se sze rin ti sze mély nek,

ba) aki a fel aján lott és meg fe le lõ mun ka le he tõ sé get nem 
fo gad ja el, vagy köz fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szo -
nyát jog el le ne sen meg szün te ti, to váb bá aki nek a köz fog -
lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szo nyát a mun kál ta tó rend kí -
vü li fel mon dás sal szün tet te meg,

bb) akit az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv – neki fel ró ha tó
ok ból – tö rölt az ál lás ke re sõk nyil ván tar tá sá ból,

 bc) aki az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv nél az ak tív ko -
rúak el lá tá sá nak meg ál la pí tá sá ról  szóló ha tá ro zat ban fog -
lalt ha tár idõ ig nem kez de mé nye zi az ál lás ke re sõ ként tör -
ténõ nyil ván tar tá sát ille tõ leg az ál lás ke re sé si meg ál la po -
dást nem köti meg;

c) an nak a rend sze res szo ci á lis se gély re jo go sult sze -
mély nek, aki a rend sze res szo ci á lis se gély fo lyó sí tá sá nak
idõ tar ta ma alatt az együtt mû kö dés re ki je lölt szerv vel
fenn ál ló együtt mû kö dé si kö te le zett sé gét neki fel ró ha tó an
két éven be lül is mé tel ten meg sze gi.

(2) Az ak tív korú sze mély ré szé re az ak tív ko rú ak el lá tá -
sá ra  való jo go sult ság a meg szün te tés tõl szá mí tott har -
minc hat hó na pon be lül – ide nem ért ve az (1) be kez dés
a) pont já nak ab) al pont ja, ad) al pont ja va la mint a
b)–c) pont jai sze rin ti meg szün te té si ese tet – az elõ ze tes
együtt mû kö dé si kö te le zett ség tel je sí té se nél kül is mé tel ten
meg ál la pít ha tó, amennyi ben a jo go sult sá gi fel té te lek
egyéb ként fenn áll nak.

(3) Az (1) be kez dés a) pont já nak ac) al pont já ban meg -
ha tá ro zott eset ben a meg ál la pí tott el lá tást – a to vább fo lyó -
sí tás fel té te le i nek fenn ál lá sa ese tén – csak a 37/E.  § (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ tar tam le tel tét köve tõen kell 
meg szün tet ni.

(4) A jegy zõ a jog el le ne sen mun kát vég zõ, a 35.  §
(1) be kez dé se, ille tõ leg a 37/C.  § (4) be kez dé se sze rin ti
sze mély, il let ve a rend sze res szo ci á lis se gély ben ré sze sü lõ
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sze mély el lá tás ra  való jo go sult sá gát – a mun ka ügyi ha tó -
ság nak a jog sér tés té nyét meg ál la pí tó jog erõs és vég re hajt -
ha tó ha tá ro za ta alap ján, a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét
kö ve tõ hó nap elsõ nap já tól – egy hó nap idõ tar tam ra fel -
füg gesz ti.

37/G.  § (1) A haj lék ta lan sze mély ré szé re meg ál la pí tott
ak tív ko rú ak el lá tá sá ra  való jo go sult ság ról ren del ke zõ ha -
tá ro zat egy pél dá nyát meg kell kül de ni a fõ jegy zõ nek. Az
el lá tás ra  való jo go sult sá got meg ál la pí tó jegy zõ 5 na pon
be lül ér te sí ti a fõ jegy zõt, ha a ren del ke zés re ál lá si tá mo ga -
tás fo lyó sí tá sá nak fel té te lei fenn áll nak.

(2) A fõ jegy zõ az ak tív ko rú ak el lá tá sá ra jo go sult haj -
lék ta la nok ról a 18.  §-ban sza bá lyo zott nyil ván tar tást ve ze -
ti és gon dos ko dik a ren del ke zés re ál lá si tá mo ga tás nak
vagy a rend sze res szo ci á lis se gély nek a haj lék ta lan sze -
mély ál tal meg ha tá ro zott, ha tá ro zat ban fog lalt cím re tör té -
nõ fo lyó sí tá sá ról.

(3) Ha a haj lék ta lan sze mély a (2) be kez dés sze rint fo -
lyó sí tott el lá tást há rom hó na pos idõ tar ta mon ke resz tül
nem ve szi át, a se gély fo lyó sí tá sát a fõ jegy zõ szü ne tel te ti
és er rõl a tény rõl az el lá tást meg ál la pí tó jegy zõt tájékoz -
tatja, aki dönt az el lá tás fenn tar tá sá ról, il let ve meg szün te -
té sé rõl.

(4) Ha ugyan azon haj lék ta lan sze mély ré szé re két vagy
több jegy zõ dön té se sze rint egy ide jû leg kel le ne a (2) be -
kez dés sze rin ti el lá tást fo lyó sí ta ni, csak az utóbb meg ál la -
pí tott el lá tás fo lyó sít ha tó. Ilyen eset ben a fõ jegy zõ tá jé -
koz tat ja az el lá tás ra  való jo go sult sá got ko ráb ban meg ál la -
pí tó jegy zõt az ál ta la meg ál la pí tott el lá tás fo lyó sí tá sá nak
meg szün te té sé rõl.

(5) A fõ vá ros ban az ak tív ko rú ak el lá tá sá ra  való jo go -
sult ság meg ál la pí tá sa a haj lék ta lan sze mé lyek vo nat ko zá -
sá ban a fõ jegy zõ fel ada ta.

(6) A 35.  § (1) be kez dé sé nek ha tá lya alá tar to zó haj lék -
ta lan sze mély

a) szá má ra az a te le pü lé si ön kor mány zat szer vez köz -
célú mun kát, amely nek jegy zõ je az el lá tás ra  való jo go sult -
sá got meg ál la pí tot ta,

b) együtt mû kö dé si kö te le zett sé ge az el lá tást meg ál la pí -
tó jegy zõ szék he lye sze rint ille té kes ál la mi fog lal koz ta tá si
szerv vel áll fenn.

(7) A 37/B.  § (1) be kez dé sé nek ha tá lya alá tar to zó haj -
lék ta lan sze mély 37/D.  § (1) be kez dé se sze rin ti együtt mû -
kö dé si kö te le zett sé ge az zal a te le pü lé si ön kor mány zat ál -
tal ki je lölt szerv vel áll fenn, amely jegy zõ jé nek ha tá ro za ta
alap ján a fõ jegy zõ a rend sze res szo ci á lis se gélyt fo lyó sít ja.

(8) Amennyi ben az ak tív ko rú ak el lá tá sá ra  való jo go -
sult sá got az (5) be kez dés sze rint a fõ jegy zõ ál la pí tot ta
meg, a (6)–(7) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en

a) a 35.  § (1) be kez dé sé nek ha tá lya alá tar to zó haj lék ta -
lan sze mély ré szé re a fõ vá ro si ön kor mány zat szer vez köz -
cé lú mun kát, és együtt mû kö dé si kö te le zett sé ge az ál ta la
meg je lölt tar tóz ko dá si he lye sze rint ille té kes ál la mi fog lal -
koz ta tá si szerv vel áll fenn,

b) a 37/B.  § (1) be kez dé sé nek ha tá lya alá tar to zó haj lék -
ta lan sze mély 37/D.  § (1) be kez dé se sze rin ti együtt mû kö -

dé si kö te le zett sé ge a fõ vá ro si ön kor mány zat ál tal ki je lölt
szerv vel áll fenn.

(9) A fõ jegy zõ ál tal az (1)–(4) be kez dés sze rint fo lyó sí -
tott ren del ke zés re ál lá si tá mo ga tás, rend sze res szo ci á lis
se gély, va la mint a köz cé lú mun ka szer ve zé sé hez a kü lön
tör vény ben fog lal tak sze rint nyúj tott tá mo ga tás össze gét a
he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter meg té rí ti a fõ -
vá ro si ön kor mány zat ré szé re.”

8.  § Az Szt. 50.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Köz gyógy el lá tás ra jo go sult]
„b) a rend sze res szo ci á lis se gély ben ré sze sü lõ egész ség -

ká ro so dott sze mély;”

9.  § Az Szt. 65.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tást biz to sít hat
a) a házi se gít ség nyúj tást vég zõ szol gál ta tó, il let ve in -

téz mény, vagy
b) a me gyei ön kor mány zat, a több cé lú kis tér sé gi tár su -

lás és a 86.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti ön kor -
mány zat, úgy, hogy a házi se gít ség nyúj tást a 90.  § (4) be -
kez dé se sze rin ti meg ál la po dás út ján biz to sít ja.”

10.  § Az Szt. a kö vet ke zõ 68/B.  §-sal egé szül ki:
„68/B.  § (1) Ha az idõs ott ho ni el lá tást igény lõ sze mély

egész sé gi ál la po ta vagy sze mé lyes kö rül mé nyei az el lá tás
ha laszt ha tat lan biz to sí tá sát te szik szük sé ges sé, az el lá tás
az in téz mény ve ze tõ dön té se alap ján ha tá ro zott idõ re, de
leg fel jebb há rom hó nap ra – a gon do zá si szük ség let vizs gá -
la ta nél kül – biz to sít ha tó.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti eset ben a 96/B., il let ve
94/D.  § sze rin ti meg ál la po dást ha tá ro zott idõ re kell meg -
köt ni, és a meg ál la po dás azt is tar tal maz za, hogy ha a szo -
ci á lis szak ér tõi szerv a ha tá ro zott idõ tar tam le tel té ig nem
ál la pít ja meg a 68/A.  § (3) be kez dé se sze rin ti gon do zá si
szük ség le tet, az el lá tást meg kell szün tet ni. A gon do zá si
szük ség let vizs gá la ta az el lá tás meg kez dé sét köve tõen
kez de mé nyez he tõ.

(3) Az el lá tott 119/C–119/D.  § sze rin ti jö ve de lem vizs -
gá la tát a (2) be kez dés sze rin ti ha tá ro zott idõ tar tam alatt
úgy kell kez de mé nyez ni, hogy – a gon do zá si szük ség let
meg ál la pí tá sa ese tén – a ha tá ro zott idõ tar tam le tel té vel az
el lá tott sze mé lyi té rí té si díja a jegy zõ ál tal ki ál lí tott iga zo -
lás alap ján le gyen meg ál la pít ha tó.”

11.  § Az Szt. 115.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A sze mé lyes gon dos ko dás kö ré be tar to zó szo ci á lis el -
lá tá sok té rí té si díja (a továb biak ban: in téz mé nyi té rí té si
díj) a szol gál ta tá si ön költ ség és a nor ma tív ál la mi hoz zá já -
ru lás, tá mo ga tó szol gál ta tás ese tén a szol gál ta tá si ön költ -
ség és a szol gál ta tás kü lön jog sza bály sze rin ti költ ség ve té -
si tá mo ga tá sá nak kü lön bö ze te.”
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12.  § Az Szt. 119/C.  §-a (5) be kez dé sé nek b) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a be kez dés 
a kö vet ke zõ c) pont tal egé szül ki:

[A jö ve de lem vizs gá la tot]
„b) házi se gít ség nyúj tás ese té ben az in téz mény, szol -

gáltató ve ze tõ je a gon do zá si szük ség let meg ál la pí tá sát
köve tõen,

c) idõs ott ho ni el lá tás ese té ben az in téz mény ve ze tõ je a
gon do zá si szük ség let vizs gá la tá nak kez de mé nye zé sé vel
egy ide jû leg”
[ké rel me zi a jegy zõ nél.]

13.  § Az Szt. 124.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ren del ke zés re ál lá si tá mo ga tás fo lyó sí tott össze -
gé nek 80%-át, a 37/B.  § (1) be kez dé se sze rin ti sze mély nek 
fo lyó sí tott rend sze res szo ci á lis se gély össze gé nek 90%-át,
a haj lék ta lan sze mély ré szé re fo lyó sí tott ren del ke zés re ál -
lá si tá mo ga tás és rend sze res szo ci á lis se gély tel jes össze -
gét a köz pon ti költ ség ve tés meg té rí ti.

(2) A te le pü lé si ön kor mány zat ál tal szer ve zett köz cé lú
fog lal koz ta tás sal kap cso la tos sze mé lyi ki adá sok 95%-át a
köz pon ti költ ség ve tés meg té rí ti. Köz cé lú fog lal koz ta tás -
ként a köz pon ti költ ség ve tés bõl nem fi nan szí roz ha tó a
mun ka vég zés, ha ugyan azon sze mély után egy ide jû leg
köz mun ka vagy köz hasz nú mun ka ke re té ben tá mo ga tást
vet tek igény be.”

14.  § Az Szt. 132.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) Fel ha tal ma zást kap a te le pü lé si ön kor mány zat,
hogy ren de let ben sza bá lyoz za a rend sze res szo ci á lis se -
gély ben ré sze sü lõ, egész ség ká ro so dott nak nem mi nõ sü lõ
sze mé lyek együtt mû kö dé sé nek el já rá si sza bá lya it, a be il -
lesz ke dést se gí tõ prog ra mok tí pu sa it és az együtt mû kö dés
meg sze gé sé nek ese te it.”

II.

A foglalkoztatás elõsegítésérõl
és a munkanélküliek ellátásáról  szóló

1991. évi IV. tör vény módosítása

15.  § A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a munkanélkü -
liek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény (a továb biak -
ban: Flt.) 5.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A fog lal koz ta tá si fe szült sé gek meg szün te té sé re,
ke ze lé sé re és fel ol dá sá ra, va la mint a mun ka nél kü li ség
meg elõ zé sé re, csök ken té sé re és hát rá nyos kö vet kez mé -
nye i nek eny hí té sé re a III. fe je zet ben, va la mint más jog sza -
bá lyok ban meg ha tá ro zott mun ka erõ-pi a ci szol gál ta tá so -
kat, fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá so kat, ille tõ leg
egyéb esz kö zö ket kell al kal maz ni.”

16.  § Az Flt. 6.  §-a (4) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a ma gán mun ka -
köz ve tí tõ te vé keny ség foly ta tá sá nak, a ma gán mun ka köz -
ve tí tõk nyil ván tar tás ba vé te lé nek fel té te le it és rész le tes
sza bá lya it ren de let ben ha tá roz za meg.”

17.  § (1) Az Flt. 7.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Nincs szük ség en ge dély re]
„a) kü lön jog sza bály sze rint me ne kült ként, ol tal ma zott -

ként vagy me ne dé kes ként el is mert, va la mint a be ván do rolt 
vagy le te le pe dett jog ál lá sú sze mély, to váb bá”
[ma gyar or szá gi mun ka vég zé sé hez.]

(2) Az Flt. 7.  §-a (6) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve ge
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy – az ér de kelt
 miniszterekkel egyet ér tés ben – ren de let ben ha tá roz za
meg”

18.  § (1) Az Flt. 8.  §-a (4) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö -
ve ge és a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A he lyi ön kor mány zat a kü lön tör vény ben meg ha tá ro -
zott fog lal koz ta tá si fel ada ta i nak el lá tá sa so rán

a) az ál lás ke re sõk ré szé re kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott köz mun kát, köz cé lú fog lal koz ta tást szer vez, a kü -
lön tör vény ben meg ha tá ro zott ren del ke zés re ál lá si tá mo -
ga tás ra jo go sult ál lás ke re sõk fog lal koz ta tá sá nak elõ se gí -
té se cél já ból – az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv és a szo ci ál -
po li ti kai ke rek asz tal vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel – kü lön
tör vény ben fog lal tak sze rint köz fog lal koz ta tá si ter vet ké -
szít,”

(2) Az Flt. 8.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ c) pont -
tal egé szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi c)–d) pon tok
meg je lö lé se d)–e) pon tok ra vál to zik:

[A he lyi ön kor mány zat a kü lön tör vény ben meg ha tá ro -
zott fog lal koz ta tá si fel ada ta i nak vég re haj tá sa so rán]

„c) dön té se i nek elõ ké szí té se, va la mint vég re haj tá sa
 során figye lembe ve szi azok fog lal koz ta tás po li ti kai kö vet -
kez mé nye it,”

(3) Az Flt 8.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki,
ez zel egy ide jû leg a je len le gi (5)–(6) be kez dé sek számo -
zása (6)–(7) be kez dés re vál to zik:

„(5) A he lyi ön kor mány zat a (4) be kez dés a) pont já ban
meg ha tá ro zott köz fog lal koz ta tá si terv ter ve ze tét vé le mé -
nye zés cél já ból, 15 na pos ha tár idõ vel meg kül di az ál la mi
fog lal koz ta tá si szerv és a szo ci ál po li ti kai ke rek asz tal ré -
szé re. Ha az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv és a szo ci ál po li ti -
kai ke rek asz tal a vé le mé nye zé si ha tár idõn be lül nem ad
vé le ményt, úgy kell te kin te ni, hogy a köz fog lal koz ta tá si
terv ter ve ze té ben fog lal tak kal egyet ért.”

19.  § (1) Az Flt. 14.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:
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„(4) Kép zé si tá mo ga tás ként
a) az (1) be kez dés a)–b) pont já ban, va la mint e)–g) pont -

já ban meg ha tá ro zott sze mély ré szé re a b) pont ban fog lal -
tak ki vé te lé vel

aa) ke re set ki egé szí tés vagy ke re set pót ló jut ta tás, va la -
mint

ab) a kép zés sel kap cso la tos költ sé gek meg té rí té se;
b) az (1) be kez dés c)–d) pont já ban meg ha tá ro zott sze -

mély, va la mint a ren del ke zés re ál lá si tá mo ga tás ra jo go sult
ál lás ke re sõ ré szé re az ál ta lá nos is ko lai vég zett ség meg -
szer zé sé hez, vagy a szak kép zés meg kez dé sé hez, a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott be me ne ti kom pe ten ci ák
meg szer zé sé hez szük sé ges kép zés ben tör té nõ rész vé tel -
hez a kép zés sel kap cso la tos költ sé gek meg té rí té se
ad ha tó.”

(2) Az Flt. 14.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(6) A ke re set pót ló jut ta tás össze ge nem le het ala cso -
nyabb a meg ál la pí tá sa kor ha tá lyos kö te le zõ leg ki sebb
mun ka bér 60 szá za lé ká nál, és nem ha lad hat ja meg a meg -
ál la pí tá sa kor ha tá lyos kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér össze -
gét. Az ál lás ke re sé si tá mo ga tás, vál lal ko zói já ra dék fo lyó -
sí tá sa alatt meg kez dett, az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv ál -
tal tá mo ga tott kép zés idõ tar ta má ra, a kép zés ben részt ve võ
sze mély ré szé re ke re set pót ló jut ta tás a kép zés nek – az ál -
lás ke re sé si tá mo ga tás, vál lal ko zói já ra dék fo lyó sí tá si idõ -
tar ta má nak le jár tát kö ve tõ – idõ tar ta má ra ál la pít ha tó
meg.”

20.  § Az Flt. a kö vet ke zõ új 14/A.  §-sal egé szül ki:
„14/A.  § (1) Az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv a – kü lön

jog sza bály sze rint ér vé nyes mun ka erõi gén nyel rendel -
kezõ – mun ka adó val, a mun ka adó erre irá nyu ló ké rel me
ese tén meg ál la po dást köt arra vo nat ko zó an, hogy

a) az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv a mun ka erõ igény ki -
elé gí té se ér de ké ben kép zé si tá mo ga tást nyújt ál lás ke re sõk
szá má ra a mun ka erõ igény ben meg ha tá ro zott mun ka kör
be töl té sé hez szük sé ges, ál lam ál tal el is mert szak ké pe sí tést 
nyúj tó kép zés ben, vagy mun ka kör be töl té sé hez, fog lal ko -
zás, te vé keny ség gya kor lá sá hoz szük sé ges ké pe sí tés meg -
szer zé sé re irá nyu ló kép zés ben (be ta ní tó kép zés ben), va la -
mint a köz úti köz le ke dés C, D és E jár mû ka te gó ri á já ra ér -
vé nyes ve ze tõi en ge dély és gép jár mû ve ze tõi ké pe sí té si
iga zol vány meg szer zé sét biz to sí tó kép zés ben tör té nõ rész -
vé tel hez,

b) a mun ka adó vál lal ja, hogy az a) pont ban meg ha tá ro -
zott ál lás ke re sõ vel vagy a kép zés meg kez dé sét megelõ -
zõen, vagy a kép zés alatt, vagy a kép zés ál tal nyúj tott szak -
ké pe sí tés meg szer zé sét köve tõen mun ka vi szonyt lé te sít.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ál lás ke re sõ ket a
mun ka adó vá laszt ja ki a mun ka erõ igé nyé ben fog lal tak nak
meg fe le lõ, ál lás ke re sõ ként nyil ván tar tott sze mé lyek
 közül.

(3) A meg ál la po dás az (1) be kez dés ben fog lal ta kon kí -
vül tar tal maz za

a) a kép zés ben részt vevõ ál lás ke re sõk ki vá lasz tá sá nak
mód ját,

b) a mun ka erõ igény ben meg ha tá ro zott, be töl tés re váró
mun ka kör meg je lö lé sét,

c) azok nak a kép zé sek nek a meg je lö lé sét, ame lyek hez
az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv tá mo ga tást nyújt,

d) a mun ka adó arra vo nat ko zó nyi lat ko za tát, hogy a
kép zés ben részt vevõ ál lás ke re sõ vel mely idõ pont tól kez -
dõ dõ en fog mun ka vi szonyt lé te sí te ni,

e) a mun ka adó nyi lat ko za tát arra vo nat ko zó an, hogy
hoz zá já rul-e a kép zés költ sé ge i hez, ille tõ leg a kép zés le -
bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges szak mai és tár gyi fel té te lek biz -
to sí tá sá hoz.”

21.  § Az Flt. 16.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„16.  § (1) A mun ka adó ré szé re kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott hát rá nyos hely ze tû sze mély mun ka vi szony
ke re té ben tör té nõ fog lal koz ta tá sá hoz a mun ka bér és já ru -
lé ka leg fel jebb öt ven szá za lé ká nak, meg vál to zott mun ka -
ké pes sé gû sze mély ese té ben leg fel jebb hat van szá za lé ká -
nak meg fe le lõ össze gû tá mo ga tás nyújt ha tó, ha a mun ka -
adó

a) a fog lal koz ta tást leg alább a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak 
idõ tar ta ma alatt vál lal ja, és

b) a tá mo ga tás irán ti ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ
 tizenkét hó nap ban a mun ka vál la ló mun ka vi szo nyát a mû -
kö dé si kö ré ben fel me rü lõ ok ból ren des fel mon dás sal nem
szün tet te meg, és

c) kö te le zett sé get vál lal arra, hogy a b) pont sze rin ti
mun ka vi szony meg szün te té sé re a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá -
nak idõ tar ta ma alatt sem ke rül sor.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá mo ga tás leg fel -
jebb egy évi idõ tar tam ra, a leg alább hu szon négy hó nap ja
ál lás ke re sõ ként nyil ván tar tott sze mély fog lal koz ta tá sá hoz
leg fel jebb két évi idõ tar tam ra nyújt ha tó.”

22.  § (1) Az Flt. 16/A.  §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ
szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A mun ka adó ré szé re – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ki vé tel lel – a fog lal koz ta tás ból ere dõ köz vet len költ -
ség leg fel jebb het ven szá za lé ká ig ter je dõ mér té kû tá mo ga -
tás nyújt ha tó, ha”

(2) Az Flt. 16/A.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A köz hasz nú tár sa ság, il let ve non pro fit gaz da sá gi
tár sa ság ré szé re az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá mo -
ga tás ab ban az eset ben nyújt ha tó, ha az ál la mi fog lal koz ta -
tá si szerv ál tal ki köz ve tí tett ál lás ke re sõ fog lal koz ta tá sá ra
– fog lal koz ta tot tai szá má nak a fog lal koz ta tás meg kez dé -
sét meg elõ zõ havi át la gos sta tisz ti kai ál lo má nyi lét szá má -
hoz vi szo nyí tott bõ ví té sé vel – nem üz let sze rû gaz da sá gi
te vé keny sé gé ben ke rül sor.”

23.  § Az Flt. 19.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy a meg vál to -
zott mun ka ké pes sé gû sze mé lyek fog lal ko zá si rehabilitá -
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ciójának elõ se gí té se ér de ké ben fog lal koz ta tá suk tá mo ga -
tá sá ra e tör vény ben fog lal tak nál ked ve zõbb sza bá lyo kat
ál la pít son meg, to váb bá meg ha tá roz za a tá mo ga tá sok és
szol gál ta tá sok nyúj tá sá val kap cso la tos el já rást.”

24.  § Az Flt. 20.  §-a a kö vet ke zõ új (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy – a MAT
 véleményének meg hall ga tá sá val – ren de let ben ha tá roz za
meg

a) a ke re set pót ló jut ta tás össze gé nek dif fe ren ci ált meg -
ál la pí tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat, va la mint

b) a 14/A.  §-ban meg ha tá ro zott meg ál la po dás ese tén a
kö te le zõ en nyúj tan dó kép zé si tá mo ga tás sza bá lya it.”

25.  § Az Flt. 21.  §-a (2) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tó sá gi szer zõ dés
tar tal maz za]

„g) a szer zõ dés sze gés nek mi nõ sü lõ ma ga tar tá so kat és
azok jog kö vet kez mé nye it,”

26.  § Az Flt. 25.  §-a (5) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az ál lás ke re sõ ré szé re a (2) be kez dés ben fog lalt
fel té te lek nek meg fe le lõ, rö vid idõ tar ta mú mun ka le he tõ ség 
(ide ért ve a köz hasz nú fog lal koz ta tást, va la mint a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz mun kát és a köz cé lú fog -
lal koz ta tást is) fel ajánl ha tó.”

27.  § (1) Az Flt. 27.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) Ha az ál lás ke re sé si já ra dék ban ré sze sü lõ sze mély a
já ra dék fo lyó sí tá si ide jé nek ki me rí té sét meg elõ zõ en ha tá -
ro zat lan idõ tar ta mú, leg alább napi négy óra mun ka ide jû
mun ka vi szonyt lé te sít, ké rel mé re a fo lyó sí tá si idõ bõl még
fenn ma ra dó idõ tar tam ra járó jut ta tás össze gé nek a (9) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott mér té két egy összeg ben ki kell
fi zet ni. A ki fi ze tés to váb bi fel té te le, hogy az ál lás ke re sé si
já ra dék ban ré sze sült sze mély a já ra dék meg szün te té sé tõl a 
ki fi ze tés nap já ig fo lya ma to san mun ka vi szony ban áll jon.
A mun ka vi szony fenn ál lá sát a mun ka adó iga zol ja. A ké -
rel met az ál lás ke re sé si já ra dék fo lyó sí tá si ide jé nek le jár tát
kö ve tõ 30 na pon be lül kell be nyúj ta ni, a jut ta tást a ké re lem 
be nyúj tá sá tól szá mí tott 60 na pon be lül kell ki fi zet ni.”

(2) Az Flt. 27.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül
ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (9) be kez dés szá mo zá sa
(10) be kez dés re vál to zik:

„(9) A (8) be kez dés ben meg ha tá ro zott, egy összeg ben
ki fi ze ten dõ jut ta tás mér té ke

a) a mun ka vi szony nak a fo lyó sí tá si idõ 26.  § (5) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott elsõ sza ka szá ban tör té nõ lé te sí té se
ese tén a még hát ra lé võ idõ tar tam ra járó jut ta tás össze -
gének 80 szá za lé ka,

b) a mun ka vi szony nak a fo lyó sí tá si idõ 26.  § (6) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott má so dik sza ka szá ban tör té nõ lé te -

sí té se ese tén a még hát ra lé võ idõ tar tam ra járó jut ta tás
össze gé nek 30 szá za lé ka.”

28.  § Az Flt. 29.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Szü ne tel tet ni kell az ál lás ke re sé si já ra dék fo lyó sí tá sát,
ha az ál lás ke re sõ]

„a) a ter hes sé gi gyer mek ágyi se gély re, gyer mek gon do -
zá si díj ra, ille tõ leg gyer mek gon do zá si se gély re  való jo go -
sult sá gá nak meg ál la pí tá sát je len ti be,”

29.  § Az Flt. 30.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé -
szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (9)–(10) be kez dé sek
szá mo zá sa (10)–(11) be kez dés re vál to zik:

„(9) Az ál lás ke re sé si se gély fo lyó sí tá sá ra a 28.  § (2) be -
kez dé sé ben fog lal ta kat meg fele lõen al kal maz ni kell.”

30.  § (1) Az Flt. 39.  §-a a kö vet ke zõ új (5) be kez dés sel
egé szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (5)–(12) be kez dés
szá mo zá sa (6)–(13) be kez dés re vál to zik:

„(5) A Mun ka erõ pi a ci Alap kü lön elõ irány za ta i ból fi -
nan szí ro zott tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek hir de té sé vel,
köz zé té te lé vel kap cso la tos ki adá sok ra, szak ér tõi dí jak ra
az alap ré szek bõl fi nan szí ro zott tá mo ga tá sok kal kap cso la -
tos ilyen jel le gû ki adá sok ra vo nat ko zó sza bá lyo kat kell
meg fele lõen al kal maz ni.”

(2) Az Flt. 39.  §-ának – e tör vénnyel meg ál la pí tott –
(11) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(11) Az el kü lö ní tett alap ré szek be vé te le it és ki adá sa it
az éves költ ség ve té si tör vény cí men ként, il let ve al cí men -
ként tar tal maz za. A (3) be kez dés g) pont já ban meg ha tá ro -
zott cé lok meg valósításához szük sé ges pénz esz kö zök a
mû kö dé si alap ré szen be lül cé lon ként ön ál ló elõ irány za tot
ké pez nek.”

(3) Az Flt. 39.  §-ának – e tör vénnyel meg ál la pí tott –
(12) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(12) A Mun ka erõ pi a ci Alap költ ség ve té sé ben kü lön
elõ irány zat tar tal maz za:

a) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott já ru lék ked vez -
mény meg té rí té sé re szol gá ló pénz esz kö zö ket,

b) az eu ró pai uni ós ope ra tív prog ra mok elõ fi nan szí ro zá -
sá nak cél já ra szol gá ló pénz esz kö zö ket,

c) az eu ró pai uni ós társ fi nan szí ro zás ra szol gá ló pénz -
esz kö zö ket,

d) a köz mun ka cél já ra át adan dó pénz esz kö zö ket,
e) a tár sa dal mi pár be széd prog ra mok fi nan szí ro zá sá ra

szol gá ló pénz esz kö zö ket,

f) a Nyug díj biz to sí tá si Alap nak át adan dó pénzeszkö -
zöket,

g) a tranz ak ci ós dí jak fi nan szí ro zá sá ra szol gá ló pénz -
esz kö zö ket,

h) a költ ség ve té si be fi ze té se ket,
i) a köz cé lú fog lal koz ta tás já ru lék tar ta lé kát.”
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31.  § Az Flt. 39/C.  §-a (5) be kez dé se a kö vet ke zõ új
g) pont tal egé szül ki:

[A (4) be kez dés al kal ma zá sá ban az a kö ve te lés be hajt -
ha tat lan]

„g) ame lyet az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv a kö zös sé gi
jog alap ján mig ráns el lá tás ként ki fi ze tett és az el lá tás meg -
té rí té se ér de ké ben tett in téz ke dés az érin tett tag ál lam ille -
té kes in téz mé nye felé nem ve ze tett ered mény re.”

32.  § Az Flt. 39/D.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Amennyi ben a tárgy évet meg elõ zõ év vé gén a
Mun ka erõ pi a ci Alap meg ál la pí tott záró ál lo má nya a lik vi -
di tá si tar ta lék szint jét meg ha lad ta, úgy az e szint fö löt ti
rész tárgy évi fel hasz ná lá sá ról a fog lal koz ta tás po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter
egyet ér té sé vel dönt az (1) be kez dés ben fog lal tak ra fi gye -
lem mel.”

33.  § (1) Az Flt. 43.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A Mun ka erõ pi a ci Alap fog lal koz ta tá si alap ré szé -
bõl fi nan szí roz ha tó to váb bi, az e tör vény ben nem sza bá -
lyo zott tá mo ga tá so kat tör vény vagy kor mány ren de let ál la -
pít hat meg.”

(2) Az Flt. 43.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül
ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (5) be kez dés szá mo zá sa
(6) be kez dés re, a (8) be kez dés szá mo zá sa (7) be kez dés re
vál to zik:

„(5) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben
ha tá roz za meg az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv ál tal, eu ró -
pai uni ós for rá sok fel hasz ná lá sá val nyújt ha tó fog lal koz ta -
tást elõ se gí tõ tá mo ga tá so kat.”

34.  § Az Flt. 43/C.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„43/C.  § Az ál la mi fog lal koz ta tá si szer vek köz re mû kö -
dé sé vel, uni ós for rá sok be vo ná sá val meg valósuló prog ra -
mok, tá mo ga tá sok, va la mint já ru lék át vál la lás te kin te té ben 
a Mun ka erõ pi a ci Alap mint köz pon ti prog ra mok ked vez -
mé nye zett je a tá mo ga tá so kat elõ fi nan szí roz za, ame lyet az
Eu ró pai Unió az in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról  szóló el szá -
mo lás el fo ga dá sát köve tõen meg té rít. Az Eu ró pai Unió
felé el szá molt, de az Eu ró pai Unió ál tal meg nem té rí tett
össze gek kö zöt ti kü lön bö zet a Mun ka erõ pi a ci Ala pot ter -
he li.”

35.  § Az Flt. 47.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a Fog lal koz -
ta tá si és Szo ci á lis Adat bá zis ve ze té sé re, az ab ban nyil ván -
tar tás ba ve en dõ ada tok szol gál ta tá sá ra és a nyil ván tar tás -
ból tör té nõ adat igény lés rend jé re vo nat ko zó rész le tes el já -
rá si sza bá lyo kat ren de let ben ál la pít sa meg.”

36.  § Az Flt. a kö vet ke zõ új 48.  §-sal egé szül ki:
„48.  § Azt a sze mélyt, aki nek a te le pü lé si ön kor mány zat 

köz cé lú mun kát aján lott fel, az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv 

kül di el a köz cé lú fog lal koz ta tás hoz szük sé ges fog lal ko -
zás-egész ség ügyi vizs gá lat ra. A fog lal ko zás-egész ség ügyi 
vizs gá lat té rí té si dí ját az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv té rí ti
meg a vizs gá la tot vég zõ szerv ré szé re.”

37.  § (1) Az Flt. 54.  §-a (9) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö -
ve ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az 58.  § (5) be kez dé se d) pont já nak 5. al pont já ban
meg ha tá ro zott együtt mû kö dé si kö te le zett ség ke re té ben
– a (10) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – az ügy fél”

(2) Az Flt. 54.  §-ának (9) be kez dé se a kö vet ke zõ
e)–f) pont tal egé szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi
e) pont meg je lö lé se g) pont ra vál to zik:

[Az 58.  § (5) be kez dé se d) pont já nak 5. al pont já ban
meg ha tá ro zott együtt mû kö dé si kö te le zett ség ke re té ben az
ügy fél] 

„e) az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv ál tal fel aján lott mun -
ka erõ-pi a ci szol gál ta tást, va la mint az ál la mi foglalkozta -
tási szerv ál tal tá mo ga tott kép zé si le he tõ sé get el fo gad ja,
ille tõ leg igény be ve szi,

f) részt vesz a meg fe le lõ mun ka hely hez ju tást elõ se gí tõ
mun ka erõ-pi a ci prog ram ban,”

(3) Az Flt. 54.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé szül
ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (10)–(14) be kez dés szá -
mo zá sa (11)–(15) be kez dés re vál to zik:

„(10) Az az ál lás ke re sõ, aki a 35. élet évét nem töl töt te
be, és ál ta lá nos is ko lai vég zett ség gel nem ren del ke zik, az
58.  § (5) be kez dé se d) pont já nak 5. al pont já ban meg ha tá -
ro zott együtt mû kö dé si kö te le zett ség ke re té ben a (9) be -
kez dés a)–c) pont já ban, va la mint e) pont já ban fog lal ta kat
kö te les tel je sí te ni.”

(4) Az Flt. 54.  §-a – e tör vénnyel meg ál la pí tott –
(11) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[Ál lás ke re sé si meg ál la po dást kell köt ni az zal az ügy fél -
lel, aki]

„b) a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról
 szóló 1993. évi III. tör vény ben meg ha tá ro zott ren del ke -
zés re ál lá si tá mo ga tás ra jo go sult.”

(5) Az Flt. 54.  §-a – e tör vénnyel meg ál la pí tott –
(13) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép, egy ide jû leg a be kez dés a kö vet ke zõ új
c)–e) pon tok kal egé szül ki:

[Tö röl ni kell az ál lás ke re sõk nyil ván tar tá sá ból azt az
ügy fe let, aki]

„b) a (9) be kez dés e)–g) pont já ban, va la mint a (10) be -
kez dés ben fog lalt együtt mû kö dé si kö te le zett sé gé nek nem
tesz ele get, vagy

c) ál lás ke re sé si já ra dék ra, ál lás ke re sé si se gély re, va la -
mint vál lal ko zói já ra dék ra nem jo go sult vagy ezek fo lyó sí -
tá si ide jét ki me rí tet te, és rend sze res szo ci á lis se gély ben ré -
sze sül,

d) kü lön tör vény sze rint az ak tív ko rú ak el lá tá sá ra jo go -
sult, de egész ség ká ro so dott nak mi nõ sül, ezért a kü lön tör -
vény ben meg ha tá ro zott együtt mû kö dé si kö te le zett ség
nem ter he li,
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e) ál lás ke re sé si já ra dék ra, ál lás ke re sé si se gély re, va la -
mint vál lal ko zói já ra dék ra nem jo go sult vagy an nak fo lyó -
sí tá si ide jét ki me rí tet te, és kü lön tör vény sze rint ak tív
 korúak el lá tá sá nak meg ál la pí tá sát kéri, fel té ve, hogy a
szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló
1993. évi III. tör vény 37/B.  § (1) be kez dé se alap ján az
 állami fog lal koz ta tá si szerv vel nem kö te les együttmû -
ködni.”

(6) Az Flt. 54.  §-a a kö vet ke zõ (16) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(16) Az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv a (13) be kez dés
c)–e) pont já ban meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa ese tén
– ké rel mé re – nem tör li az ál lás ke re sõk nyil ván tar tá sá ból
azt az ügy fe let, aki vál lal ja, hogy az ál la mi fog lal koz ta tá si
szerv vel a (9) be kez dés ben fog lal tak sze rint együtt mû kö -
dik.”

38.  § Az Flt. 57/A.  §-a (2) be kez dé sé nek a)–b) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer vek a jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott fel ada ta ik el lá tá sá val össze füg -
gés ben a kö vet ke zõ ada tok nyil ván tar tá sá ra jo go sul tak]

„a) sze mé lyi ada tok (név, szü le té si név, any ja neve,
 születési hely, év, hó nap, nap),

b) ál lam pol gár ság, be ván do rolt, le te le pe dett, me ne kült
vagy ol tal ma zott jog ál lás,”

39.  § Az Flt. az 57/A.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ al cím -
mel és 57/B.  §-sal egé szül ki:

„Fog lal koz ta tá si és Szo ciá lis Adat bá zis

57/B.  § (1) Az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv az Szt.-ben
meg ha tá ro zott ak tív ko rú ak el lá tá sá ra jo go sult sze mé lyek -
rõl a mun ka erõ-pi a ci hely ze tük ja ví tá sa, a jegy zõ, va la -
mint ál la mi fog lal koz ta tá si szerv ez zel össze füg gõ fel ada -
tai ered mé nyes el lá tá sá nak elõ se gí té se, a jo go sult sá gi és
fo lyó sí tá si fel té te lek fenn ál lá sá nak meg ál la pí tá sa és el len -
õr zé se cél já ból el kü lö ní tett elekt ro ni kus nyil ván tar tást ve -
zet (a továb biak ban: adat bá zis).

(2) Az adat bá zis tar tal maz za az ak tív ko rú ak el lá tá sá ra
jo go sult sze mé lyek te kin te té ben

a) a jegy zõ ál tal az Szt. 19.  §-ának (3) be kez dé sé ben
fog lal tak sze rint át adott, ott meg ha tá ro zott ada to kat,

b) a mun ka ügyi ha tó ság ál tal a mun ka ügyi el len õr zés rõl
 szóló 1996. évi LXXV. tör vény 8.  §-ának (4)–(5) bekez -
dése alap ján az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv nek át adott, és
az adat bá zis ban nyil ván tar tott sze mé lyek re vo nat ko zó
ada to kat,

c) a mun ka erõ-pi a ci hely ze tük kel össze füg gõ, követ -
kezõ ada to kat:

ca) mun ka erõ-pi a ci kép zés ben tör té nõ rész vé tel,
cb) köz mun ka ke re té ben tör té nõ fog lal koz ta tás,
cc) köz cé lú fog lal koz ta tás,
cd) köz hasz nú fog lal koz ta tás,
ce) mun ka erõ-pi a ci prog ram ban tör té nõ rész vé tel,

cf) bér tá mo ga tás sal lé te sí tett mun ka vi szony ke re té ben
tör té nõ fog lal koz ta tás,

cg) mun ka vi szony – tá mo ga tás nél kül tör té nõ – létesí -
tése,

ch) ál la mi fog lal koz ta tá si szerv szol gál ta tá sa i nak igény -
be vé te le,

ci) al kal mi fog lal koz ta tás ban tör té nõ rész vé tel,
cj) az ál lás ke re sé si meg ál la po dás meg kö té sé nek idõ -

pont ja,
 d) az ál lás ke re sõ ként tör té nõ nyil ván tar tás sal össze -

függõ kö vet ke zõ ada to kat:
 da) a nyil ván tar tás ba vé tel idõ pont ja,
 db) a nyil ván tar tás ból tör té nõ tör lés, il let ve a nyil ván -

tar tás szü ne te lé sé nek idõ pont ja és in do ka.
(3) Az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv ha la dék ta la nul tör li

a mun ka ügyi ha tó ság ál tal meg kül dött, azon sze mé lyek re
 vonatkozó ada to kat, akik az adat bá zis ban nem sze re pel nek.

(4) Az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv a te le pü lé si ön kor -
mány zat jegy zõ jé nek – az (5) be kez dés ben fog lal tak figye -
lembe véte lével – az adat bá zis ada ta i hoz  való hoz zá fé rést
fo lya ma tos elekt ro ni kus adat kap cso lat ke re té ben bizto -
sítja.

(5) A te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je az ak tív ko rú ak
el lá tá sá ra  való jo go sult ság fel té te le i nek meg ál la pí tá sa ér -
de ké ben el len õriz he ti, hogy az el lá tás irán ti ké rel met be -
nyúj tó ügy fél sze re pel-e az adat bá zis ban. Az ál la mi fog lal -
koz ta tá si szerv a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je szá má -
ra az ak tív ko rú ak el lá tá sa fo lyó sí tá si fel té te lei fenn ál lá sá -
nak meg ál la pí tá sa cél já ból az adat bá zis ban lévõ ada tok
kö zül csak azon sze mély ada ta i hoz te szi le he tõ vé a hoz zá -
fé rést, aki nek az el lá tás ra  való jo go sult sá gát a jegy zõ ál la -
pí tot ta meg.

(6) Az (1) be kez dés sze rin ti ada tok sta tisz ti kai cél ra fel -
hasz nál ha tó ak és sta tisz ti kai célú fel hasz ná lás ra, sze mély -
azo no sí tás ra al kal mat lan mó don át ad ha tó ak.”

III.

A munkaügyi ellenõrzésrõl  szóló
1996. évi LXXV. tör vény módosítása

40.  § (1) A mun ka ügyi el len õr zés rõl  szóló 1996. évi
LXXV. tör vény (a továb biak ban: Met.) 8.  §-ának
(3)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A mun ka ügyi ha tó ság te vé keny sé ge so rán együtt -
mû kö dik a te vé keny sé gé vel érin tett más ha tó sá gok kal.

(4) A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek
el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény ben meg ha tá ro zott
ál lás ke re sé si el lá tá sok ra, ille tõ leg a szo ci á lis igaz ga tás ról
és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény ben
meg ha tá ro zott ak tív ko rú ak el lá tá sá ra  való jo go sult ság
fenn ál lá sá nak el len õr zé se cél já ból a mun ka ügyi ha tó ság
hi va tal ból el jár va, havi rend sze res ség gel, elekt ro ni ku san
ada tot szol gál tat az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv ré szé re
azok ról a mun ka vál la lók ról, akik te kin te té ben a fog lal koz -
ta tó ré szé rõl
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a) e tör vény 3.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján a
fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony lé te sí té sé hez szük sé -
ges jog nyi lat ko za tok alak sze rû sé gé re vo nat ko zó ren del ke -
zé sek [Mun ka Tör vény köny ve 76.  § (2) be kez dés] meg sér -
té sét,

b) e tör vény 3.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján a
mun ka vi szony lé te sí té sé vel össze füg gõ be je len té si kö te le -
zett ség meg sér té sét
jog erõs és vég re hajt ha tó köz igaz ga tá si ha tá ro zat tal meg ál -
la pí tot ta.”

(2) A Met. 8.  §-a a kö vet ke zõ (5)–(7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) A mun ka ügyi ha tó ság ál tal a (4) be kez dés alap ján
át adott ada tok tar tal maz zák

a) a jog sér tés té nyét meg ál la pí tó jog erõs ha tá ro zat szá -
mát és a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé nek idõ pont ját,

b) a fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony lé te sí té sé hez
szük sé ges jog nyi lat ko za tok alak sze rû sé gé re vo nat ko zó
ren del ke zé sek [Mun ka Tör vény köny ve 76.  § (2) be kez -
dés], va la mint a mun ka vi szony lé te sí té sé vel össze füg gõ
be je len té si kö te le zett ség [az adó zás rend jé rõl  szóló 2003.
évi XCII. tör vény 16.  § (4) be kez dés a) pont] meg sér té sé -
vel érin tett mun ka vál la ló ne vét, any ja ne vét, szü le té sé nek
he lyét, ide jét, lak cí mét és a jog sér tés sel érin tett ál la pot
idõ tar ta mát, to váb bá

c) – amennyi ben azt a mun ka ügyi el len õr zés so rán tisz -
táz ni le he tett – a fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony lé te -
sí té sé hez szük sé ges jog nyi lat ko za tok alak sze rû sé gé re vo -
nat ko zó ren del ke zé sek, va la mint a mun ka vi szony lé te sí té -
sé vel össze füg gõ be je len té si kö te le zett ség meg sér té sé vel
érin tett mun ka vál la lók TAJ-szá mát.

(6) A mun ka ügyi ha tó ság a (4) be kez dés ben fog lalt kö -
te le zett sé ge tel je sí té se ér de ké ben nyil ván tar tást ve zet a
fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony lé te sí té sé hez szük sé -
ges jog nyi lat ko za tok alak sze rû sé gé re vo nat ko zó ren del ke -
zé sek, va la mint a mun ka vi szony lé te sí té sé vel össze füg gõ
be je len té si kö te le zett ség meg sér té sé vel érin tett mun ka vál -
la lók ról és az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mé lyi
ada tok ról.

(7) A mun ka ügyi ha tó ság a nyil ván tar tás ban sze rep lõ
ada to kat a be jegy zés alap já ul szol gá ló ha tá ro zat jog erõs sé
és vég re hajt ha tó vá vá lá sá nak nap já tól szá mí tott két év el -
tel té vel tör li.”

IV.

A pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, 
valamint a gyermek gondozását, illetve családtag

ápolását köve tõen munkát keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról

 szóló 2004. évi CXXIII. tör vény módosítása

41.  § (1) A pá lya kez dõ fi a ta lok, az öt ven év fe let ti mun -
ka nél kü li ek, va la mint a gyer mek gon do zá sát, il let ve csa -
lád tag ápo lá sát köve tõen mun kát ke re sõk foglalkoztatá -

sának elõ se gí té sé rõl, to váb bá az ösz tön dí jas fog lal koz ta -
tás ról  szóló 2004. évi CXXIII. tör vény (a továb biak ban:
Pmtv.) 1.  §-a (2) be kez dé sé nek 1. pont ja a kö vet ke zõ d) al -
pont tal egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban mun ka erõ pi ac tól tar tó san
tá vol lé võ sze mély]

„d) a ren del ke zés re ál lá si tá mo ga tás ra jo go sult ál lás ke -
re sõ;”

(2) A Pmtv. 1.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
11. pont tal egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„11. ren del ke zés re ál lá si tá mo ga tás ra jo go sult ál lás ke -

re sõ: az a sze mély, akit a START EXTRA kár tya – kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don tör té nõ – igény lé sé -
nek idõ pont já ban az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv ál lás ke re -
sõ ként nyil ván tart, és ren del ke zés re ál lá si tá mo ga tás ban
ré sze sül.”

(3) A Pmtv. 1.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) Az ál lás ke re sõ ként tör té nõ nyil ván tar tás nak a
(2) be kez dés 9. pont já ban meg ha tá ro zott idõ tar ta má ba a
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott rend sze res szo ci á lis
se gély ben ré sze sü lõ sze mély ese té ben be kell szá mí ta ni
azt az idõ tar ta mot is, amely alatt a rend sze res szo ci á lis se -
gély ben ré sze sü lõ sze mély a te le pü lé si ön kor mány zat ál tal 
ki je lölt szerv vel együtt mû kö dött.”

42.  § A Pmtv. 6.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az Art. sze rin ti START EXTRA kár tya ki vál tá sá ra
jo go sult

a) a tar tó san ál lás ke re sõ, ha öt ve ne dik élet évét be töl töt -
te, vagy élet kor ra  való te kin tet nél kül leg fel jebb alap fo kú
is ko lai vég zett ség gel ren del ke zik, vagy

b) a ren del ke zés re ál lá si tá mo ga tás ra jo go sult állás -
keresõ.”

43.  § A Pmtv. 7.  §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve ge 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az ér vé nyes START EXTRA kár tyá val ren del ke zõ
sze mély fog lal koz ta tá sa ese tén – amennyi ben a 8.  §-ban
meg ha tá ro zott fel té te lek nem áll nak fenn – a mun ka adót a
kö vet ke zõk sze rint il le ti meg já ru lék ked vez mény:”

44.  § A Pmtv. a kö vet ke zõ új 8.  §-sal egé szül ki:
„8.  § (1) A mun ka adót a (2) be kez dés ben fog lal tak sze -

rin ti to váb bi já ru lék ked vez mény il le ti meg, ha
a) az ér vé nyes START EXTRA kár tyá val ren del ke zõ, a

6.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott sze mély 
la kó he lye gaz da sá gi, inf ra struk tu rá lis, tár sa dal mi, szo ci á -
lis, fog lal koz ta tá si szem pont ból leg ked ve zõt le nebb hely -
ze tû kis tér ség ben vagy te le pü lé sen van, és

b) az a) pont ban meg ha tá ro zott sze mély fog lal koz ta tá -
sá val az éves át la gos sta tisz ti kai ál lo má nyi lét szá mát eme -
li, to váb bá a bõ ví tett lét szá mot a (3) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott idõ tar tam alatt meg tart ja, va la mint
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c) kö te le zett sé get vál lal arra vo nat ko zó an, hogy a fog -
lal koz ta tá si idõ szak vége elõtt a 6.  § (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban meg ha tá ro zott sze mély mun ka vi szo nyát
– mû kö dé sé vel össze füg gõ ok ból – ren des fel mon dás sal,
il let ve kö zös meg egye zés sel nem szün te ti meg; to váb bá
ön ma ga el len vég el szá mo lá si el já rás meg in dí tá sát nem
kez de mé nye zi, és tu do má sul ve szi, hogy ezen kö te le zett -
ség meg sze gé se a ked vez mény jo go su lat lan igény be vé te -
lé nek mi nõ sül.

(2) A gaz da sá gi, inf ra struk tu rá lis, tár sa dal mi, szo ci á lis,
fog lal koz ta tá si szem pont ból leg ked ve zõt le nebb hely ze tû
kis tér sé gek, te le pü lé sek ki vá lasz tá sá nak szem pont rend -
sze rét a tör vény 2. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál -
lá sa ese tén a mun ka adó a fog lal koz ta tás

a) elsõ évé nek le jár tát köve tõen to váb bi két évig men te -
sül a

aa) Tbj. 19.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tár -
sa da lom biz to sí tá si já ru lék, va la mint

ab) mun ka adói já ru lék, to váb bá
b) má so dik évé nek le jár tát köve tõen to váb bi egy évig

men te sül a té te les egész ség ügyi hoz zá já ru lás
meg fi ze té se alól.

(4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ked vez mény a
mun ka adót a START EXTRA kár tya ér vé nyes sé gi ide jé -
nek le jár tá tól füg get le nül il le ti meg.

(5) E §-ban meg ha tá ro zott ked vez mény és más, tör vény
alap ján járó, fog lal koz ta tá si célú ked vez mény ugyan azon
sze mély után egy ide jû leg nem ve he tõ igény be.

(6) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott já ru lék ked vez -
mény re  való jo go sult sá got nem érin ti, ha a fog lal koz ta tás
meg kez dé sét köve tõen a 6.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott sze mély la kó he lye úgy vál to zik meg, hogy nem fe le l
meg az (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott fel té tel -
nek.

(7) E §-ban meg ha tá ro zott ked vez mény ér vé nye sí té se
ese tén a 4.  § (6)–(7) be kez dé sé ben, a 4/A.  § (4) be kez dé sé -
ben, va la mint az 5.  § (2)–(7) be kez dé sé ben fog lal ta kat
meg fele lõen al kal maz ni kell az zal, hogy a (2) be kez dés ben 
meg ha tá ro zott több let já ru lék ked vez mény fe de ze tét a
Mun ka erõ pi a ci Alap biz to sít ja.”

45.  § A Pmtv. a 8.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ III. fe je zet -
tel és 8/A.  §-sal egé szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi
III. fe je zet meg je lö lé se III/A. fe je zet re vál to zik:

„III. fe je zet

8/A.  § (1) A köz cé lú fog lal koz ta tás ke re té ben tör té nõ
fog lal koz ta tás ese tén a mun ka adó men te sül a Tbj.
19.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tár sa da lom -
biz to sí tá si já ru lék, a mun ka adói já ru lék, va la mint a té te les
egész ség ügyi hoz zá já ru lás 50 szá za lé ká nak meg fi ze té se
alól.

(2) A mun ka adó az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ked -
vez ményt – tel jes mun ka idõ ben tör té nõ fog lal koz ta tás ese -
tén – leg fel jebb a kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér 130 szá za -

lé ká nak, rész mun ka idõ ben tör té nõ fog lal koz ta tás ese tén
ezen összeg idõ ará nyos ré szé nek meg fe le lõ já ru lék alap
után ér vé nye sít he ti.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ked vez mény és
egyéb, tör vény alap ján járó fog lal koz ta tá si célú já ru lék -
ked vez mény ugyan azon sze mély után, egy ide jû leg nem
ve he tõ igény be.

(4) A ked vez mény jo go su lat lan ér vé nye sí té se ese tén a
tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék, té te les egész ség ügyi hoz zá -
já ru lás, va la mint mun ka adói já ru lék meg ál la pí tá sá ra, be fi -
ze té sé re és be val lá sá ra, a mu lasz tá si bír ság, pót lék meg -
állapítására az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör -
vény alap ján ke rül sor.”

46.  § A Pmtv. az e tör vény mel lék le té ben meg ha tá ro zott
2. szá mú mel lék let tel egé szül ki, ez zel egy ide jû leg a Pmtv. 
mel lék le té nek szá mo zá sa 1. szá mú mel lék let re vál to zik.

47.  § (1) A Pmtv. 17.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap az egész ség biz to sí tá si já ru lék fi ze -
tés sza bá lyo zá sá ért fe le lõs mi nisz ter és a nyugdíjbiztosí -
tási já ru lék fi ze tés sza bá lyo zá sá ért fe le lõs mi nisz ter, hogy]

„b) a START kár tya, a START PLUSZ kár tya és a
START EXTRA kár tya fel hasz ná lá sá nak és – a (4) be kez -
dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – az azok hoz kap cso ló dó já -
ru lék ked vez mény ér vé nye sí té sé nek rész le tes sza bá lya it”
[a fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér -
tés ben ren de let ben meg ál la pít sa.]

(2) A Pmtv. 17.  §-ának (3)–(4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a 8.  § (1) be -
kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott kis tér sé gek, te le -
pü lé sek kö rét – a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
szem pon tok alap ján – ren de let ben ál la pít sa meg.

(4) Fel ha tal ma zást kap az egész ség biz to sí tá si járulék -
fizetés sza bá lyo zá sá ért fe le lõs mi nisz ter, a nyug díj biz to sí -
tá si já ru lék fi ze tés sza bá lyo zá sá ért fe le lõs mi nisz ter, va la -
mint a fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, hogy a
8–8/A.  §-ban meg ha tá ro zott já ru lék ked vez mé nyek ér vé -
nye sí té sé nek és el len õr zé sé nek rész le tes fel té te le it és sza -
bá lya it, va la mint az ér vé nye sí tés so rán el kö ve tett sza bály -
ta lan ság jog kö vet kez mé nye it ren de let ben meg ál la pít sa.”

V.

A foglalkoztatás bõvítése és rugalmasabbá tétele
érdekében szükséges intézkedésekrõl  szóló

2005. évi CLXXX. tör vény módosítása

48.  § (1) A fog lal koz ta tás bõ ví té se és ru gal ma sab bá té -
te le ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé sek rõl  szóló 2005. évi
CLXXX. tör vény (a továb biak ban: Fbrt.) 2.  §-a (1) be kez -
dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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„(1) Ked vez mény il le ti meg a leg fel jebb két száz öt ven
fõ éves át la gos sta tisz ti kai ál lo má nyi lét szám mal ren del ke -
zõ, a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör -
vény (a továb biak ban: Mt.) ha tá lya alá tar to zó, e tör vény
1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott, leg alább 6 hó nap ja
mû kö dõ mun kál ta tót, ha ak tív ko rú ak el lá tá sá ban nem ré -
sze sü lõ,

a) leg alább há rom hó nap ja nyil ván tar tott ál lás ke re sõt,
vagy

b) az a) pont ban fog lalt nál rö vi debb ide je nyil ván tar tott, 
a fog lal koz ta tás meg kez dé se elõt ti 365 nap ban ke re sõ te vé -
keny sé get nem foly ta tott ál lás ke re sõt, il let ve

c) olyan sze mélyt, aki nek jog vi szo nya a fog lal koz ta tás
meg kez dé sét meg elõ zõ há rom hó na pon be lül cso por tos
lét szám csök ken tés re te kin tet tel szûnt meg [az a)–c) pont -
ban fog lal tak a továb biak ban együtt: ál lás ke re sõ]

fog lal koz tat és ez zel az éves át la gos sta tisz ti kai ál lo má nyi
lét szá mát eme li, to váb bá a bõ ví tett lét szá mot a fog lal koz -
ta tás (5) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott idõ tar ta ma
alatt meg tart ja.”

(2) Az Fbrt. 2.  §-a (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ál lás ke re sõ fog lal -
koz ta tá sa után a mun kál ta tó a fog lal koz ta tás meg kez dé sé -
tõl szá mí tott egy évig men te sül:”

[a) a té te les egész ség ügyi hoz zá já ru lás,

b) a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán nyug -
díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl
 szóló 1997. évi LXXX. tör vény 19.  §-ának (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék, va la -
mint

c) a mun ka adói já ru lék

meg fi ze té se alól.]

(3) Az Fbrt. 2.  §-a (5) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, va la mint a kö vet ke zõ c) pont -
tal egé szül ki:

[Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban]

„a) ál lás ke re sõ fog lal koz ta tá sa: a leg alább négy órás
rész mun ka idõt elõ író, ha tá ro zat lan idõ re  szóló mun ka szer -
zõ dés kö té se és ez alap ján leg alább két éves idõ tar ta mú
fog lal koz ta tás;”

„c) cso por tos lét szám csök ken tés: a jog vi szony nak az
Mt. 94/C.  § (4) be kez dé sé ben, a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá -
ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény 17/B.  § (1) be kez dé sé -
ben, il let ve a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992.
évi XXXIII. tör vény 38/A.  § (2) be kez dés a) pont já ban
meg ha tá ro zott mó don tör té nõ meg szû né se.”

(4) Az Fbrt. 2.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(6) Az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv iga zol ja, hogy az ál -
lás ke re sõ

a) a nyil ván tar tás ban leg alább há rom hó nap ja sze re pel,

b) a fog lal koz ta tás meg kez dé sét meg elõ zõ 365 nap ban
ke re sõ te vé keny sé get nem foly ta tott, il let ve

c) a fog lal koz ta tás meg kez dé sét meg elõ zõ há rom hó -
nap ban cso por tos lét szám csök ken tés sel érin tett volt.”

49.  § (1) Az Fbrt. 3.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az ál la mi adó ha tó ság az adó zás rend jé rõl  szóló
2003. évi XCII. tör vény (a továb biak ban: Art.) 31.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott be val lás be nyúj tá sá ra
elõ írt ha tár idõt kö ve tõ har ma dik hó nap utol só nap já ig az
ál lam ház tar tás al rend sze rei kö zöt ti el szá mo lás cél já ból,
havi bon tás ban ada tot szol gál tat a Mun ka erõ pi a ci Alap ré -
szé re a ked vez ménnyel érin tett fog lal koz ta tot tak szá má -
ról. A Mun ka erõ pi a ci Alap a tár sa da lom biz to sí tás pénz -
ügyi alap jai ré szé re a ked vez ménnyel érin tett fog lal koz ta -
tot tak után – az ál la mi adó ha tó ság ál tal szol gál ta tott ada -
tok alap ján – sze mé lyen ként és ha von ta kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott össze get utal át, mely nek for rá sa a
„ Járulékkedvezmény-visszatérítés” cím, „Nor ma tív já ru -
lék ked vez mény-vissza té rí tés” al cím elõ irány za ta.”

(2) Az Fbrt. 3.  §-a (4) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az ál lás ke re sõ fog lal koz ta tá sá ra te kin tet tel igény be
ve he tõ já ru lék ked vez mény ér vé nye sí té se cél já ból a mun -
kál ta tó a fog lal koz ta tás ked vez ménnyel érin tett idõ tar ta ma 
alatt az Art. 31.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott be val lá -
sá ban a ked vez ménnyel érin tett mun ka vál lal ón ként ada tot
szol gál tat az ál la mi adó ha tó ság nak”

[a) a mun ka vál la ló ré szé re ki fi ze tett (jut ta tott), já ru lék -
ala pot ké pe zõ jö ve de lem után a ked vez mény figye -
lembevétele nél kül szá mí tott tár sa da lom biz to sí tá si és
mun ka adói já ru lék alap já ról és össze gé rõl, to váb bá a té te -
les egész ség ügyi hoz zá já ru lás szá mí tott össze gé rõl,

b) a ked vez mény ér vé nye sí té se alap ján tény le ge sen be -
fi ze tett tár sa da lom biz to sí tá si és mun ka adói já ru lék alap -
já ról és össze gé rõl, va la mint

c) a rész mun ka idõs fog lal koz ta tás ról.]

50.  § Az Fbrt. 17.  §-ának a) és b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, 
az egész ség biz to sí tá si já ru lék fi ze tés sza bá lyo zá sá ért fe le -
lõs mi nisz ter, a nyug díj biz to sí tá si já ru lék fi ze tés sza bá lyo -
zá sá ért fe le lõs mi nisz ter és a fog lal koz ta tás po li ti ká ért
 felelõs mi nisz ter, hogy]

„a) az ál lás ke re sõ mik ro-, kis- és kö zép vál lal ko zás,
 valamint ci vil szer ve zet ál tal tör té nõ fog lal koz ta tá sá nak
rész le tes fel té te le it és az ah hoz kap cso ló dó ked vez mény
ér vé nye sí té sé nek rész le tes sza bá lya it,

b) az ál la mi adó ha tó ság, va la mint a Mun ka erõ pi a ci
Alap, a Nyug díj biz to sí tá si Alap és az Egész ség biz to sí tá si
Alap kö zöt ti el szá mo lás tar tal mát és rész le tes sza bá lya it,
va la mint a Mun ka erõ pi a ci Alap ál tal át uta lan dó össze get”
[együt tes ren de let ben meg ál la pít sa.]
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VI.

Záró rendelkezések

51.  § (1) Ez a tör vény 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vénynek az Szt. mó do sí tá sá ra vo nat ko zó ren -
del ke zé se it a ha tály ba lé pé se kor fo lya mat ban lévõ ügyek re 
is al kal maz ni kell az zal, hogy amennyi ben az ak tív ko rú ak
el lá tá sá ra  való jo go sult ság a 2009. ja nu ár 1-jét megelõ -
zõen be nyúj tott ké re lem alap ján fenn áll, a ké re lem be nyúj -
tá sá nak idõ pont já tól a 2008. de cem ber 31-éig ter je dõ idõ -
szak ra az Szt. 2008. de cem ber 31-én ha tá lyos sza bá lyai
sze rint rend sze res szo ci á lis se gélyt kell meg ál la pí ta ni.

(3) Az e tör vény ha tály ba lé pé se kor rend sze res szo ci á lis
se gély ben az Szt. 2008. de cem ber 31-én ha tá lyos
37/A.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján ré sze sü lõ
sze mély szá má ra – az ak tív ko rú ak el lá tá sá ra  való jo go -
sult ság vizs gá la ta nél kül – a rend sze res szo ci á lis se gélyt
kell fo lyó sí ta ni, és az ilyen sze mélyt e tör vény és más jog -
sza bály al kal ma zá sá ban az ak tív ko rú ak el lá tá sá ra jo go -
sult nak kell te kin te ni. Az ak tív ko rú ak el lá tá sá ra  való
 jogosultságról a rend sze res szo ci á lis se gély re  való jo go -
sult ság nak az Szt. 2008. de cem ber 31-én ha tá lyos
25.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti, so ron kö vet ke zõ fe lül -
vizs gá la ta kor kell ren del kez ni.

(4) Az e tör vény ha tály ba lé pé se kor rend sze res szo ci á lis
se gély ben az Szt. 2008. de cem ber 31-én ha tá lyos
37/A.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján ré sze sü lõ
sze mély ese té ben a jegy zõ – a (8) be kez dés ben fog lal tak
sze rin ti el té rés sel – 2009. már ci us 31-éig meg vizs gál ja az
ak tív ko rú ak el lá tá sá ra  való jo go sult ság fenn ál lá sát.
Amennyi ben az ak tív ko rú ak el lá tá sá ra  való jo go sult ság
nem áll fenn, a rend sze res szo ci á lis se gély re  való jo go sult -
sá got a vizs gá lat el vég zé se hó nap já nak utol só nap já val
meg kell szün tet ni. Amennyi ben az ak tív ko rú ak el lá tá sá ra 
 való jo go sult ság fenn áll, a vizs gá lat el vég zé se hó nap ját
kö ve tõ hó nap elsõ nap já val ren del kez ni kell a ren del ke -
zés re ál lá si tá mo ga tás ra, il let ve a rend sze res szo ci á lis se -
gély re  való jo go sult ság ról, to váb bá a jo go sult szá má ra az
Szt. – e tör vény 6.  §-ával meg ál la pí tott – 35.  §-ában fog lal -
tak tel je sí té sét, il let ve – az e tör vény 7.  §-ával meg ál la pí -
tott – 37/D.  §-a sze rin ti együtt mû kö dést elõ kell írni.
Amennyi ben egy csa lád ban egy ide jû leg ren del ke zés re ál -
lá si tá mo ga tás ra és rend sze res szo ci á lis se gély re  való jo -
go sult ság is meg ál la pí tás ra ke rül, ak kor a rend sze res szo -
ci á lis se gély össze gé nek ki szá mí tá sá nál a ren del ke zés re
ál lá si tá mo ga tás össze gét figye lembe kell ven ni.

(5) Amennyi ben a (4) be kez dés sze rin ti el já rás ered mé -
nye ként az ak tív ko rú ak el lá tá sá ra jo go sult sze mély az Szt. 
– e tör vény 7.  §-ával meg ál la pí tott – 37/D.  §-a sze rin ti
együtt mû kö dés re kö te les, a be il lesz ke dé si prog ra mot
meg fele lõen mó do sí ta ni kell. Amennyi ben a (4) be kez dés
sze rin ti el já rás ered mé nye ként az ak tív ko rú ak el lá tá sá ra
jo go sult sze mély nek az Szt. – e tör vény 6.  §-ával meg ál la -
pí tott – 35.  §-ában fog lal ta kat kell tel je sí te nie, a be il lesz -

ke dé si prog ra mot a fe lül vizs gá lat hó nap já nak utol só nap -
já val le kell zár ni.

(6) Az e tör vény ha tály ba lé pé se kor rend sze res szo ci á lis
se gély ben az Szt. 2008. de cem ber 31-én ha tá lyos
37/A.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja alap ján ré sze sü lõ
sze mély ese té ben a meg ál la pí tott rend sze res szo ci á lis
 segélyt az ál lás ke re sé si tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta -
ma alatt to vább kell fo lyó sí ta ni.

(7) Az Szt. 2008. de cem ber 31-én ha tá lyos 37/A.  §-a
(1) be kez dé sé nek c) pont ja alap ján 2008. de cem ber 31-éig
be nyúj tott, de e tör vény ha tály ba lé pé sé ig el nem bí rált
 kérelem ese tén, ha az Szt. 2008. de cem ber 31-én ha tá lyos
ren del ke zé sei sze rin ti jo go sult sá gi fel té te lek fenn áll nak,
az ál lás ke re sé si tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta má ra – a
2008. de cem ber 31-én ha tá lyos ren del ke zé sek sze rint –
rend sze res szo ci á lis se gélyt kell meg ál la pí ta ni.

(8) Az e tör vény ha tály ba lé pé se kor köz fog lal koz ta tás -
ban részt vevõ, az Szt. 2008. de cem ber 31-én ha tá lyos ren -
del ke zé sei sze rint rend sze res szo ci á lis se gély re jo go sult
sze mély ese té ben az ak tív ko rú ak el lá tá sá ra  való jo go sult -
ság fenn ál lá sá nak meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló, a (4) be kez dés 
sze rin ti el já rást a köz fog lal koz ta tás meg szû né se kor kell
el vé gez ni. Ha 2008. de cem ber 31-én a köz fog lal koz ta tás -
ban részt vevõ sze mély egy ide jû leg rend sze res szo ci á lis
se gély ben is ré sze sül, azt szá má ra a köz fog lal koz ta tás
meg szû né sé ig vál to zat lan összeg ben fo lyó sí ta ni kell.

(9) Az e tör vény ha tály ba lé pé se kor rend sze res szo ci á lis
se gély ben az Szt. 2008. de cem ber 31-én ha tá lyos 37/B.  §-a 
(2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rint ré sze sü lõ sze mély ese -
té ben az ak tív ko rú ak el lá tá sá ra  való jo go sult ság fenn ál lá -
sá nak meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló, a (4) be kez dés sze rin ti el -
já rást a csök ken tett össze gû fo lyó sí tás le jár tá nak idõ pont -
já ig, de leg ké sõbb 2009. már ci us 31-ig kell el vé gez ni, és a
jo go sult sá gi fel té te lek fenn ál lá sa ese tén a rend sze res szo -
ci á lis se gélyt vagy a ren del ke zés re ál lá si tá mo ga tást az e
tör vény sze rin ti összeg ben kell meg ál la pí ta ni.

(10) Az e tör vény ha tály ba lé pé se kor rend sze res szo ci á -
lis se gély ben az Szt. 2008. de cem ber 31-én ha tá lyos
37/E.  §-ának (3) be kez dé se alap ján ré sze sü lõ sze mély nek
a rend sze res szo ci á lis se gélyt az Szt. 2008. de cem ber
31-én ha tá lyos ren del ke zé sei sze rint kell továbbfolyósí -
tani.

(11) Az Szt. – e tör vény 6.  §-ával meg ál la pí tott – 33.  §-a
(1) be kez dé sé nek f) és g) pont ja sze rin ti elõ ze tes együtt -
mû kö dés idõ tar ta má nak szá mí tá sá nál a 2009. ja nu ár 1-jét
meg elõ zõ en az együtt mû kö dés re ki je lölt szerv vel az Szt.
2008. de cem ber 31-én ha tá lyos sza bá lyai sze rint tör tént
együtt mû kö dés idõ tar ta mát is figye lembe kell ven ni.

(12) Ha az ak tív ko rú ak el lá tá sá ra irá nyu ló ké rel met
olyan sze mély nyújt ja be, aki nek a rend sze res szo ci á lis
 segélyét e tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ há rom éven
be lül szün tet ték meg – ide nem ért ve az Szt. 2008. de cem -
ber 31-én ha tá lyos 37/B.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já -
ban fog lalt ok ból tör té nõ meg szün te tés ese tét –, az ak tív
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ko rú ak el lá tá sá ra  való jo go sult sá gá nak meg ál la pí tá sá ra
irá nyu ló el já rás ban az e tör vény 7.  §-ával meg ál la pí tott
37/F.  § (2) be kez dé sé ben fog lal ta kat meg fele lõen al kal -
maz ni kell.

(13) Az a rend sze res szo ci á lis se gély ben ré sze sü lõ sze -
mély, aki nek az Szt. 2008. de cem ber 31-én ha tá lyos
37/D.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rint a be il lesz ke -
dést se gí tõ prog ram ja e tör vény ha tály ba lé pé se kor még
nem ké szült el, az Szt. 2008. de cem ber 31-én ha tá lyos
37/D.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti együtt mû kö dés re nem
kö te les. Az együtt mû kö dé si kö te le zett ség elõ írásáról az
ak tív ko rú ak el lá tá sá ra  való jo go sult ság (4) be kez dés sze -
rin ti vizs gá la ta so rán kell ren del kez ni.

(14) Amennyi ben a 2008. de cem ber 31-én rend sze res
szo ci á lis se gély re jo go sult sze mély ré szé re e tör vény ben
fog lal tak sze rint ren del ke zés re ál lá si tá mo ga tás ra  való jo -
go sult sá got ál la pí tot tak meg, és a 2008. de cem ber hó nap -
ban fo lyó sí tott rend sze res szo ci á lis se gély össze ge meg ha -
lad ja a ren del ke zés re ál lá si tá mo ga tás össze gét, ak kor a
 jogosult ré szé re az Szt. 37.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog -
lal tak sze rint fo lyó sí tott ren del ke zés re ál lá si tá mo ga tás
össze ge 2009. de cem ber 31-éig meg egye zik a 2008. de -
cem ber hó nap ban járó rend sze res szo ci á lis se gély össze -
gé vel. Az e be kez dés sze rin ti sze mély ré szé re fel aján lott
mun ka a 35.  § (2) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lal ta kon
túl ak kor meg fe le lõ, ha a havi ke re set net tó össze ge 2009.
év ben el éri a fo lyó sí tott ren del ke zés re ál lá si tá mo ga tás
havi össze gét.

(15) A jegy zõ az Szt. 18.  §-a sze rin ti nyil ván tar tás ból a
nyil ván tar tott ada tok sze rint 2008. de cem ber 31-én rend -
sze res szo ci á lis se gély re jo go sult sze mé lyek re vo nat ko zó,
az Szt. – e tör vény 3.  §-ával meg ál la pí tott – 19.  §-ának
(3) be kez dé se sze rin ti ada to kat leg ké sõbb 2009. ja nu ár
31-éig elekt ro ni kus úton meg kül di az ál la mi fog lal koz ta tá -
si szerv nek.

(16) An nak a sze mély nek, aki nek ese té ben az Szt. 2000. 
áp ri lis 30-án ha tá lyos ren del ke zé sei sze rin ti mun ka nél kü -
li ek jö ve de lem pót ló tá mo ga tá sá nak fo lyó sí tá sa e tör vény
ha tály ba lé pé sé nek nap ján szü ne tel, a szü ne te lés re az Szt.
2000. áp ri lis 30-án ha tá lyos ren del ke zé sei sze rint okot adó 
kö rül mény meg szû né sét köve tõen – az an nak meg szû né sé -
tõl szá mí tott ti zen ket tõ hó na pon be lül be nyúj tott ké rel mé -
re – az ak tív ko rú ak el lá tá sát az e tör vény ben fog lal tak sze -
rint kell meg ál la pí ta ni, az zal, hogy neki az ál la mi fog lal -
koz ta tá si szerv vel a ké re lem be nyúj tá sát köz vet le nül meg -
elõ zõ en együtt mû kö dést nem kell tel je sí te nie.

(17) Az Flt. 27.  §-ának – e tör vénnyel meg ál la pí tott –
(8)–(9) be kez dé sé ben fog lal ta kat azon sze mé lyek re kell
al kal maz ni, akik nek az ál lás ke re sé si já ra dé kot a ha tály ba -
lé pést köve tõen ál la pí tot ták meg.

(18) A Met. 8.  §-ának – e tör vénnyel meg ál la pí tott –
(4)–(5) be kez dé sé ben fog lal ta kat elsõ al ka lom mal az e tör -
vény ha tály ba lé pé sét köve tõen le foly ta tott mun ka ügyi el -
len õr zé sek alap ján meg ho zott köz igaz ga tá si ha tá ro zat ban
sze rep lõ mun ka ügyi jog sér té sek, ille tõ leg adat át adás ese -
tén kell al kal maz ni.

52.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az Szt.
aa) 37/A.  §-át meg elõ zõ al cí me,
ab) 37/H.  §-a,
ac) 38.  §-ának (5) be kez dé sé ben az „az 55/A.  § (3) be -

kez dé se sze rint” szö veg rész;
b) az egyes mun ka ügyi és szo ci á lis tár gyú tör vények

mó do sí tá sá ról  szóló 1999. évi CXII. tör vény 56.  §-a;
c) az Flt. 22.  §-ának má so dik mon da ta, va la mint 39.  §-a

(3) be kez dé se a) pont já nak má so dik mon da ta, 39.  §-ának
– e tör vénnyel meg ál la pí tott – (13) be kez dé se, va la mint
39/A.  §-ának (6)–(7) be kez dé se, va la mint 58.  §-a (5) be -
kez dé sé nek f) pont ja, a Pmtv. 4.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban, 5.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban, va la -
mint 7.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban a „hu szon ki lenc 
szá za lé kos” szö veg rész, va la mint a Pmtv. 4.  §-a (1) be kez -
dé sé nek b) pont já ban a „há rom szá za lé kos” szö veg rész;

d) az Fbrt. 2.  §-ának (7)–(11) be kez dé se, va la mint
13.  §-ának (2)–(5) be kez dé se;

e) a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997. évi 
LXXXI. tör vény (a továb biak ban: Tny.) 21.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben a „– 7.  § (1) és (4)–(5) be kez dé se sze rin ti –”
szö veg rész

ha tá lyát vesz ti.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az Szt.
aa) 4.  § (1) be kez dé se a) pont já nak 4. al pont já ban a

„nyug díj” szö veg rész he lyé be a „nyug díj és a szép ko rú ak
ju bi le u mi jut ta tá sa” szö veg,

ab) 4.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban az „a mun ka -
nél kü li ek jö ve de lem pót ló tá mo ga tá sa” szö veg rész he lyé -
be az „a ren del ke zés re ál lá si tá mo ga tás” szö veg,

ac) 25.  §-a (8) be kez dé sé nek b) pont já ban az „a 10.  §
(2) be kez dé sé ben” szö veg rész he lyé be az „a 10.  § (2) és
(4) be kez dé sé ben” szö veg,

ad) 47.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „15%-a” szö veg rész
he lyé be a „20%-a” szö veg, va la mint az „50%-a” szö veg -
rész he lyé be a „60%-a” szö veg,

ae) 125.  §-ában az „a rend sze res szo ci á lis se gélyt ké rel -
me zõ fog lal koz ta tá sá nak költ sé ge i hez” szö veg rész he lyé -
be az „a köz cé lú fog lal koz ta tás költ sé ge i hez” szö veg;

b) az Flt.
ba) 57/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban az „a mun -

ka nél kü li ek jö ve de lem pót ló tá mo ga tá sa és a rend sze res
szo ci á lis se gély meg ál la pí tá sa” szö veg rész he lyé be az „az
ak tív ko rú ak el lá tá sa meg ál la pí tá si és fo lyó sí tá si fel té te lei
fenn ál lá sá nak meg ál la pí tá sa cél já ból” szö veg,

bb) 58.  §-a (5) be kez dé sé nek p)–q) pont já ban az „a szo -
ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Szt.)” szö veg rész he lyé be az
„az Szt.” szö veg;

c) a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII.
tör vény 79.  §-a (7) be kez dé sé ben „a ha tó sá gi en ge dély hez
kö tött mun ka vi szony ra” szö veg rész he lyé be „a ha tó sá gi
en ge dély hez kö tött, il let ve a köz cé lú fog lal koz ta tás ér de -
ké ben lé te sí tett mun ka vi szony ra” szö veg;

2008/187. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 24695



d) a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör -
vény 74.  §-ának b) pont já ban a „rend sze res szo ci á lis se -
gély” szö veg rész he lyé be a „rend sze res szo ci á lis se gély, a
ren del ke zés re ál lá si tá mo ga tás” szö veg;

e) a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a magánnyug -
díjra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl
 szóló 1997. évi LXXX. tör vény (a továb biak ban: Tbj.)
16.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont já ban a „rend sze res szo -
ciális se gély ben” szö veg rész he lyé be a „rend sze res szo ci á -
lis se gély ben, ren del ke zés re ál lá si tá mo ga tás ban” szö veg;

 f) a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a magánnyug -
díjra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl
 szóló 1997. évi LXXX. tör vény 34.  §-a (5) be kez dé sé nek
b) pont já ban „a Tny. 7.  § (3) be kez dé sé nek b) pont já ban”
szö veg rész he lyé be „a Tny. 7.  § (3) be kez dé sé nek b) pont -
já ban, ille tõ leg a Tny. 18.  § (2) be kez dé sé ben” szö veg;

 g) a Tny. 21.  §-ának (2) be kez dé sé ben „az öreg sé gi tel -
jes nyug díj ra jo go sult ság hoz elõ írt” szö veg rész he lyé be a
„húsz év” szö veg;

h) a jogi se gít ség nyúj tás ról  szóló 2003. évi LXXX. tör -
vény 5.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban a „rend sze res
szo ci á lis se gély ben ré sze sül vagy rend sze res szo ci á lis se -
gély ben ré sze sü lõ” szö veg rész he lyé be az „ak tív ko rú ak
el lá tá sá ra jo go sult vagy ak tív ko rú ak el lá tá sá ra jo go sult”
szö veg;

i) a bûn cse lek mé nyek ál do za ta i nak se gí té sé rõl és az
 állami kár eny hí tés rõl  szóló 2005. évi CXXXV. tör vény
6.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „rend sze res szo ci á lis se gély -
ben,” szö veg rész he lyé be az „ak tív ko rú ak el lá tá sá ra jo go -
sult, vagy” szö veg

lép.

(3) Az Flt. 16/A.  § (4) be kez dé sé ben a „köz hasz nú tár -
sa ság, il let ve non pro fit gaz da sá gi tár sa ság” szö veg rész he -
lyé be 2009. jú li us 1-jé tõl a „non pro fit gaz da sá gi tár sa ság”
szö veg rész lép.

53.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Tbj.
44/A.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(2) Az ille té kes te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je a
42.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott sze mé -
lyi ada tok és a TAJ-szám meg je lö lé sé vel be je len tést tesz
az egész ség biz to sí tá si szerv nek a rend sze res szo ci á lis se -
gély ben, az ápo lá si díj ban, az idõs ko rú ak já ra dé ká ban és a
ha di gon do zot ti pénz el lá tás ban ré sze sü lõ sze mé lyek rõl az
el lá tást meg ál la pí tó ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét és az
el lá tás meg szû né sét kö ve tõ 10 na pon be lül, to váb bá a ren -
del ke zés re ál lá si tá mo ga tás ra jo go sul tak ról az el lá tás
 folyósításának meg kez dé sé tõl, va la mint be fe je zé sé tõl szá -
mí tott 10 na pon be lül. Az ille té kes te le pü lé si ön kor mány -
zat jegy zõ je be je len tést tesz ar ról a sze mély rõl is, aki nek a
szo ci á lis rá szo rult sá gát a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis 
el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény 54.  §-a alap ján
meg ál la pí tot ta. A be je len tést a szo ci á lis rá szo rult ság meg -
ál la pí tá sá ról  szóló ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ

10 na pon be lül kell az egész ség biz to sí tá si szerv ré szé re
tel je sí te ni. A be je len tés nek tar tal maz nia kell azt is, hogy a
jo go sult sá got mi lyen idõ tar tam ra ál la pí tot ták meg.”

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

Mel lék let
a 2008. évi CVII. tör vényhez

„2. szá mú mel lék let
a 2004. évi CXXIII. tör vényhez

A gazdasági, infrastrukturális, társadalmi, szociális,
foglalkoztatási szempontból legkedvezõtlenebb

helyzetû kistérségek, települések kiválasztásának
szempontjai

I. Gaz da sá gi szem pon tok:

1. A mû kö dõ gaz da sá gi szer ve ze tek 1000 la kos ra jutó
szá ma, db

2. A ke res ke del mi és ma gán szál lás he lye ken el töl tött
ven dég éj sza kák 1000 la kos ra jutó szá ma, db

3. A kis ke res ke del mi bol tok 1000 la kos ra jutó
 száma, db

4. A me zõ gaz da ság ban fog lal koz ta tot tak ará nya az
összes fog lal koz ta tot tak ból, %

5. A szol gál ta tás ban fog lal koz ta tot tak ará nya az összes
fog lal koz ta tot tak ból, %

6. A mû kö dõ gaz da sá gi szer ve ze tek szá má nak válto -
zása, %

7. Az ön kor mány za tok he lyi adó be vé te le, Ft
8. A tu do má nyos ku ta tók, fej lesz tõk 1000 la kos ra jutó

szá ma, db*

II. Inf ra struk tu rá lis szem pon tok:

1. A köz üze mi víz há ló zat ba be kap csolt la ká sok ará -
nya, %

2. Az egy km víz ve ze ték-há ló zat ra jutó zárt csa tor na -
há ló zat hossza, mé ter

3. A ve ze té kes gázt fo gyasz tó ház tar tá sok szá ma a
 lakásállomány szá za lé ká ban, %

4. A rend sze res hul la dék gyûj tés be be vont la ká sok ará -
nya, %

5. A hét köz na pi el érés mu ta tó ja
6. A te le fon-fõ ál lo má sok (ISDN-nel együtt) 1000 la kos ra

jutó szá ma, db
7. A ká bel te le ví zió elõ fi ze tõ i nek 1000 la kos ra jutó szá -

ma, fõ
8. A szé les sá vú in ter ne tet elõ fi ze tõk 1000 la kos ra jutó

szá ma, fõ
9. A gyors for gal mi cso mó pon tok el éré sé nek mu ta tó ja
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III. Tár sa dal mi szem pon tok:

1. Az épí tett 3-x szo bás la ká sok ará nya az idõ szak végi
la kás ál lo mány ból, %

2. A sze mély gép ko csik kor sze rint sú lyo zott 1000 la kos ra 
jutó szá ma, db

3. Ván dor lá si kü lön bö zet; idõ szak kö ze pi 1000 fõ
 népességre jutó évi át lag, fõ

4. Ha lá lo zá si ráta (az 1000 la kos ra jutó ha lá lo zá sok
szá ma), db

5. Az egy ál lan dó la kos ra jutó szja-ala pot ké pe zõ jö ve -
de lem, Ft

6. Ur ba ni tás/ru ra li tás in de xe (az adott kis tér ség né pes -
sé gé nek hány %-a él 120 fõ/km2-nél na gyobb nép sû rû sé gû
te le pü lé sen), %*

7. Nép sû rû ség, fõ/km2**

IV. Szo ci á lis szem pon tok:

1. Fi a ta lo dá si in dex (a 15 éves nél fi a ta lab bak a 60-x
né pes ség szá za lé ká ban), %

2. A fog lal koz ta tott nél kü li ház tar tá sok ará nya, %
3. A 18-x éves, leg alább érett sé gi vel ren del ke zõk ará -

nya, %
4. Az ön kor mány za tok ál tal rend sze res szo ci á lis

 segélyben ré sze sí tet tek évi át la gos szá ma 1000 la kos ra, fõ
5. A rend sze res gyer mek vé del mi tá mo ga tás ban ré sze -

sí tet tek ará nya a 0–24 éves né pes ség bõl, %

V. Fog lal koz ta tá si szem pon tok:

1. Nyil ván tar tott ál lás ke re sõk ará nya a mun ka ké pes
korú né pes ség bõl, %

2. Tar tó san – leg alább 12 hó nap ja fo lya ma to san – nyil -
ván tar tott ál lás ke re sõk ará nya a mun ka ké pes né pes ség -
bõl, %

3. Ak ti vi tá si ráta, %

Ma gya rá zat:
* Csak a kis tér sé gek ki vá lasz tá sá nál hasz nált szem -

pont.
** Csak a te le pü lé sek ki vá lasz tá sá nál hasz nált szem -

pont.”

2008. évi CVIII.
tör vény

a közbeszerzésekrõl  szóló
 2003. évi CXXIX. tör vény módosításáról*

1.  § (1) A köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX.
tör vény (a továb biak ban: Kbt.) 1.  §-a a kö vet ke zõ új
(2) be kez dés sel egé szül ki, egy ide jû leg az ere de ti (2) és
(3) be kez dés szá mo zá sa (3) és (4) be kez dés re vál to zik:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. de cem ber 8-i ülés nap ján fo gad ta el.

„(2) A ver seny tisz ta sá gá nak és nyil vá nos sá gá nak erõ sí -
té se ér de ké ben az aján lat ké rõ és az aján lat te võ(k) át lát ha -
tó sá gi meg ál la po dást köt het nek egy más sal. A meg ál la po -
dás alap ján fel kért füg get len szak ér tõ be vo ná sá val (az ál -
ta la nyúj tott mo ni tor ing szol gál ta tás igény be vé te lé vel) a
fe lek elõ moz dít hat ják a köz be szer zé si el já rás ra, va la mint
az an nak alap ján meg kö tött szer zõ dés re vo nat ko zó jog sza -
bá lyi elõ írások és a nyil vá nos ság kö ve tel mé nyé nek ér vé -
nye sü lé sét.”

(2) A Kbt. 1.  §-a a kö vet ke zõ új (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Az aján lat ké rõ nek be szer zé se meg va ló sí tá sa so rán
tö re ked nie kell a kör nye zet vé del mi szem pon tok figye -
lembevételére.”

2.  § A Kbt. 2.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(2) Az eu ró pai kö zös sé gi (a továb biak ban: kö zös sé gi)
ér ték ha tá ro kat el érõ vagy meg ha la dó ér té kû köz be szer zé -
sek re e tör vény má so dik ré szét, az ezek alat ti és egy ben a
nem ze ti ér ték ha tá ro kat el érõ ér té kû köz be szer zé sek re a
har ma dik ré szét al kal maz va kell el jár ni, ki vé ve, ha e tör -
vény más ként ren del ke zik.”

3.  § (1) A Kbt. 2/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Nem mi nõ sül nek a 2.  § (1) be kez dé sé nek al kal ma -
zá sá ban szer zõ dés nek azok a meg ál la po dá sok, ame lye ket

a) a 22.  § (1) be kez dé se sze rin ti aján lat ké rõ és az olyan, 
száz szá za lé kos tu laj do ná ban lévõ gaz dál ko dó szer ve zet
köt egy más sal, amely fe lett az aján lat ké rõ – te kin tet tel a
köz fel adat, il let ve a köz szol gál ta tás el lá tá sá ért vagy el lá tá -
sá nak meg szer ve zé sé ért jog sza bá lyon ala pu ló fe le lõs sé gé -
re – a stra té gi ai és az ügy ve ze té si jel le gû fel ada tok el lá tá -
sát il le tõ en egy aránt tel jes körû irá nyí tá si és el len õr zé si jo -
gok kal ren del ke zik, fel té ve, hogy

b) a gaz dál ko dó szer ve zet a szer zõ dés kö tést kö ve tõ
éves net tó ár be vé te lé nek leg alább 90%-a az egye dü li tag
(rész vé nyes) aján lat ké rõ vel kö ten dõ szer zõ dé sek tel je sí té -
sé bõl szár ma zik. A szer zõ dé sek tel je sí té sé bõl szár ma zik
az azok alap ján har ma dik sze mé lyek ré szé re tel je sí tett
köz szol gál ta tás el len ér té ke is, te kin tet nél kül arra, hogy az
el len ér té ket az aján lat ké rõ vagy a köz szol gál ta tást igény be 
vevõ sze mély fi ze ti meg.”

(2) A Kbt. 2/A.  §-ának (4) és (5) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(4) Ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, a szer zõ dé -
sek ha tá ro zott idõ re, leg fel jebb há rom évre köt he tõk; a
szer zõ dé sek köz be szer zé si el já rás mel lõ zé sé vel ak kor
hosszab bít ha tók meg, ha az (1) be kez dés sze rin ti fel té te lek 
tel je sül tek.

(5) Az aján lat ké rõ leg alább há rom éven ként – füg get len
szak ér tõ igény be vé te lé vel – ha tás elem zés ké szí té sé re kö -
te les, amely nek ke re té ben meg vizs gá lás ra ke rül nek az
(1) be kez dés sze rin ti szer zõ dé sek tel je sí té sé nek ta pasz ta -
la tai, így a köz fel adat, il let ve a köz szol gál ta tás el lá tá sá val

2008/187. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 24697



össze füg gés ben vég zett gaz da sá gi te vé keny ség mi nõ sé ge,
ha té kony sá ga (an nak köz ve tett és köz vet len költ sé gei),
va la mint az, hogy in do kolt-e a 2.  § (4) be kez dé se sze rin ti
ön kén tes köz be szer zé si el já rás le foly ta tá sa.”

4.  § (1) A Kbt. 4.  §-ának 2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„2. al vál lal ko zó: az a szer ve zet vagy sze mély, amely a
köz be szer zé si el já rás ered mé nye ként meg kö tött szer zõ dés
tel je sí té sé ben az aján lat te võ ál tal be von tan köz vet le nül
vesz részt;”

(2) A Kbt. 4.  §-a a kö vet ke zõ 3/D–E. pont tal egé szül ki:
„3/D. erõ for rást nyúj tó szer ve zet: az a szer ve zet vagy

sze mély, amely nem mi nõ sül al vál lal ko zó nak, és az aján -
lat te võ nek a szer zõ dés tel je sí té sé hez szük sé ges mér ték ben 
erõ for rást biz to sít;

3/E. erõ for rás: nem mi nõ sül het erõ for rás nak a 66.  § (1)
a)–c) pont ja, a 67.  § (1) be kez dé sé nek a), d)–f) pont ja,
(2) be kez dé sé nek a), d) és f) pont ja, to váb bá (3) be kez dé -
sé nek c), d)–f) pont ja sze rin ti kö rül mény, ki vé ve, ha az
aján lat te võ (rész vé tel re je lent ke zõ) és az erõ for rást nyúj tó
szer ve zet kö zött a Pol gá ri Tör vény könyv sze rin ti több sé gi
be fo lyás áll fenn;”

(3) A Kbt. 4.  §-ának 9/A. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„9/A. ha mis nyi lat ko zat: olyan nyi lat ko zat, amely ha mis 
ada tot tar tal maz;”

(4) A Kbt. 4.  §-a a kö vet ke zõ 13/A. pont tal egé szül ki:
„13/A. köz meg ren de lés: kö zös sé gi cé lo kat szol gá ló, az

éves költ ség ve té si tör vény ben a Mi nisz ter el nök ség és a
mi nisz té ri u mok fe je ze te i be tar to zó köz pon ti költ ség ve té si
szer vek ál tal meg va ló sí tott, vagy ál ta luk több sé gi rész ben
köz vet le nül tá mo ga tott épí té si be ru há zá sok, vagy épí té si
kon cesszió ese tén a be ru há zás sal szer ve sen össze füg gõ,
vagy an nak kör nye ze té ben el he lye zen dõ, a köz meg ren de -
lé si pá lyá zat ki írá sa, il let ve az al ko tás be szer zé se évé nek
elsõ nap ján élõ mû vész ál tal mû fa ji és tech ni kai kö tött ség
nél kül meg va ló sí tan dó kép zõ mû vé sze ti és ipar mû vé sze ti
al ko tás (a továb biak ban: kor társ kép zõ mû vé sze ti vagy
ipar mû vé sze ti al ko tás) lét re ho zá sá ra, vagy a kö zös sé gi cé -
lo kat szol gá ló, vagy a meg va ló su ló mû tárgy hoz kap cso ló -
dó épít mény ben el he lye zen dõ kor társ kép zõ mû vé sze ti
vagy ipar mû vé sze ti al ko tás be szer zé sé re irá nyu ló, kor -
mány ren de let ben kö te le zõ en elõ írt pá lyá zat;”

(5) A Kbt. 4.  §-a a kö vet ke zõ 19. pont tal egé szül ki:
„19. kö zös sé gi cé lo kat szol gá ló be ru há zás: kö zös sé gi

cé lo kat szol gá ló épít mé nyek épí té se és hely re ál lí tá sa, ide
nem ért ve a mû em lék hely re ál lí tá sát, to váb bá a kar ban tar -
tást;”

5.  § A Kbt. 5.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ új (2) be kez -
dés sel egé szül ki, és az ere de ti (2)–(4) be kez dés szá mo zá -
sa (3)–(5) be kez dés re vál to zik:

„5.  § (1) A 22.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott aján -
lat ké rõk – ki vé ve az V. és a VII. fe je zet sze rint el já ró ilyen
aján lat ké rõ ket, va la mint a köz pon to sí tott köz be szer zés so -
rán az aján lat ké rés re fel jo go sí tott szer ve ze tet – a költ ség -
ve té si év ele jén, leg ké sõbb áp ri lis 15. nap já ig éves össze sí -
tett köz be szer zé si ter vet (a továb biak ban: köz be szer zé si
terv) kö te le sek ké szí te ni az adott évre ter ve zett köz be szer -
zé se ik rõl. A köz be szer zé si ter vet az aján lat ké rõ nek leg -
alább öt évig meg kell õriz nie. A köz be szer zé si terv nyil -
vá nos.

(2) A köz be szer zé si ter vet, va la mint an nak mó do sí tá sát
(mó do sí tá sa it) az aján lat ké rõ nek a hon lap ján, ha nem ren -
del ke zik hon lap pal a Köz be szer zé sek Ta ná csa hon lap -
ján – a köz be szer zé si terv mó do sí tá sa ese tén a mó do sí tás
el ké szí té sé tõl szá mí tott öt mun ka na pon be lül – köz zé kell
ten nie. A 22.  § (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti aján lat ké rõ a 
köz be szer zé si ter vet, va la mint an nak mó do sí tá sát – a kö te -
le zõ köz zé té te lét köve tõen – a hely ben szo ká sos mó don is
köz zé te he ti. A köz be szer zé si terv nek a hon la pon a tárgy -
évet kö ve tõ évre vo nat ko zó köz be szer zé si terv hon la pon
tör té nõ köz zé té te lé ig kell el ér he tõ nek len nie.”

6.  § A Kbt. 6.  §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé szül 
ki, egy ide jû leg az ere de ti (2) be kez dés szá mo zá sa (3) be -
kez dés re vál to zik:

„(2) Az (1) be kez dés sze rin ti köz be szer zé si sza bály zat -
ban meg je lölt sze mély az el já rást meg in dí tó hir det mény
jog sze rû sé gét el len jegy zé sé vel iga zol ja. Az el já rást meg -
in dí tó hir det ményt nem le het el len je gyez ni, ha az sér ti a
köz be szer zés re, il le tõ leg a köz be szer zé si el já rás ra vo nat -
ko zó jog sza bá lyo kat. Az el já rást meg in dí tó hir det mény el -
len jegy zé se nél kül a köz be szer zé si el já rás nem in dít ha tó
meg.”

7.  § A Kbt. 11.  §-a a kö vet ke zõ új (6) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg az ere de ti (6) és (7) be kez dés szá mo -
zá sa (7) és (8) be kez dés re vál to zik:

„(6) A hi va ta los köz be szer zé si ta nács adó nak kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott idõ kö zön ként és fel té te lek sze -
rint to vább kép zé sen kell részt ven nie.”

8.  § (1) A Kbt. 17/B.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A hely ben köz pon to sí tott köz be szer zé si el já rá sok ra 
e tör vény és a (3) be kez dés sze rin ti ön kor mány za ti ren de -
let sza bá lya it kell al kal maz ni.”

(2) A Kbt. 17/B.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A köz be szer zés hely ben köz pon to sí tá sá ról az ön kor -
mány zat ren de le tet al kot, amely ben]

„b) meg ha tá roz za a hely ben köz pon to sí tott köz be szer -
zés sza bá lyai sze rint el jár ni kö te les ön kor mány za ti költ -
ség ve té si szer vek kö rét, to váb bá a több sé gi ön kor mány za -
ti tu laj do nú tár sa sá gok ré szé re az el já rás hoz való ön kén tes
csat la ko zás le he tõ sé gét;”
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(3) A Kbt. 17/B.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ új
f) és g) pont tal egé szül ki:

[A köz be szer zés hely ben köz pon to sí tá sá ról az ön kor -
mány zat ren de le tet al kot, amely ben]

„f) meg ha tá roz za, hogy a ke ret meg ál la po dá sos el já rás
má so dik ré szét – e tör vény sza bá lyai sze rint – az aján lat ké -
rés re ki zá ró la go san fel jo go sí tott szer ve zet vagy a hely ben
köz pon to sí tott köz be szer zés ha tá lya alá tar to zó vagy ah -
hoz ön ként csat la ko zott szer ve zet foly tat ja le;

g) meg ha tá roz hat ja a hely ben köz pon to sí tott köz be -
szer zés rész le tes – az e tör vénytõl az ilyen el já rá sok sa já -
tos sá ga  miatt szük sé ges el té rõ – sza bá lya it, az eu ró pai kö -
zös sé gi jog gal össz hang ban.”

9.  § A Kbt. a 17/B.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ új al cím -
mel és 17/C.  §-sal egé szül ki:

„A közbeszerzési eljárás nyilvánossága

17/C.  § (1) Az aján lat ké rõ kö te les az aláb bi ada to kat, in -
for má ci ó kat, hir det mé nye ket öt mun ka na pon be lül köz be -
szer zé si el já rá son ként cso por to sít va hon lap ján köz zé ten -
ni, ha nem ren del ke zik hon lap pal a Köz be szer zé sek Ta ná -
csa hon lap ján öt mun ka na pon be lül köz zé ten ni, to váb bá a
22.  § (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti aján lat ké rõ a kö te le zõ
köz zé té telt köve tõen a hely ben szo ká sos mó don is köz zé -
te he ti:

a) a köz be szer zé si el já rást meg in dí tó hir det ményt
[48.  § (1) be kez dés, 101.  § (1) be kez dés, 138.  § (2) be kez -
dés, 144.  § (3) be kez dés, 157.  § (1) be kez dés, 182.  § (1) be -
kez dés, 189.  §, 208.  § (2) be kez dés, 214.  § (2) be kez dés,
249.  § (1) be kez dés];

b) az el já rás ered mé nyé rõl vagy ered mény te len sé gé rõl
 szóló tá jé koz ta tót tar tal ma zó hir det ményt [98.  § (1) és
(3) be kez dés, 136/C.  § (6) be kez dés, 138.  § (3) be kez dés,
144.  § (4) be kez dés, 159.  § (1) be kez dés, 200.  § (1) be kez -
dés, 202.  §, 231.  § (1) be kez dés, 237.  § (1) be kez dés,
250.  § (3) be kez dés h) pont, 250.  § (4) be kez dés, 261.  §
(2) be kez dés i) pont];

c) a szer zõ dés meg kö té sé rõl  szóló tá jé koz ta tót tar tal -
ma zó hir det ményt [21/A.  § (2) be kez dés, 161/A.  § (2) be -
kez dés];

d) a köz be szer zé si [99.  § (1) be kez dés, 99/A.  § (2) és
(3) be kez dés], a 99/A.  § (4) be kez dé se sze rin ti, to váb bá a
2/A.  § al kal ma zá sá val meg kö tött szer zõ dé se ket;

e) a szer zõ dés mó do sí tá sá ról, tel je sí té sé rõl  szóló tá jé -
koz ta tót tar tal ma zó hir det ményt [307.  § (1) be kez dés];

f) amennyi ben az aján lat ké rõ ilyet ké szí tett, az elõ ze tes
össze sí tett tá jé koz ta tót, il let ve idõ sza kos elõ ze tes össze sí -
tett tá jé koz ta tót tar tal ma zó hir det ményt [43.  § (1) be kez -
dés, 182.  § (1) és (4) be kez dés];

g) egyéb hir det mé nye ket [76.  § (1) és (2) be kez dés,
107.  § (3) be kez dés, 108.  § (1) és (2) be kez dés, 136/E.  §
(2) be kez dés, 218.  §, 234.  § (3) be kez dés];

h) az el len szol gál ta tás tel je sí té sé vel kap cso la tos ada to -
kat [305.  § (5) és (6) be kez dés];

i) a köz be szer zé si el já rás kap csán in dult jog or vos la ti
el já rás vo nat ko zá sá ban

ia) a ké re lem e tör vény ben meg ha tá ro zott ada ta it
[396.  § (1) be kez dés f) pont];

ib) a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ér de mi ha tá ro za tát,
a köz be szer zé si ügy be fe je zé sét ered mé nye zõ ha tá ro za tát
és a szer zõ dés meg kö té sét en ge dé lye zõ vég zé sét [332.  §
(4) be kez dés];

ic) adott eset ben a bí ró ság ha tá ro za tát (ha tá ro za ta it);
j) az éves sta tisz ti kai összeg zést [16.  § (1) be kez dés];
k) a (2) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tást.
(2) Az aján lat ké rõ a köz be szer zé si el já rás ered mé nye -

ként meg kö tött szer zõ dés tel je sí té sét köve tõen vagy tel je -
sí té sé nek el ma ra dá sa ese tén – a szer zõ dés tel je sí té sé rõl
 szóló tá jé koz ta tó ban fog lal tak mel lett – ha la dék ta la nul tá -
jé koz ta tást ad a tel je sí tés meg tör tén té rõl, a tel je sí tés sel
kap cso lat ban eset le ge sen fel me rült prob lé mák ról, adott
eset ben a tel je sí tés el ma ra dá sá nak oká ról.

(3) A hir det mé nyek hon la pon tör té nõ köz zé té te lé re az
Eu ró pai Kö zös sé gek Hi va ta los Ki ad vá nyai Hi va ta la, a tör -
vény har ma dik ré sze sze rin ti el já rás ese tén a Köz be szer zé -
sek Ta ná csa ré szé re tör té nõ fel adást köve tõen ke rül het sor. 
A hon la pon köz zé tett hir det mény nem tar tal maz hat más
ada tot, mint amely az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap já ban
(TED-adat bank), il le tõ leg a Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben
meg je lent, és fel kell tün tet ni a hir det mény fel adá sá nak
nap ját is.

(4) Az aján lat ké rõ köz zé té te li kö te le zett sé gé nek meg fe -
lel het úgy is, hogy hon lap já ról el ér he tõ vé te szi a Köz be -
szer zé sek Ta ná csa hon lap ján az adott köz be szer zé si el já -
rás ra vo nat ko zó an meg je le nõ ada to kat, in for má ci ó kat.

(5) Az (1) be kez dés sze rin ti ada tok nak, in for má ci ók -
nak, hir det mé nyek nek a hon la pon – ha e tör vény más ként
nem ren del ke zik – a 7.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
idõ pon tig kell el ér he tõ nek len ni ük.”

10.  § A Kbt. 18.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„18.  § (1) Az aján lat ké rõk – ki vé ve a 22.  § (2) be kez dé -
se, a 241.  § b) és c) pont ja sze rin ti aján lat ké rõ ket – kö te le -
sek az e tör vény ha tá lya alá tar to zá suk ról, va la mint ada -
taikban be kö vet ke zett vál to zás ról a Köz be szer zé sek Ta ná -
csát ér te sí te ni az e tör vény ha tá lya alá ke rü lé sük tõl, il let ve
a vál to zás tól szá mí tott har minc na pon be lül.

(2) A Köz be szer zé sek Ta ná csa nap ra kész nyil ván tar tást 
ve zet az aján lat ké rõk rõl (aján lat ké rõk nyil ván tar tá sa), és
azt a hon lap ján köz zé te szi, to váb bá a nyil ván tar tás ban sze -
rep lõ aján lat ké rõk rõl szük ség sze rint tá jé koz ta tást nyújt az 
Eu ró pai Bi zott ság ré szé re.

(3) A nyil ván tar tás ban nem sze rep lõ – de e tör vény ha -
tá lya alá tar to zó –, to váb bá a nyil ván tar tás ban idõ köz ben
meg vál to zott ada tok kal sze rep lõ aján lat ké rõ te kin te té ben
bár ki jo go sult be je len tést ten ni a Köz be szer zé sek Ta ná -
csá hoz. A Köz be szer zé sek Ta ná csa a be je len tés alap -
ján – a be je len tés tõl szá mí tott öt na pon be lül – fel hív ja az
érin tett szer ve ze tet a be je lent ke zés, il let ve adat mó do su lás
be je len tés meg té te lé re.
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(4) Amennyi ben a Köz be szer zé sek Ta ná csá nak tu do -
má sá ra jut, hogy va la mely aján lat ké rõ nem tett ele get az
(1) be kez dés sze rin ti, il let ve adat mó do su lás be je len té si ér -
te sí té si kö te le zett sé gé nek, kö te les a szer ve ze tet en nek
meg té te lé re ha la dék ta la nul fel hív ni.

(5) Ha az érin tett szer ve zet a (3) vagy (4) be kez dés sze -
rin ti fel hí vás el le né re nem tesz ele get be je lent ke zé si, il let -
ve be je len té si kö te le zett sé gé nek, a Köz be szer zé sek Ta ná -
csá nak el nö ke kez de mé nye zi a Köz be szer zé si Dön tõ bi -
zott ság el já rá sát.”

11.  § A Kbt. a tör vény má so dik ré szét meg elõ zõ en a kö -
vet ke zõ új 20/A.  §-sal egé szül ki:

„20/A.  § Amennyi ben az aján lat ké rõ az ál ta la le foly ta -
tott el já rás so rán, a tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar tás és a
ver seny kor lá to zás ti lal má ról  szóló 1996. évi LVII. tör vény 
(a továb biak ban: Tpvt.) 11.  §-a, vagy az Eu ró pai Kö zös sé -
get lét re ho zó szer zõ dés 81. cik ke sze rin ti ren del ke zé sek
nyil ván va ló meg sér té sét ész le li vagy azt ala pos ok kal fel -
té te le zi, kö te les azt – a Tpvt. be je len tés re vagy pa nasz ra
vo nat ko zó sza bá lyai sze rint – je lez ni a Gaz da sá gi Ver -
seny hi va tal nak.”

12.  § A Kbt. 21.  §-ának (3) és (4) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(3) Épí té si be ru há zás, épí té si kon cesszió be szer zé se
ese té ben, ha a köz be szer zés ér té ke el éri vagy meg ha lad ja a 
kö zös sé gi ér ték ha tá rok fe lét, az aján lat ké rõ nek a har ma dik 
rész he lyett a IV. fe je zet sze rint kell el jár nia, az zal az el té -
rés sel, hogy az el já rás so rán a hir det mé nyek meg kül dé sé re
és köz zé té te lé re a 246–248.  § ren del ke zé se it kell al kal -
maz ni.

(4) E fe je zet sze rin ti el já rá sát az aján lat ké rõ kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott elekt ro ni kus úton foly tat ja le.”

13.  § A Kbt. az Aján lat ké rõk al cí met meg elõ zõ en a kö -
vet ke zõ új 21/A.  §-sal egé szül ki:

„21/A.  § A 4. mel lék let sze rin ti szol gál ta tá sok ese té ben
egy sze rû el já rás (har ma dik rész) al kal maz ha tó. Ha a köz -
be szer zés tár gya olyan össze tett szol gál ta tás, amely a
3. mel lék let, va la mint a 4. mel lék let sze rin ti va la mely szol -
gál ta tást is ma gá ban fog lal ja, az egy sze rû el já rás al kal -
maz ha tó, fel té ve, hogy a 4. mel lék let sze rin ti szol gál ta tás
ér té ke meg ha lad ja a 3. mel lék let sze rin ti szol gál ta tás ér té -
két.”

14.  § A Kbt. 35.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A köz be szer zés meg kez dé sén a köz be szer zé si el já -
rást meg in dí tó hir det mény fel adá sá nak idõ pont ját, a hir -
det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás ese té ben pe dig az
aján lat té te li fel hí vás meg kül dé sé nek, il le tõ leg – a 125.  §
(2) be kez dé sé nek c) pont ja (135.  §) sze rin ti el já rás ban – a
tár gya lás meg kez dé sé nek idõ pont ját kell ér te ni. Ez az idõ -
pont az irány adó a 40.  § (2) be kez dé se a) pont já nak al kal -
ma zá sa te kin te té ben is.”

15.  § A Kbt. 42.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Az aján lat ké rõ – a költ ség ve té si év kez de tét köve -
tõen – elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tót ké szít het az adott
évre, il le tõ leg az el kö vet ke zõ leg fel jebb ti zen két hó nap ra
ter ve zett

a) összes (a ki vé te li kör be nem tar to zó és a kö zös sé gi
ér ték ha tá ro kat el érõ vagy meg ha la dó ér té kû) áru be szer zé -
se i rõl, ha an nak be csült össz ér té ke el éri vagy meg ha lad ja a 
30.  § sze rin ti ér ték ha tárt;

b) 3. mel lék let sze rin ti összes (a ki vé te li kör be nem tar -
to zó és a kö zös sé gi ér ték ha tá ro kat el érõ vagy meg ha la dó
ér té kû) szol gál ta tás meg ren de lé sé rõl, ha an nak be csült
össz ér té ke el éri vagy meg ha lad ja a 32.  § sze rin ti ér ték ha -
tárt.

(2) Az aján lat ké rõ elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tót ké -
szít het a ter ve zett épí té si be ru há zás lé nye ges jel lem zõ i rõl,
fel té te le i rõl, ha az épí té si be ru há zás be csült ér té ke el éri
vagy meg ha lad ja az épí té si be ru há zás ra irány adó kö zös sé -
gi ér ték ha tárt. Ha az aján lat ké rõ tá jé koz ta tót ké szít, azt a
ter ve zett épí té si be ru há zás meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó
dön tést köve tõen kell el ké szí te nie.”

16.  § A Kbt. 43.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az aján lat ké rõ az elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tót
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott min ta sze rin ti hir det -
mény út ján te he ti köz zé. A hir det mény hon la pon tör té nõ
köz zé té te lé re a hir det mény nek az Eu ró pai Kö zös sé gek Hi -
va ta los Ki ad vá nyai Hi va ta la ré szé re elekt ro ni kus úton tör -
té nõ fel adá sát köve tõen ke rül het sor.”

17.  § A Kbt. 44.  §-ának (2)–(4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) Az aján lat ké rõ nek a hir det ményt kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott elekt ro ni kus úton és mó don – a Köz be -
szer zé sek Ta ná csán ke resz tül – kell meg kül de nie az Eu ró -
pai Kö zös sé gek Hi va ta los Ki ad vá nyai Hi va ta lá nak. Hir -
det ményt köz zé té tel re csak az az aján lat ké rõ ad hat fel,
ame lyik a 18.  § sze rin ti ér te sí té si kö te le zett sé gé nek – leg -
ké sõbb a hir det mény Köz be szer zé sek Ta ná csa ré szé re tör -
té nõ meg kül dé se elõtt ti zen öt nap pal – ele get tett.

(3) Az Eu ró pai Kö zös sé gek Hi va ta los Ki ad vá nyai Hi -
va ta la a hir det ményt a fel adást köve tõen leg ké sõbb öt na -
pon be lül te szi köz zé.

(4) A Köz be szer zé sek Ta ná csa (Tit kár sá ga) az aján lat -
ké rõ ál tal meg kül dött hir det ményt – to vább kül dé se, fel -
adá sa elõtt – meg vizs gál ja ab ból a szem pont ból, hogy
meg fe lel-e a köz be szer zé sek kel kap cso la tos jog sza bá -
lyok nak. A hir det mé nyek el len õr zé sé ért – kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott mér té kû – dí jat kell fi zet ni. A hir -
det mé nyek el len õr zé sé ért a Köz be szer zé sek Ta ná csa pol -
gá ri jogi fe le lõs ség gel tar to zik. A díj meg fi ze té se alól
men tes ség il le ti meg az ezer fõ la kos nál ke ve sebb lé lek -
szá mú te le pü lé sek ese té ben a 22.  § (1) be kez dé sé nek d) és
f) pont ja sze rin ti aján lat ké rõ ket.”
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18.  § A Kbt. 48.  §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg az ere de ti (2) és (3) be kez dés szá mo -
zá sa (3) és (4) be kez dés re vál to zik:

„(2) Az aján lat ké rõ az aján la ti fel hí vást – a szer zõ dés
meg kö té sé hez szük sé ges en ge dé lyek meg lé te ese tén – ak -
kor te he ti köz zé, ha ren del ke zik a szer zõ dés tel je sí té sét
biz to sí tó anya gi fe de zet tel, vagy az arra vo nat ko zó biz to sí -
ték kal, hogy a tel je sí tés idõ pont já ban az anya gi fe de zet
ren del ke zés re áll. Ez a ren del ke zés nem vo nat ko zik a
(3) be kez dé se sze rin ti eset re.”

19.  § A Kbt. 49.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„49.  § Az aján la ti fel hí vást tar tal ma zó hir det ményt kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott min ta sze rint ma gyar
nyel ven min den eset ben el kell ké szí te ni. Az aján la ti fel hí -
vást úgy kell el ké szí te ni, hogy an nak alap ján az aján lat te -
võk egyen lõ eséllyel meg fe le lõ aján la tot te hes se nek.”

20.  § A Kbt. 50.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A 22.  § (1) be kez dé sé nek a), b) és d) pont ja sze rin ti
aján lat ké rõ kö te les meg vizs gál ni be szer zé sét ab ból a
szem pont ból, hogy a be szer zés tár gyá nak jel le ge le he tõ vé
te szi-e a köz be szer zés egy ré szé re tör té nõ aján lat té tel biz -
to sí tá sát. Amennyi ben a be szer zés tár gyá nak ter mé sze té -
bõl adó dó an rész aján lat té te li le he tõ ség biz to sít ha tó és az
nem el len té tes a gaz da sá gi éssze rû ség gel, a 22.  § (1) be -
kez dé sé nek a), b) és d) pont ja sze rin ti aján lat ké rõ az aján -
la ti fel hí vás ban kö te les le he tõ vé ten ni a köz be szer zés egy
ré szé re tör té nõ aján lat té telt. Eb ben az eset ben az aján la ti
fel hí vás ban elõ kell írni, hogy a köz be szer zés tár gyá nak
mely ele me i re le het rész aján la tot ten ni.”

21.  § A Kbt. 52.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„52.  § Több aján lat te võ kö zö sen is te het aján la tot. Az
aján lat ké rõ az aján lat té telt nem köt he ti gaz dál ko dó szer ve -
zet ala pí tá sá hoz, azon ban ha a köz be szer zé si el já rás ered -
mé nye ként meg kö ten dõ szer zõ dés (a továb biak ban: köz -
be szer zé si szer zõ dés) tel je sí té se ér de ké ben in do kolt, a
nyer tes aján lat te võ(k)tõl meg kö ve tel he ti. Az aján la ti fel hí -
vás nak a gaz dál ko dó szer ve zet ala pí tá sá ra vo nat ko zó aján -
lat ké rõi el vá rást egy ér tel mû en rög zí te nie kell.”

22.  § A Kbt. 53.  §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg az ere de ti (2)–(8) be kez dés szá mo zá sa 
(3)–(9) be kez dés re vál to zik:

„(2) Az aján la ti fel hí vás ban meg kell ha tá roz ni az aján -
lat té tel nyel vét (nyel ve it), az zal, hogy a ma gyar nyel ven
tör té nõ aján lat té tel le he tõ sé gét min den eset ben biz to sí ta ni
kell. Vita ese tén a ma gyar nyelv az irány adó.”

23.  § (1) A Kbt. 54.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az aján lat ké rõ – a meg fe le lõ aján lat té tel elõ se gí té -
se ér de ké ben is – do ku men tá ci ót kö te les ké szí te ni, amely

egye bek mel lett tar tal maz za a szer zõ dés ter ve ze tet. A do -
ku men tá ció tar tal maz za az aján lat ré sze ként be nyúj tan dó
iga zo lá sok, nyi lat ko za tok jegy zé két, amely ben az aján lat -
ké rõ kü lön meg je lö li azo kat a csa to lan dó do ku men tu mo -
kat, ame lyek a 4.  § 9/A. pont ja sze rin ti kö rül mé nyek fenn -
ál lá sa ese tén ha mis nyi lat ko zat nak mi nõ sül nek.”

(2) A Kbt. 54.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az aján lat ké rõ kö te les gon dos kod ni ar ról, hogy a
do ku men tá ció az aján la ti fel hí vást tar tal ma zó hir det mény
köz zé té te lé nek nap já tól kezd ve az aján lat té te li ha tár idõ le -
jár tá ig ma gyar nyel ven – ha az el já rás nyelv e nem ma gyar,
ak kor ma gyar nyel ven is – ren del ke zés re áll jon.”

24.  § A Kbt. 55.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„55.  § (1) Ha az aján lat ké rõ a szer zõ dés tel je sí té se ér de -
ké ben le he tõ vé te szi vagy meg kö ve te li gaz dál ko dó szer ve -
zet lét re ho zá sát (52.  §), a do ku men tá ci ó ban meg ad ja a lét -
re ho zan dó gaz dál ko dó szer ve zet tel kap cso la tos kö ve tel -
mé nye ket, ame lyek ki zá ró lag a jogi for má val, az alap tõ ke
mi ni má lis – a szer zõ dés ér té ké vel ará nyo san meg ha tá ro -
zott – mér té ké vel, a gaz dál ko dó szer ve zet te vé keny sé gi
kö ré vel, va la mint te vé keny sé gé nek el len õr zé sé vel függ -
het nek össze.

(2) Az aján lat ké rõ a do ku men tá ci ó ban fel hív hat ja a fi -
gyel met arra, hogy köz be szer zé si el já rá sa füg get len szak -
ér tõ be vo ná sá val tör té nõ mo ni tor ing ja cél já ból meg ál la po -
dást (át lát ha tó sá gi meg ál la po dás) kö tött vagy ilyen meg ál -
la po dás meg kö té sé re le he tõ sé get biz to sít. Ez a fi gye lem -
fel hí vás nem je len t kö te le zett sé get az át lát ha tó sá gi meg ál -
la po dás ban való rész vé tel re. A meg ál la po dás ban való
rész vé tel hi á nya  miatt az aján lat te võt a köz be szer zé si el já -
rás ban hát rány nem ér he ti.

(3) Épí té si be ru há zás és szol gál ta tás meg ren de lé se ese -
té ben az aján lat ké rõ az aján la ti fel hí vás ban elõ ír hat ja,
hogy az aján lat te võ tá jé ko zód jon az adó zás ra, a kör nye zet -
vé de lem re, va la mint kö te les elõ ír ni, hogy tá jé ko zód jon a
mun ka vál la lók vé del mé re és a mun ka fel té te lek re vo nat ko -
zó olyan kö te le zett sé gek rõl, ame lyek nek a tel je sí tés he -
lyén és a szer zõ dés tel je sí té se so rán meg kell fe lel ni.

(4) Ha az aján lat ké rõ elõ ír ja a (3) be kez dés sze rin ti kö -
ve tel mé nyek rõl tör té nõ tá jé ko zó dást, a do ku men tá ci ó ban
kö te les meg ad ni azok nak a szer ve ze tek nek (ha tó sá gok -
nak) a ne vét és cí mét (el ér he tõ sé gét), ame lyek tõl az aján -
lat te võ meg fe le lõ tá jé koz ta tást kap hat.”

25.  § A Kbt. 60.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az aján lat ké rõ az aján la ti fel hí vás ban kö te les hi -
vat koz ni az (1) be kez dés ben fog lalt ki zá ró okok ra.”

26.  § A Kbt. 62.  §-a a kö vet ke zõ új (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) Az aján lat ké rõ – az érin tett aján lat te võ, al vál lal ko -
zó, erõ for rást nyúj tó szer ve zet ne vé nek és cí mé nek (szék -
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he lyé nek, la kó he lyé nek) meg je lö lé sé vel – kö te les tá jé koz -
tat ni a Köz be szer zé sek Ta ná csát az (1) be kez dés b) pont ja
sze rin ti ki zá rás ról, és a ki zá rás idõ pont já ról.”

27.  § A Kbt. 63.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„63.  § (1) Az aján lat te võ nek és – a 71.  § (1) be kez dé sé -
nek b) és c) pont ja, va la mint (5) be kez dé se sze rin ti eset -
ben – a köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak, to váb -
bá az aján lat te võ szá má ra erõ for rást nyúj tó szer ve zet nek

a) az aján lat ban írás ban nyi lat koz nia kell ar ról, hogy
nem tar to zik a 60.  § (1) be kez dé sé nek, va la mint – ha az
aján lat ké rõ azt elõ ír ta – a 61.  § (1), il le tõ leg (2) be kez dé sé -
nek ha tá lya alá, il le tõ leg jo go sult ezt iga zol ni,

b) az aján lat te võ (kö zös aján lat té tel ese tén aján lat te -
võk) nyer tes sé ge ese tén az ered mény hir de tést kö ve tõ
nyolc na pon be lül a (2)–(5) be kez dés és a 63/A.  § (1) be -
kez dé se sze rint kell iga zol nia, hogy nem tar to zik a 60.  §
(1) be kez dé sé nek, va la mint – ha az aján lat ké rõ azt elõ ír -
ta – a 61.  § (1), il le tõ leg (2) be kez dé sé nek ha tá lya alá, ha
ezt az aján lat ban nem iga zol ta.

(2) Az aján lat ké rõ a kö vet ke zõ iga zo lá so kat és írás be li
nyi lat ko za to kat kö te les el fo gad ni:

a) a 60.  § (1) be kez dé sé nek a)–d), f) és h) pont ja és a
61.  § (1) be kez dé sé nek a)–c) pont ja ese té ben az ille té kes
bí ró ság vagy ha tó sá gok nyil ván tar tá sá nak ki vo na tát (ha tó -
sá gi er köl csi bi zo nyít ványt) vagy en nek hi á nyá ban bí ró sá -
gi vagy ha tó sá gi iga zo lást;

b) a 60.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ja ese té ben az érin -
tett or szág ille té kes ha tó sá ga i nak iga zo lá sát;

c) ha az ille té kes bí ró ság vagy ha tó ság nem bo csát ki az 
a) vagy a b) pont sze rin ti ki vo na tot vagy iga zo lást, vagy
azok nem ter jed nek ki az a) pont ban hi vat ko zott ese tek
mind egyi ké re, az aján lat te võ (al vál lal ko zó) eskü alatt tett
nyi lat ko za tát, vagy ha ilyen nyi lat ko zat nem is mert az
érin tett or szág ban, az aján lat te võ (al vál lal ko zó) ál tal az
ille té kes bí ró ság, ha tó ság, ka ma ra vagy szak mai szer ve zet
elõtt tett, il let ve köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett nyi lat ko za tot;

d) a 61.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ja ese té ben az épí té -
si be ru há zás ra, az áru be szer zés re és a szol gál ta tás meg ren -
de lés re irá nyu ló köz be szer zé si el já rá sok össze han go lá sá -
ról  szóló 2004/18/EK irány elv nek áru be szer zés ese té ben
a IX B. mel lék le té ben, épí té si be ru há zás ese té ben a
IX A. mel lék le té ben, szol gál ta tás meg ren de lés ese té ben
a IX C. mel lék le té ben fel so rolt nyil ván tar tá sok sze rin ti
iga zo lást (ki vo na tot) vagy egyéb iga zo lást vagy nyi lat ko -
za tot;

e) a 61.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ja ese té ben az en ge -
dély vagy a jo go sít vány hi te les má so la tát, il le tõ leg a szer -
ve ze ti, ka ma rai tag ság ról  szóló iga zo lást;

f) a 60.  § (1) be kez dé sé nek i) pont ja ese té ben az aján lat -
te võ (al vál lal ko zó) nyi lat ko za tát;

g) a 61.  § (2) be kez dé se ese té ben ha tó sá gi iga zo lást;
h) a mi nõ sí tett aján lat te võk hi va ta los jegy zé ke sze rin ti

iga zo lást azok ban az ese tek ben, ame lyek ben a jegy zék bi -

zo nyít ja – fi gye lem mel a 14.  §-ban fog lal tak ra is –, hogy
az aján lat te võ (al vál lal ko zó) nem esik a 60. és 61.  § va la -
mely ese té nek ha tá lya alá.

(3) A nyer tes aján lat te võ, a köz be szer zés ér té ké nek tíz
szá za lé kát meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al -
vál lal ko zó ja, to váb bá az erõ for rást nyúj tó szer ve zet – ha
az aján lat ban nem adta be – az ered mény hir de tést kö ve tõ
nyolc na pon be lül kö te les csa tol ni a 60.  § (1) be kez dé sé -
nek e) pont ja és – ha az aján lat ké rõ azt elõ ír ta – a 61.  §
(2) be kez dé se sze rin ti köz tar to zást nyil ván tar tó ha tó sá gok
iga zo lá sát ar ról, hogy az iga zo lás ki ál lí tá sá nak idõ pont já -
ban van-e az aján lat te võ nek vagy al vál lal ko zó já nak vagy a 
szá má ra erõ for rást nyúj tó szer ve zet nek a ha tó ság ál tal
nyil ván tar tott köz tar to zá sa, vagy ha van, an nak meg fi ze té -
sé re ha lasz tást ka pott.

(4) Amennyi ben az aján lat ké rõ al kal maz za a 91.  §
(2) be kez dé sét, és a nyer tes aján lat te võ, a köz be szer zés ér -
té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó mér ték ben igény be ven -
ni kí vánt al vál lal ko zó ja, to váb bá az erõ for rást nyúj tó szer -
ve zet a (3) be kez dés ben elõ írt ha tár idõn be lül az iga zo lá -
so kat nem, vagy nem meg fe le lõ tar ta lom mal csa tol ja, az
aján lat ké rõ az ered mény hir de tést kö ve tõ ki len ce dik na pon 
elekt ro ni kus úton fel hív ja a kö vet ke zõ leg ked ve zõbb aján -
la tot te võt az iga zo lá sok be nyúj tá sá ra. A kö vet ke zõ leg -
ked ve zõbb aján la tot te võ nek, a köz be szer zés ér té ké nek tíz
szá za lé kát meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al -
vál lal ko zó já nak, to váb bá a szá má ra erõ for rást nyúj tó szer -
ve zet nek az ered mény hir de tést kö ve tõ ki len ce dik nap tól
szá mí tott nyolc na pon be lül kell a szük sé ges iga zo lá so kat
be csa tol nia, ha az aján lat ban nem adta be.

(5) Ha jog sza bály a 60.  § (1) be kez dé se e) pont já nak
vagy a 61.  § (2) be kez dé sé nek ha tá lya alá tar to zó új köz ter -
het ál la pít meg, az ez zel kap cso la tos iga zo lást csak azok -
ban az el já rá sok ban kell csa tol ni, ame lyek ben az el já rás
ered mé nyé nek ki hir de té se a köz tar to zás ról  szóló ren del -
ke zés ha tály ba lé pé sét kö ve tõ egy év nél ké sõb bi idõ pont -
ban tör té nik.

(6) A 60.  § (1) be kez dé sé nek g) pont já ban fog lalt fel té -
tel meg va ló su lá sát – a mun ka ügyi el len õr zés rõl  szóló
1996. évi LXXV. tör vény ha tá lya alá tar to zó ese tek ben – a
mun ka vé del mi ha tó ság nyil ván tar tá sá ból nyil vá nos ság ra
ho zott ada tok alap ján az aján lat ké rõ el len õr zi. A mun ka -
ügyi el len õr zés szem pont já ból a bá nyá szat ról  szóló 1993.
évi XLVIII. tör vény ha tá lya alá tar to zó ese tek ben a bá nya -
fel ügye let adja ki a ha tó sá gi iga zo lást. A ha tó sá gi iga zo lás
a ki ál lí tá sá tól szá mí tott há rom hó na pig ér vé nyes.”

28.  § A Kbt. a kö vet ke zõ új 63/A.  §-sal egé szül ki:
„63/A.  § (1) Az aján lat ké rõ nem kér he ti azon té nyek,

ada tok iga zo lá sát, il let ve az aján lat te võ nek, a köz be szer -
zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó mér ték ben igény -
be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak, to váb bá az erõ for rást
nyúj tó szer ve zet nek nem kell iga zol nia azo kat a té nye ket,
ada to kat, ame lyek el len õr zé sé re az aján lat ké rõ köz hi te les
elekt ro ni kus nyil ván tar tás ból in gye ne sen jo go sult.

(2) A köz be szer zé si aján lat ké rõk szá má ra – ha jog sza -
bály alap ján az aján lat ké rõ a nyil ván tar tás hoz hoz zá fér -
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het – a köz be szer zé si ki zá ró okok kal kap cso la tos bel föl di
köz hi te les elekt ro ni kus nyil ván tar tá sok ada ta i hoz tör té nõ
hoz zá fé rés in gye nes.

(3) Az aján lat ké rõ az (1) be kez dés sze rin ti ada to kat az
ered mény hir de tést kö ve tõ nyol ca dik, a 63.  § (4) be kez dé se 
sze rin ti eset ben ti zen he te dik na pon el len õr zi, va la mint
azo kat az el len õr zés sel egy ide jû leg a 7.  §-nak meg fele lõen 
do ku men tál ja és meg õr zi.

(4) A ha tó sá gi iga zo lást a ha tó ság négy na pon be lül adja 
ki, a ha tó ság az ügy in té zé si ha tár idõt nem hosszab bít hat ja
meg. A ha tó sá gi iga zo lás ban azt kell meg je löl ni, hogy
„köz be szer zé si el já rás ban való fel hasz ná lás cél já ra” ál lí -
tot ták ki, a köz be szer zé si el já rás aján lat ké rõ jé nek, tár gyá -
nak meg je lö lé se nél kül.

(5) Az aján lat ké rõ ké re lem re – an nak kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott két mun ka na pon be lül – kö te les tá jé koz tat ni a
más köz be szer zé si el já rás aján lat ké rõ jét a 61.  § (1) be kez -
dé sé nek c) pont já ban sze rep lõ kö rül mény rõl.”

29.  § A Kbt. 65.  §-a a kö vet ke zõ új (3) és (4) be kez dés -
sel egé szül ki:

„(3) Az aján lat te võ a szer zõ dés tel je sí té sé hez szük sé ges 
al kal mas ság iga zo lá sa ér de ké ben más szer ve zet (szer ve ze -
tek) erõ for rá sá ra is tá masz kod hat. Eb ben az eset ben kö te -
les iga zol ni azt is, hogy a szer zõ dés tel je sí té sé hez szük sé -
ges erõ for rá sok ren del ke zés re áll nak majd a szer zõ dés tel -
je sí té sé nek idõ tar ta ma alatt.

(4) Az igény be vett erõ for rá sok te kin te té ben a ren del ke -
zés re ál lás az aláb bi iga zo lá sok kal tör té nik:

a) ha az aján lat te võ és az erõ for rást nyúj tó szer ve zet
kö zött a Pol gá ri Tör vény könyv sze rin ti több sé gi be fo lyás
áll fenn, az erõ for rást nyúj tó szer ve zet kö te le zett ség vál la -
lás ra vo nat ko zó nyi lat ko za tá nak be nyúj tá sá val;

b) az aján lat te võ és az erõ for rást nyúj tó szer ve zet kö -
zöt ti, a Pol gá ri Tör vény könyv sze rin ti több sé gi be fo lyás
hi á nyá ban az aján lat te võ és az erõ for rást nyúj tó szer ve zet
ál tal kö tött meg ál la po dás és az erõ for rást nyúj tó szer ve zet
kö te le zett ség vál la lás ra vo nat ko zó, köz jegy zõ ál tal hi te le -
sí tett nyi lat ko za tá nak be nyúj tá sá val.”

30.  § A Kbt. 70.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„70.  § (1) Az aján lat te võ nek az aján la ti fel hí vás ban és a
do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott tar tal mi és for mai kö ve -
tel mé nyek nek meg fele lõen kell aján la tát el ké szí te nie és
be nyúj ta nia. Az aján lat ké rõ for mai kö ve tel ményt leg fel -
jebb a meg fe le lõ aján lat té tel hez tény le ge sen szük sé ges
mér té kig ír hat elõ, és a köz be szer zé si el já rást meg in dí tó
fel hí vás, va la mint a do ku men tá ció ma gyar nyel ven tör té nõ 
el ér he tõ sé gét, il let ve a ma gyar nyel ven tör té nõ aján lat té tel 
le he tõ sé gét min den eset ben biz to sí ta nia kell.

(2) Az aján lat nak tar tal maz nia kell kü lö nö sen az aján -
lat te võ ki fe je zett nyi lat ko za tát az aján la ti fel hí vás fel té te -
le i re, a szer zõ dés tel je sí té sé re, a kért el len szol gál ta tás ra,
va la mint arra vo nat ko zó an, hogy a nyer tes sé ge ese tén a
köz be szer zé si el já rás alap ján meg kö tött szer zõ dés tel je sí -

té se cél já ból, e szer zõ dé sen ala pu ló szer zõ dé se i ben sa ját
ma gá ra vo nat ko zó kö te le zett ség ként vál lal ja a 305.  §
(1)–(3) be kez dé se és a 306/A.  § (1) és (5) be kez dé se sze -
rin ti elõ írások ér vé nye sí té sét. Az aján lat ban to váb bá az
aján lat te võ nek nyi lat koz nia kell ar ról, hogy a kis- és kö -
zép vál lal ko zá sok ról, fej lõ dé sük tá mo ga tá sá ról  szóló tör -
vény sze rint mik ro-, kis- vagy kö zép vál lal ko zás nak mi nõ -
sül-e.

(3) Az aján lat te võ nek a ki zá ró okok kal kap cso lat ban a
63.  § és a 63/A.  § (1) be kez dé se sze rint kell el jár nia. Az
aján lat te võ to váb bá kö te les iga zol ni a szer zõ dés tel je sí té -
sé hez szük sé ges pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki, 
il le tõ leg szak mai al kal mas sá gát, és az erre vo nat ko zó iga -
zo lá so kat az aján lat ban kell meg ad nia.

(4) Az aján lat te võ ugyan ab ban a köz be szer zé si el já rás -
ban – rész aján lat té te li le he tõ ség biz to sí tá sa ese tén ugyan -
azon rész te kin te té ben – nem te het kö zös aján la tot más
aján lat te võ vel, il le tõ leg ab ban más aján lat te võ – a köz be -
szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó mér ték ben
igény be ven ni kí vánt – al vál lal ko zó ja ként sem ve het részt,
to váb bá más aján lat te võ szá má ra erõ for rást sem biz to sít -
hat. Ugyan ab ban a köz be szer zé si el já rás ban – rész aján lat -
té te li le he tõ ség biz to sí tá sa ese tén ugyan azon rész te kin te -
té ben – az adott sze mély, szer ve zet nem ve het részt egy nél
több aján lat te võ (kö zös aján lat te võ) köz be szer zés ér té ké -
nek tíz szá za lé kát meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí -
vánt al vál lal ko zó ja ként és erõ for rást nyúj tó szer ve ze te -
ként.”

31.  § A Kbt. 71.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az aján lat ban meg kell je löl ni
a) a köz be szer zés nek azt a ré szét (ré sze it), amely nek

tel je sí té sé hez az aján lat te võ a köz be szer zés ér té ké nek tíz
szá za lé kát meg nem ha la dó mér ték ben al vál lal ko zót vesz
igény be,

b) az aján lat te võ ál tal a szer zõ dés tel je sí té sé hez a köz -
be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó mér ték ben
igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó kat, va la mint a köz be -
szer zés nek azt a ré szét (ré sze it), amely nek tel je sí té sé ben a
meg je lölt al vál lal ko zók köz re mû köd nek, to váb bá

c) az aján lat te võ ré szé re a szer zõ dés tel je sí té sé hez erõ -
for rást nyúj tó szer ve ze tet.”

32.  § A Kbt. 74.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„74.  § (1) Az aján lat be nyúj tá sá ra vo nat ko zó ha tár idõt
(aján lat té te li ha tár idõ) az aján lat ké rõ nem ha tá roz hat ja
meg az aján la ti fel hí vást tar tal ma zó hir det mény fel adá sá -
nak nap já tól szá mí tott negy ven öt nap nál rö vi debb idõ tar -
tam ban.

(2) Ha az aján lat ké rõ az aján la ti fel hí vást tar tal ma zó hir -
det mény fel adá sá nak nap ját leg alább öt ven két nap pal
meg elõ zõ en, de leg fel jebb ti zen két hó na pon be lül elõ ze tes 
össze sí tett tá jé koz ta tót tar tal ma zó hir det ményt adott fel, és 
az tar tal maz ta az aján la ti fel hí vás hir det mé nyi min tá ja sze -
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rin ti, a tá jé koz ta tót tar tal ma zó hir det mény fel adá sá nak
idõ pont já ban ren del ke zés re álló ada to kat is, az (1) be kez -
dés ben elõ írt ha tár idõ nél rö vi deb bet is meg le het hatá -
rozni.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti eset ben az aján lat té te li ha tár -
idõ nem le het rö vi debb az aján la ti fel hí vást tar tal ma zó hir -
det mény fel adá sá nak nap já tól szá mí tott hu szon ki lenc nap -
nál, ki vé ve sür gõs ség ese tén, amely eset ben az aján lat té te li 
ha tár idõ hu szon két nap ra rö vi dít he tõ.

(4) Az aján lat té te li ha tár idõ leg ke ve sebb negy ven öt
vagy hu szon ki lenc na pos idõ tar ta mát leg fel jebb öt nap pal
le le het rö vi dí te ni, fel té ve, hogy az aján lat ké rõ a do ku men -
tá ci ót té rí tés men te sen és tel jes ter je de lem ben köz vet le nül
elekt ro ni kus úton az aján lat te võk szá má ra hoz zá fér he tõ vé
te szi az aján la ti fel hí vást tar tal ma zó hir det mény köz zé té te -
lé nek nap já tól, és a hir det mény ben meg ad ja a hoz zá fé rés
ada ta it.

(5) Ha a do ku men tá ció nagy ter je del mû, vagy ha az
aján lat té tel re a do ku men tá ció hely ben való meg te kin té sét
vagy va la mely hely szín meg te kin té sét köve tõen ke rül het
csak sor, az aján lat ké rõ nek en nek figye lembe véte lével
kell az aján lat té te li ha tár idõt – az (1)–(4) be kez dés ben fog -
lal tak hoz ké pest hosszabb idõ tar tam ban – meg ha tá roz nia.

(6) Az aján lat té te li ha tár idõt min den eset ben úgy kell
meg ha tá roz ni, hogy ele gen dõ idõ tar tam áll jon ren del ke -
zés re a meg fe le lõ aján lat té tel hez.”

33.  § A Kbt. 83.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„83.  § (1) Az aján lat ké rõ kö te les az összes aján lat te võ
szá má ra, azo nos fel té te lek kel biz to sí ta ni a hi ány pót lás le -
he tõ sé gét.

(2) A hi ány pót lás a ki zá ró okok kal, az al kal mas ság gal
kap cso la tos iga zo lá sok és nyi lat ko za tok, il le tõ leg az aján -
la ti fel hí vás ban vagy a do ku men tá ci ó ban az aján lat ré sze -
ként be nyúj tás ra elõ írt egyéb ira tok utó la gos csa to lá sá ra,
il let ve hi á nyos sá ga i nak pót lá sá ra ter jed het ki, to váb bá az
aján lat tal kap cso la tos for mai elõ írásoknak való utó la gos
meg fe lel te tés re irá nyul hat. Hi ány pót lás nak van he lye ak -
kor is, ha az aján lat te võ nem meg fe le lõ pél dány szám ban
nyúj tot ta be aján la tát.

(3) A hi ány pót lás ról az aján lat ké rõ egy ide jû leg, köz vet -
le nül, írás ban kö te les tá jé koz tat ni az összes aján lat te võt,
meg je löl ve a ha tár idõt, to váb bá aján la ton ként a hi á nyo kat.

(4) Az aján lat te võ – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
kör ben – a hi ány pót lá si fel hí vás ban nem sze rep lõ hi á nyo -
kat is pó tol hat az aján lat ké rõ ál tal meg ál la pí tott hi ány pót -
lá si ha tár idõ le jár tá ig.

(5) A hi ány pót lást köve tõen az aján lat ké rõ kö te les
újabb hi ány pót lást el ren del ni, ha a ko ráb bi hi ány pót lá si
fel hí vás(ok)ban nem sze rep lõ hi ányt ész lelt. A ko ráb ban
meg je lölt hi á nyok a ké sõb bi hi ány pót lá sok so rán már nem
pó tol ha tók, de ön kén tes hi ány pót lás az ez zel nem érin tett
kör ben, a (2) be kez dés ke re tei kö zött ek kor is tel je sít he tõ.

(6) A hi ány pót lás nem ered mé nyez he ti az aján lat azon
ele me i nek mó do sí tá sát, ame lyek az aján lat ké rõ ál tal – az
aján la ti fel hí vás ban vagy a do ku men tá ci ó ban – meg adott

köz be szer zé si mû sza ki le írás ra vo nat ko zó szak mai aján lat
ré szét ké pe zik, to váb bá ame lyek a 81.  § (4) be kez dé se sze -
rint ér té ke lés re ke rül nek. A hi ány pót lás so rán az aján lat te -
võ új, kö zö sen aján la tot tevõ, il le tõ leg al vál lal ko zó, to váb -
bá erõ for rást nyúj tó szer ve zet meg je lö lé sé vel és a rá vo -
nat ko zó ira tok kal nem egé szít he ti ki az aján la tát.

(7) Az aján lat ké rõ kö te les meg gyõ zõd ni ar ról, hogy a
hi ány pót lás(oka)t köve tõen – adott eset ben – a be nyúj tott
aján la ti pél dá nyok hi ány pót lás sal nem érin tett tar tal ma
meg egye zik-e az ered ti aján lat tar tal má val. El té rés ese tén,
vagy ha a hi ány pót lást nem, vagy nem meg fele lõen tel je sí -
tet ték, ki zá ró lag az er de ti aján la ti pél dányt (pél dá nyo kat)
le het figye lembe ven ni az el bí rá lás so rán.”

34.  § A Kbt. 86.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„86.  § (1) Ha az aján lat ki rí vó an ala csony nak vagy ma -
gas nak ér té kelt el len szol gál ta tást tar tal maz, az aján lat ké rõ
az ál ta la lé nye ges nek tar tott aján la ti ele mek re vo nat ko zó
ada to kat, va la mint in do ko lást kö te les írás ban kér ni. Az
aján lat ké rõ nek er rõl a ké rés rõl a töb bi aján lat te võt egy ide -
jû leg, írás ban ér te sí te nie kell.

(2) In do ko lást és az aján la ti elem re vo nat ko zó ada to kat
kö te les kér ni az aján lat ké rõ kü lö nö sen ak kor, ha az aján la ti 
ár alap ján kal ku lál ha tó bér költ ség nem éri el az adott ága -
zat ban ál ta lá ban szo ká sos bé re ket vagy azo kat ki rí vó an
meg ha lad ja, il let ve, ha a szer zõ dés tel je sí té se kap csán fel -
me rü lõ esz köz- és anyag költ sé gek (be szer zé si ér té kek)
nem érik el az ága zat ban ál ta lá ban szo ká sos ár szin tet vagy
azo kat ki rí vó an meg ha lad ják.

(3) Az aján lat ké rõ az in do ko lás és a ren del ke zé sé re álló
ira tok alap ján kö te les meg gyõ zõd ni az aján la ti ele mek
meg ala po zott sá gá ról, en nek so rán írás ban tá jé koz ta tást
kér het az aján lat te võ tõl a vi ta tott aján la ti ele mek re vo nat -
ko zó an.

(4) Az aján lat ké rõ figye lembe ve he ti az olyan ob jek tív
ala pú in do ko lást, amely kü lö nö sen

a) a gyár tá si fo lya mat, az épí té si be ru há zás, il le tõ leg a
szol gál ta tás nyúj tás mód sze ré nek gaz da sá gos sá gá ra,

b) a vá lasz tott mû sza ki meg ol dás ra,
c) a tel je sí tés nek az aján lat te võ szá má ra ki vé te le sen

elõ nyös kö rül mé nye i re,
d) az aján lat te võ ál tal aján lott áru, épí té si be ru há zás, il -

le tõ leg szol gál ta tás ere de ti sé gé re,
e) az épí té si be ru há zás, szol gál ta tás nyúj tás vagy áru be -

szer zés tel je sí té sé nek he lyén ha tá lyos mun ka vé del mi ren -
del ke zé sek nek és mun ka fel té te lek nek való meg fe le lés re,
vagy

f) az aján lat te võ nek ál la mi tá mo ga tá sok meg szer zé sé re 
való le he tõ sé gé re vo nat ko zik.

(5) Az aján lat ké rõ kö te les ér vény te len nek nyil vá ní ta ni
az aján la tot, ha nem tart ja el fo gad ha tó nak és a gaz da sá gi
éssze rû ség gel össze egyez tet he tõ nek az in do ko lást.

(6) A gaz da sá gi éssze rû ség gel össze nem egyez tet he tõ -
nek mi nõ sül az in do ko lás kü lö nö sen ak kor, ha az aján la ti
ár – a szer zõ dés tel je sí té sé hez szük sé ges élõ mun ka-rá for -
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dí tás mér té ké re te kin tet tel – nem nyújt fe de ze tet a kü lön
jog sza bály ban, il let ve kol lek tív szer zõ dés ben vagy a mi -
nisz ter ál tal az ága zat ra, al ága zat ra ki ter jesz tett szer zõ dés -
ben meg ál la pí tott mun ka bér re és az ah hoz kap cso ló dó
köz ter hek re.

(7) Az aján lat ké rõ az ál la mi tá mo ga tás  miatt ki rí vó an
ala csony nak ér té kelt el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján la -
tot csak ab ban az eset ben nyil vá nít hat ja ér vény te len nek,
ha ez zel kap cso lat ban elõ ze tesen írás ban tá jé koz ta tást kért 
az aján lat te võ tõl, és ha az aján lat te võ nem tud ta iga zol ni,
hogy a kér dé ses ál la mi tá mo ga tást jog sze rû en sze rez te. Az
ezen ok ból ér vény te len aján la tok ról az aján lat ké rõ kö te les
tá jé koz tat ni – a Köz be szer zé sek Ta ná csán ke resz tül – az
Eu ró pai Bi zott sá got.

(8) A (2) be kez dés sze rin ti ál ta lá ban szo ká sos bé rek rõl,
esz köz- és anyag árak ról a köz be szer zés tár gya sze rin ti
szak mai szer ve ze tek fo lya ma to san tá jé koz tat ják a Köz be -
szer zé sek Ta ná csát.

(9) Az adott ága za tért fe le lõs mi nisz ter a (6) be kez dés
sze rin ti kü lön jog sza bá lyok, il let ve kol lek tív szer zõ dé sek
vagy a mi nisz ter ál tal az ága zat ra, al ága zat ra ki ter jesz tett
szer zõ dé sek kö ré rõl, to váb bá az azok ban meg ál la pí tott
mun ka bér rõl és az ah hoz kap cso ló dó köz ter hek rõl fo lya -
ma to san tá jé koz tat ja a Köz be szer zé sek Ta ná csát.

(10) A Köz be szer zé sek Ta ná csa a (8) és (9) be kez dés
sze rin ti in for má ci ó kat a hon lap ján te szi köz zé.”

35.  § (1) A Kbt. 88.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új 
i) pont tal egé szül ki:

[Az aján lat ér vény te len ha]
„i) az aján lat te võ és a köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za -

lé kát meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal -
ko zó ja, to váb bá az aján lat te võ szá má ra erõ for rást nyúj tó
szer ve zet az ered mény hir de tést kö ve tõ nyolc na pon be lül
nem iga zol ta, hogy nem tar to zik a 60.  § (1) be kez dé se, il le -
tõ leg – ha azt az aján lat ké rõ elõ ír ta – a 61.  § (1) és (2) be -
kez dé se sze rin ti ki zá ró okok ha tá lya alá, vagy en nek kap -
csán ha mis nyi lat ko za tot tett.”

(2) A Kbt. 88.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(3) Az aján lat ké rõ nek ki kell zár nia az el já rás ból az
aján lat te võt, ha a szá má ra erõ for rás nyúj tá sát ígé rõ szer -
vezet

a) a ki zá ró okok (60–62.  §) ha tá lya alá esik;
b) ré szé rõl a ki zá ró ok (60–62.  §) az el já rás so rán kö -

vet ke zett be.”

36.  § A Kbt. 91.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az aján lat ké rõ csak az el já rás nyer te sé vel vagy
a) az el já rás nyer te sé nek vissza lé pé se vagy
b) az el já rás nyer te sé nek a 60.  § (1) be kez dé sé nek, va -

la mint – ha az aján lat ké rõ azt elõ ír ta – a 61.  § (1), il le tõ leg
(2) be kez dé sé nek ha tá lya alá nem tar to zá sá val kap cso la tos 
ha mis nyi lat ko za ta vagy ezen ki zá ró okok kal kap cso la tos
iga zo lás(ok) be nyúj tá sá nak el mu lasz tá sa ese té ben az aján -

la tok ér té ke lé se so rán [81.  § (4) be kez dés] a kö vet ke zõ
leg ked ve zõbb aján la tot te võ nek mi nõ sí tett szer ve zet tel
(sze méllyel) köt he ti meg a szer zõ dést.”

37.  § A Kbt. a kö vet ke zõ új 92/A.  §-sal egé szül ki:
„92/A.  § (1) Az aján lat ké rõ ered mény te len nek nyil vá -

nít hat ja az el já rást, ha egyet len aján la tot nyúj tot tak be, ak -
kor is, ha az egyet len be nyúj tott aján lat ér vé nyes.

(2) Ered mény te len az el já rás, ha több aján la tot nyúj tot -
tak be, de a be nyúj tott aján la tok kö zött csak egyet len ér vé -
nyes aján lat van.

(3) Nem le het az el já rást e § sze rint ered mény te len nek
nyil vá ní ta ni ak kor, ha az aján lat ké rõ elõ zõ el já rá sa e § sze -
rint ered mény te len volt, és az el já rást az aján lat ké rõ
ugyan azon be szer zé si tárgy ra foly tat ja le, úgy, hogy az el -
já rást meg in dí tó fel hí vás és do ku men tá ció tar tal ma az elõ -
zõ el já rás hoz ké pest nem vál to zott.”

38.  § A Kbt. 96.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„96.  § (1) Az ered mény hir de tés so rán az aján lat ké rõ kö -
te les is mer tet ni az írás be li össze ge zés ben [93.  § (2) be kez -
dés] fog lalt ada to kat. A 92.  § c) pont ja sze rin ti ered mény -
te len sé gi eset ben az aján lat ké rõ kö te les tá jé koz ta tást adni
a köz be szer zés re ter ve zett anya gi fe de zet össze gé rõl, to -
váb bá adott eset ben ar ról, hogy az mi kor és mi lyen ok ból
ke rült el vo nás ra, át cso por to sí tás ra.

(2) Az írás be li össze ge zést az ered mény hir de té sen je len
levõ aján lat te võk nek át kell adni, a tá vol levõ aján lat te -
võk nek pe dig az ered mény hir de tés nap ján, az ered mény -
hir de tést köve tõen ha la dék ta la nul te le fa xon vagy elekt ro -
ni kus úton meg kell kül de ni. Ha az aján lat te võ nem adta
meg elekt ro ni kus le vél cí mét vagy te le fa xon való el ér he tõ -
sé gét, ré szé re az írás be li össze ge zést az ered mény hir de tés
nap ján pos tai úton kell fel ad ni.

(3) Az ered mény hir de té sen az aján lat ké rõ fel hív ja a
nyer tes aján lat te võt a 63.  § (2) és (3) be kez dé se sze rin ti
iga zo lá sok nyolc na pon be lül tör té nõ be nyúj tá sá ra.

(4) Ha a nyer tes aján lat te võ az ered mény hir de té sen
nincs je len, az aján lat ké rõ az iga zo lá sok be nyúj tá sá ra az
ered mény hir de tést köve tõen ha la dék ta la nul, elekt ro ni kus
úton és egy ide jû leg fa xon el kül dött fel hí vá sá val szó lít ja
fel.

(5) Az ered mény hir de té sen részt nem vett nyer tes aján -
lat te võ az iga zo lás ha tár idõ ben tör té nõ be nem nyúj tá sa
ese tén nem hi vat koz hat arra, hogy az ered mény hir de té sen
nem vett részt.”

39.  § A Kbt. a kö vet ke zõ új 96/A.  §-sal egé szül ki:
„96/A.  § (1) Ha az aján lat ké rõ a tör vény má so dik ré sze

sze rin ti el já rást foly tat le, a nyer tes aján la tot – ki vé ve a
73.  § (1) be kez dés sze rin ti mel lék let ál tal tar tal ma zott ada -
to kat – a Köz be szer zé sek Ta ná csa hon lap ján az ered mény -
hir de tést köve tõen ha la dék ta la nul köz zé te szi.

(2) Az ered mény hir de tés kor és azt köve tõen nem le het
üz le ti ti tok ra hi vat ko zás sal olyan adat nyil vá nos ság ra ho -
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za ta lát kor lá toz ni vagy meg til ta ni, amely a 73.  § (2) be kez -
dé se kö ré be tar to zik, il le tõ leg ame lyet az aján lat el bí rá lá sa
so rán – dön té se meg ho za ta lá val össze füg gés ben – az aján -
lat ké rõ figye lembe vett.”

40.  § A Kbt. a 96/A.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ új al cím -
mel, va la mint 96/B. és 96/C.  §-sal egé szül ki:

„Elõzetes vitarendezés

96/B.  § (1) Ha az aján lat te võ nem ért egyet az írás be li
össze ge zés ben [93.  § (2) be kez dés] fog lalt va la mely meg -
ál la pí tás sal, az ered mény hir de tést kö ve tõ öt na pon be lül
kö te les – ké re lem be nyúj tá sá val – az aján lat ké rõ höz for -
dul ni jog or vos la tért.

(2) Az aján lat te võ nek az aján lat ké rõ höz be nyúj tott ké -
rel mé ben (a továb biak ban: elõ ze tes vi ta ren de zé si ké re -
lem) meg kell je löl nie az írás be li össze ge zés vi ta tott pont -
ját, ja vas la tát, ész re vé te lét, va la mint az ál lás pont ját alá tá -
masz tó ada to kat, té nye ket, il le tõ leg az azt alá tá masz tó do -
ku men tu mok ra hi vat koz nia kell.

(3) Az elõ ze tes vi ta ren de zé si ké rel met fa xon vagy elekt -
ro ni kus úton kell meg kül de ni az aján lat ké rõ ré szé re, aki a
ké re lem mel kap cso la tos ál lás pont já ról az aján lat te võt az
ered mény hir de tést kö ve tõ nap tól szá mí tott nyol ca dik na -
pig a be nyúj tá si mód nak meg egye zõ mó don tá jé koz tat ja.

(4) Amennyi ben va la mely aján lat te võ elõ ze tes vi ta ren -
de zé si ké rel met nyúj tott be, az aján lat ké rõ a ké re lem be -
nyúj tá sá tól a vá la szá nak meg kül dé sét kö ve tõ ti ze dik na pig 
nem köt he ti meg a szer zõ dést.

(5) Az írás be li össze ge zés ben ész lelt bár mely el írást
(név cse rét, hi bás név írást, szám- vagy szá mí tá si hi bát
vagy más ha son ló el írást) az aján lat ké rõ ké re lem re vagy
ké re lem hi á nyá ban is ki ja vít hat ja. A ki ja ví tott írás be li
össze ge zést az aján lat ké rõ leg ké sõbb az ered mény hir de -
tést kö ve tõ öt na pon be lül kö te les egy ide jû leg meg kül de ni
az összes aján lat te võ nek.

(6) Az e § és a 96/C.  § sze rint mó do sí tott, il le tõ leg ki ja -
ví tott írás be li össze ge zés tar tal má ra vo nat ko zó an elõ ze tes
vi ta ren de zé si ké rel met nem le het be nyúj ta ni.

96/C.  § Az aján lat ké rõ az ered mény hir de tés tõl szá mí -
tott ti ze dik na pig egy al ka lom mal jo go sult az írás be li
össze ge zést mó do sí ta ni és szük ség ese tén az ér vény te len -
ség rõl  szóló tá jé koz ta tást vissza von ni, ha az ered mény hir -
de tést köve tõen ész le li, hogy a ki hir de tett ered mény (ered -
mény te len ség) tör vénysértõ volt és a mó do sí tás a tör -
vénysértést or vo sol ja. Az aján lat ké rõ a mó do sí tott írás be li
össze ge zést kö te les elekt ro ni kus úton ha la dék ta la nul, egy -
ide jû leg az összes aján lat te võ nek meg kül de ni.”

41.  § A Kbt. 99.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„99.  § (1) Ered mé nyes köz be szer zé si el já rás alap ján a
szer zõ dést a nyer tes szer ve zet tel (sze méllyel) [91.  §] kell
írás ban meg köt ni az aján la ti fel hí vás, a do ku men tá ció, a
do ku men tá ció ré sze ként ki adott szer zõ dés ter ve zet, va la -
mint az aján lat tar tal má nak meg fele lõen. A szer zõ dés nek

tar tal maz nia kell – az el já rás so rán al kal ma zott bí rá la ti
szem pont ra te kin tet tel – a nyer tes aján lat azon ele me it,
ame lyek ér té ke lés re ke rül tek.

(2) Ha az aján lat ké rõ le he tõ vé tet te a köz be szer zés egy
ré szé re tör té nõ aján lat té telt, a ré szek te kin te té ben nyer te -
sek kel (91.  §) kell szer zõ dést köt ni. E szer zõ dés szük ség
ese tén az aján la tok nak, il le tõ leg az aján la ti fel hí vás nak
meg fele lõen tar tal maz hat ja az aján lat te võ ként szer zõ dést
kö tõk kö zöt ti együtt mû kö dés fel té te le it is.

(3) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ját az aján la ti fel -
hí vás ban kell meg ad ni, az zal, hogy az nem ha tá roz ha tó
meg az írás be li össze ge zés [93.  § (2) be kez dés] meg kül dé -
sét kö ve tõ nap tól szá mí tott hu sza dik nap nál ko ráb bi és
har min ca dik – épí té si be ru há zás ese té ben hat va na -
dik – nap nál ké sõb bi idõ pont ban.

(4) Amennyi ben jog or vos la ti el já rás in dul, a szer zõ dés -
kö tés aján la ti fel hí vás ban meg adott idõ pont já tól el tér ve a
szer zõ dést az ügy ér de mé ben ho zott vagy a köz be szer zé si
ügy be fe je zé sét ered mé nye zõ ha tá ro zat meg ho za ta lá ig
nem le het meg köt ni, ki vé ve, ha a Köz be szer zé si Dön tõ bi -
zott ság a szer zõ dés meg kö té sét en ge dé lye zi [332.  § (4) be -
kez dés].”

42.  § A Kbt. a kö vet ke zõ új 99/A.  §-sal egé szül ki:
„99/A.  § (1) Az aján lat ké rõ a nyer tes szer ve zet tel (sze -

méllyel) [91.  §] szem ben csak ab ban az eset ben men te sül a 
köz be szer zé si szer zõ dés meg kö té sé nek kö te le zett sé ge
alól, ha az ered mény hir de tést köve tõen – ál ta la elõ re nem
lát ha tó és el há rít ha tat lan ok kö vet kez té ben – be ál lott lé -
nye ges kö rül mény  miatt a köz be szer zé si szer zõ dés meg -
kö té sé re vagy tel je sí té sé re nem ké pes.

(2) A szer zõ dés – a 73.  § (1) be kez dé se sze rin ti mel lék -
le te ki vé te lé vel, fel té ve, hogy az ab ban fog lal tak nem el -
len té te sek a 96/A.  §-sal – nyil vá nos, an nak tar tal ma köz ér -
de kû adat nak mi nõ sül.

(3) Az aján lat ké rõ a köz be szer zé si el já rás alap ján meg -
kö tött szer zõ dést hon lap ján, ha nem ren del ke zik hon lap pal 
a Köz be sze re zé sek Ta ná csa hon lap ján a meg kö té sét köve -
tõen ha la dék ta la nul kö te les köz zé ten ni. A szer zõ dés nek a
hon la pon a tel je sí tés tõl szá mí tott öt évig fo lya ma to san el -
ér he tõ nek kell len nie.

(4) Az aján lat ké rõ és
a) a nyer tes aján lat te võ (aján lat te võk) vagy
b) az olyan gaz dál ko dó szer ve zet kö zött, amely fe lett a

nyer tes aján lat te võ a Pol gá ri Tör vény könyv sze rin ti több -
sé gi be fo lyást gya ko rol, vagy amely a nyer tes aján lat te võ
fe lett több sé gi be fo lyást gya ko rol,
a köz be szer zé si szer zõ dés meg kö té sét köve tõen öt éven
be lül meg kö tött, a köz be szer zé si ér ték ha tá ro kat el nem érõ 
ér té kû szer zõ dé se ket, va la mint min den egyéb szer zõ dést is 
(ide ért ve a 2/A.  § sze rin ti szer zõ dé se ket is) a (3) be kez dés
sze rint köz zé kell ten ni.”

43.  § A Kbt. 102.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) Az aján lat ké rõ a rész vé te li do ku men tá ci ó ban fel -
hív hat ja a fi gyel met arra, hogy köz be szer zé si el já rá sa füg -
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get len szak ér tõ be vo ná sá val tör té nõ mo ni tor ing ja cél já ból
meg ál la po dást (át lát ha tó sá gi meg ál la po dás) kö tött vagy
ilyen meg ál la po dás meg kö té sé re le he tõ sé get biz to sít. Ez a
fi gye lem fel hí vás nem je len t kö te le zett sé get az át lát ha tó sá -
gi meg ál la po dás ban való rész vé tel re. A meg ál la po dás ban
való rész vé tel hi á nya  miatt a rész vé tel re je lent ke zõt a köz -
be szer zé si el já rás ban hát rány nem ér he ti.”

44.  § A Kbt. 104.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A rész vé tel re je lent ke zõ nek a rész vé te li fel hí vás -
ban, il le tõ leg a rész vé te li do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott 
tar tal mi és for mai kö ve tel mé nyek nek meg fele lõen kell
rész vé te li je lent ke zé sét el ké szí te nie és be nyúj ta nia. Az
aján lat ké rõ for mai kö ve tel ményt leg fel jebb a meg fe le lõ
rész vé te li je lent ke zés be nyúj tá sá hoz tény le ge sen szük sé -
ges fel té te lek mér té ké ig ír hat elõ.”

45.  § A Kbt. 105.  §-a (1) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A rész vé te li je lent ke zés ben meg kell je löl ni
a) a köz be szer zés nek azt a ré szét (ré sze it), amely nek

tel je sí té sé hez a rész vé tel re je lent ke zõ a köz be szer zés ér té -
ké nek tíz szá za lé kát meg nem ha la dó mér ték ben al vál lal -
ko zót vesz igény be,

b) a rész vé tel re je lent ke zõ ál tal a szer zõ dés tel je sí té sé -
hez a köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó
mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó kat, va la mint
a köz be szer zés nek azt a ré szét (ré sze it), amely nek telje -
sítésében a meg je lölt al vál lal ko zók köz re mû köd nek, to -
váb bá

c) a rész vé tel re je lent ke zõ ré szé re a szer zõ dés tel je sí té -
sé hez erõ for rást nyúj tó szer ve ze tet.”

46.  § A Kbt. 107.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A rész vé te li ha tár idõt az aján lat ké rõ nem ha tá roz -
hat ja meg a rész vé te li fel hí vást tar tal ma zó hir det mény fel -
adá sá nak nap já tól szá mí tott har minc nap nál rö vi debb idõ -
tar tam ban.”

47.  § A Kbt. 112.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„112.  § (1) Az aján lat ké rõ kö te les az összes rész vé tel re
je lent ke zõ szá má ra, azo nos fel té te lek kel biz to sí ta ni a
 hiánypótlás le he tõ sé gét.

(2) A hi ány pót lás a ki zá ró okok kal, az al kal mas ság gal
kap cso la tos iga zo lá sok és nyi lat ko za tok, il le tõ leg a rész -
vé te li fel hí vás ban vagy a rész vé te li do ku men tá ci ó ban a
rész vé te li je lent ke zés ré sze ként be nyúj tás ra elõ írt egyéb
ira tok utó la gos csa to lá sá ra, il let ve hi á nyos sá ga i nak pót lá -
sá ra ter jed het ki, to váb bá a rész vé te li je lent ke zés sel kap -
cso la tos for mai elõ írásoknak való utó la gos meg fe lel te tés -
re irá nyul hat. Hi ány pót lás nak van he lye ak kor is, ha a rész -
vé tel re je lent ke zõ nem meg fe le lõ pél dány szám ban nyúj -
tot ta be rész vé te li je lent ke zé sét.

(3) A hi ány pót lás ról az aján lat ké rõ egy ide jû leg, köz vet -
le nül, írás ban kö te les tá jé koz tat ni az összes rész vé tel re je -
lent ke zõt, meg je löl ve a ha tár idõt, to váb bá rész vé te li je -
lent ke zé sen ként a hi á nyo kat.

(4) A rész vé tel re je lent ke zõ – a (2) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott kör ben – a hi ány pót lá si fel hí vás ban nem sze rep lõ
hi á nyo kat is pó tol hat az aján lat ké rõ ál tal meg ál la pí tott
 hiánypótlási ha tár idõ le jár tá ig.

(5) A hi ány pót lást köve tõen az aján lat ké rõ kö te les
újabb hi ány pót lást el ren del ni, ha a ko ráb bi hi ány pót lá si
fel hí vás(ok)ban nem sze rep lõ hi ányt ész lelt. A ko ráb ban
meg je lölt hi á nyok a ké sõb bi hi ány pót lá sok so rán már nem
pó tol ha tók, de ön kén tes hi ány pót lás az ez zel nem érin tett
kör ben, a (2) be kez dés ke re tei kö zött ek kor is tel je sít he tõ.

(6) A hi ány pót lás so rán a rész vé tel re je lent ke zõ új, kö -
zö sen rész vé tel re je lent ke zõ, il le tõ leg al vál lal ko zó, to váb -
bá erõ for rást nyúj tó szer ve zet meg je lö lé sé vel és a rá vo -
nat ko zó ira tok kal nem egé szít he ti ki a rész vé te li je lent ke -
zé sét.

(7) Az aján lat ké rõ kö te les meg gyõ zõd ni ar ról, hogy a
hi ány pót lás(oka)t köve tõen – adott eset ben – a be nyúj tott
rész vé te li je lent ke zé si pél dá nyok hi ány pót lás sal nem érin -
tett tar tal ma meg egye zik-e az ere de ti je lent ke zés tar tal má -
val. El té rés ese tén, vagy ha a hi ány pót lást nem, vagy nem
meg fele lõen tel je sí tet ték, ki zá ró lag az ere de ti rész vé te li
je lent ke zé si pél dányt (pél dá nyo kat) le het figye lembe ven -
ni az el bí rá lás so rán.”

48.  § A Kbt. 115.  §-a a kö vet ke zõ új (2)–(4) be kez dés sel 
egé szül ki, egy ide jû leg a § ere de ti szö ve ge (1) be kez dés re
vál to zik:

„(2) Az aján lat ké rõ ered mény te len nek nyil vá nít hat ja a
rész vé te li sza kaszt és az el já rást, ha mind össze egyet len
rész vé te li je lent ke zést nyúj tot tak be, ak kor is, ha az egyet -
len be nyúj tott rész vé te li je lent ke zés ér vé nyes.

(3) A rész vé te li sza kasz és az el já rás ered mény te len, ha
több rész vé te li je lent ke zést nyúj tot tak be, de a be nyúj tott
rész vé te li je lent ke zé sek kö zött mind össze egyet len ér vé -
nyes rész vé te li je lent ke zés van.

(4) Nem le het az el já rást e be kez dés sze rint ered mény te -
len nek nyil vá ní ta ni ak kor, ha az aján lat ké rõ elõ zõ el já rá sa
e be kez dés sze rint ered mény te len volt, és az el já rást az
aján lat ké rõ ugyan azon be szer zé si tárgy ra foly tat ja le, úgy,
hogy az el já rást meg in dí tó fel hí vás és do ku men tá ció tar -
tal ma az elõ zõ el já rás hoz ké pest vál to zat lan.”

49.  § (1) A Kbt. 118.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A rész vé te li sza kasz ered mény hir de té se so rán az
aján lat ké rõ kö te les is mer tet ni a 116.  § (2) be kez dé se sze -
rin ti össze ge zés ben fog lalt ada to kat. A össze ge zést az
ered mény hir de té sen je len levõ je lent ke zõk nek át kell adni, 
a tá vol levõ je lent ke zõk nek pe dig az ered mény hir de tés
nap ján, az ered mény hir de tést köve tõen ha la dék ta la nul te -
le fa xon vagy elekt ro ni kus úton meg kell kül de ni. Ha a je -
lent ke zõ nem adta meg elekt ro ni kus le vél cí mét vagy te le -
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fa xon való el ér he tõ sé gét, ré szé re az össze ge zést az ered -
mény hir de tés nap ján pos tai úton kell fel ad ni.”

(2) A Kbt. 118.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az elõ ze tes vi ta ren de zés re vo nat ko zó ren del ke zé -
sek (96/B. és 96/C.  §) meg fe le lõn al kal ma zan dók.”

50.  § A Kbt. 121.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az aján lat te võ nek a rész vé te li fel hí vás ban, az aján -
lat té te li fel hí vás ban és a do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott
tar tal mi és for mai kö ve tel mé nyek nek meg fele lõen kell
aján la tát el ké szí te nie és be nyúj ta nia. Az aján lat nak tar tal -
maz nia kell kü lö nö sen az aján lat te võ ki fe je zett nyi lat ko za -
tát a rész vé te li fel hí vás, il le tõ leg az aján lat té te li fel hí vás
fel té te le i re, a szer zõ dés tel je sí té sé re, a kért el len szol gál ta -
tás ra, va la mint arra vo nat ko zó an, hogy a nyer tes sé ge ese -
tén a köz be szer zé si el já rás alap ján meg kö tött szer zõ dés
tel je sí té se cél já ból, e szer zõ dé sen ala pu ló szer zõ dé se i ben
sa ját ma gá ra vo nat ko zó kö te le zett ség ként vál lal ja a 305.  §
(1)–(3) be kez dé se és a 306/A.  § (1) és (5) be kez dé se sze -
rin ti elõ írások ér vé nye sí té sét. Az aján lat ban to váb bá az
aján lat te võ nek nyi lat koz nia kell ar ról, hogy a kis- és kö -
zép vál lal ko zá sok ról, fej lõ dé sük tá mo ga tá sá ról  szóló tör -
vény sze rint mik ro-, kis- vagy kö zép vál lal ko zás nak mi nõ -
sül-e.”

51.  § A Kbt. 127.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ új (3) és
(4) be kez dés sel egé szül ki, és az ere de ti (3) és (4) be kez dés 
szá mo zá sa (5) és (6) be kez dés re vál to zik:

„(2) A tár gya lá sos el já rás ban nem áll fenn az aján lat te -
võ nek, il le tõ leg az aján lat ké rõ nek a 76–78.  § sze rin ti aján -
la ti kö tött sé ge, il le tõ leg – a hir det mény köz zé té te lé vel in -
du ló tár gya lá sos el já rás ban – az aján lat ké rõ nek az aján lat -
té te li sza kasz ra vo nat ko zó an a 108.  § (1) be kez dé se és a
121.  § (6) be kez dé se sze rin ti aján la ti kö tött sé ge.

(3) A (2) be kez dés al kal ma zá sa nem jár hat az zal, hogy
az el já rás alap ján meg kö tött szer zõ dés tár gya, il le tõ leg fel -
té te lei olyan jel lem zõ jé ben, il le tõ leg kö rül mé nyé ben tér el
a köz be szer zés meg kez dé se kor [35.  § (2) be kez dé se] be -
sze rez ni kí vánt be szer zé si tárgy tól, il le tõ leg meg adott
szer zõ dé ses fel té te lek tõl, amely nem tet te vol na le he tõ vé
tár gya lá sos el já rás al kal ma zá sát, to váb bá nem ered mé -
nyez he ti a bí rá la ti szem pont [be le ért ve az 57.  § (3) be kez -
dés sze rin ti ele me ket] meg vál to zá sát.

(4) A tár gya lá sok be fe je zé sé vel aján la ti kö tött ség jön
lét re.”

52.  § A Kbt. 128.  §-a a kö vet ke zõ új (6) és (7) be kez dés -
sel egé szül ki:

„(6) Az aján lat ké rõ nek az utol só tár gya lás be fe je zé sét
köve tõen két mun ka na pon be lül min den aján lat te võ vel
egy ide jû leg is mer tet nie kell az aján la tok nak azo kat a
szám sze rû sít he tõ ada ta it, ame lyek a bí rá la ti szem pont
(rész szem pon tok) alap ján ér té ke lés re ke rül nek.

(7) Ha az aján lat ké rõ az el já rás ered mé nyét ki hir det te, a
szer zõ dést a fel hí vás nak, il le tõ leg a do ku men tá ci ó nak és
az aján lat nak a tár gya lás be fe je zé se ko ri tar tal ma sze rint
kell meg köt ni.”

53.  § A Kbt. 134.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az aján lat ké rõ az aján lat té te li fel hí vást az aján lat -
té te li ha tár idõ le jár tá ig vissza von hat ja. A vissza vo nás ról e
ha tár idõ le jár ta elõtt egy ide jû leg, köz vet le nül, elekt ro ni -
kus úton kell tá jé koz tat ni az összes aján lat te võt és a Köz -
be szer zé si Dön tõ bi zott sá got. A tá jé koz ta tást a Köz be szer -
zé si Dön tõ bi zott ság nak elekt ro ni kus úton kell megkül -
deni.”

54.  § A Kbt. 136.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A gyor sí tott el já rás ban az aján lat ké rõ a rész vé te li
ha tár idõt nem ha tá roz hat ja meg a rész vé te li fel hí vást tar -
tal ma zó hir det mény fel adá sá nak nap já tól szá mí tott tíz
nap nál rö vi debb idõ tar tam ban. A gyor sí tott el já rás ban az
aján lat ké rõ meg hí vá sos el já rás ese tén az aján lat té te li ha -
tár idõt nem ha tá roz hat ja meg az aján lat té te li fel hí vás meg -
kül dé sé nek nap já tól szá mí tott tíz nap nál rö vi debb idõ tar -
tam ban.”

55.  § A Kbt. 136/C.  §-a a kö vet ke zõ új (5) be kez dés sel
egé szül ki, egy ide jû leg az ere de ti (5) be kez dés szá mo zá sa
(6) be kez dés re vál to zik:

„(5) A ke ret meg ál la po dá sos el já rás má so dik ré szé ben
az aján lat ké rõ az aján lat(ok) el bí rá lá sá nak be fe je zé se kor
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott min ta sze rin ti írás be li
össze ge zést kö te les ké szí te ni az aján lat(ok)ról. Az ered -
mény hir de tés re a 96.  § (1) és (2) be kez dé sét, a szer zõ dés -
kö tés re a 99.  § (2) és (3) be kez dé sét al kal maz ni kell.”

56.  § A Kbt. 141.  §-ának b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Épí té si kon cesszió ese té ben]
„b) nyílt el já rás ban az aján lat té te li ha tár idõ, meg hí vá sos 

vagy hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos el já -
rás ban a rész vé te li ha tár idõ nem ha tá roz ha tó meg az el já -
rást meg in dí tó hir det mény fel adá sá nak nap já tól szá mí tott
negy ven öt nap nál rö vi debb idõ tar tam ban, va la mint a 74.  §
(2) be kez dé se és a 122.  § (2) be kez dé se nem alkalmaz -
ható.”

57.  § A Kbt. 144.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A tár gya lá sos el já rás ese tét ki vé ve az aján lat té te li
ha tár idõ nem ha tá roz ha tó meg az aján la ti fel hí vást tar tal -
ma zó hir det mény fel adá sá nak, il le tõ leg az aján lat té te li fel -
hí vás meg kül dé sé nek nap já tól szá mí tott har minc há rom
nap nál rö vi debb idõ tar tam ban, a rész vé te li ha tár idõ pe dig
nem ha tá roz ha tó meg har minc nap nál rö vi debb idõ tar tam -
ban. A 74.  § (4) be kez dé se és a 122.  § (3) be kez dé se al kal -
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ma zan dó. A 74.  § (2) be kez dé se, a 122.  § (2) be kez dé se és
a 136.  § (2) be kez dé se nem al kal maz ha tó.”

58.  § A Kbt. 161.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Épí té si be ru há zás be szer zé se ese té ben, ha a be szer -
zés ér té ke el éri vagy meg ha lad ja a kö zös sé gi ér ték ha tá rok
fe lét, az aján lat ké rõ nek a har ma dik rész he lyett az V. fe je -
zet sze rint kell el jár nia, az zal az el té rés sel, hogy az el já rás
so rán a hir det mé nyek meg kül dé sé re és köz zé té te lé re a
246–248.  § ren del ke zé se it kell al kal maz ni.”

59.  § A Kbt. az Aján lat ké rõk al cí met meg elõ zõ en a kö -
vet ke zõ 161/A.  §-sal egé szül ki:

„161/A.  § (1) A 4. mel lék let sze rin ti szol gál ta tá sok ese -
té ben egy sze rû el já rás (har ma dik rész) al kal maz ha tó. Ha a
köz be szer zés tár gya olyan össze tett szol gál ta tás, amely a
3. mel lék let, va la mint a 4. mel lék let sze rin ti va la mely szol -
gál ta tást is ma gá ban fog lal ja, az egy sze rû el já rás al kal -
maz ha tó, fel té ve, hogy a 4. mel lék let sze rin ti szol gál ta tás
ér té ke meg ha lad ja a 3. mel lék let sze rin ti szol gál ta tás ér té -
két.

(2) E fe je zet sze rin ti el já rá sát az aján lat ké rõ kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott elekt ro ni kus úton foly tat ja le.”

60.  § A Kbt. 179.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A köz be szer zés meg kez dé sén a köz be szer zé si el já -
rást meg in dí tó hir det mény fel adá sá nak idõ pont ját, a köz -
vet len rész vé te li fel hí vás meg kül dé sé nek idõ pont ját, a hir -
det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás ese té ben pe dig az
aján lat té te li fel hí vás meg kül dé sé nek, il le tõ leg meg ha tá ro -
zott ese tek ben a tár gya lás meg kez dé sé nek idõ pont ját kell
ér te ni. Ez az idõ pont az irány adó a 40.  § (2) be kez dé sé nek
a) pont ja al kal ma zá sa te kin te té ben is.”

61.  § A Kbt. 181.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az aján lat ké rõ – a költ ség ve té si év kez de tét köve -
tõen – idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tót ké szít het az adott
évre, il le tõ leg az el kö vet ke zõ leg fel jebb ti zen két hó nap ra
ter ve zett

a) összes (a ki vé te li kör be nem tar to zó és a kö zös sé gi
ér ték ha tá ro kat el érõ vagy meg ha la dó ér té kû) áru be szer zé -
se i rõl, ha an nak be csült össz ér té ke el éri vagy meg ha lad ja a 
176.  § sze rin ti ér ték ha tárt;

b) 3. mel lék let sze rin ti összes (a ki vé te li kör be nem tar -
to zó és a kö zös sé gi ér ték ha tá ro kat el érõ vagy meg ha la dó
ér té kû) szol gál ta tás meg ren de lé sé rõl, ha an nak be csült
össz ér té ke el éri vagy meg ha lad ja a 176.  § sze rin ti ér ték ha -
tárt.”

62.  § A Kbt. 182.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az aján lat ké rõ az idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tót
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott min ta sze rin ti hir det -

mény út ján te he ti köz zé. A hir det mény hon la pon tör té nõ
köz zé té te lé re a hir det mény nek az Eu ró pai Kö zös sé gek
 Hivatalos Ki ad vá nyai Hi va ta la ré szé re elekt ro ni kus úton
tör té nõ fel adá sát köve tõen ke rül het sor.”

63.  § A Kbt. 184.  §-ának (2)–(4) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) Az aján lat ké rõ nek a hir det ményt kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott elekt ro ni kus úton és mó don kell – a
Köz be szer zé sek Ta ná csán ke resz tül – meg kül de nie az
 Európai Kö zös sé gek Hi va ta los Ki ad vá nyai Hi va ta lá nak.
Hir det ményt köz zé té tel re csak az az aján lat ké rõ ad hat fel,
ame lyik a 18.  § sze rin ti ér te sí té si kö te le zett sé gé nek – leg -
ké sõbb a hir det mény Köz be szer zé sek Ta ná csa ré szé re tör -
té nõ meg kül dé se elõtt ti zen öt nap pal – ele get tett.

(3) Az Eu ró pai Kö zös sé gek Hi va ta los Ki ad vá nyai
 Hivatala a hir det ményt a fel adást köve tõen leg ké sõbb öt
na pon be lül te szi köz zé.

(4) A Köz be szer zé sek Ta ná csa (Tit kár sá ga) az aján lat -
ké rõ ál tal meg kül dött hir det ményt – to vább kül dé se, fel -
adá sa elõtt – meg vizs gál ja ab ból a szem pont ból, hogy
meg fe lel-e a köz be szer zé sek kel kap cso la tos jog sza bá -
lyok nak. A hir det mé nyek el len õr zé sé ért – kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott mér té kû – dí jat kell fi zet ni. A hir -
det mé nyek el len õr zé sé ért a Köz be szer zé sek Ta ná csa pol -
gá ri jogi fe le lõs ség gel tar to zik.”

64.  § A Kbt. 195.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„195.  § (1) Az aján lat té te li ha tár idõt az aján lat ké rõ nem
ha tá roz hat ja meg az aján la ti fel hí vást tar tal ma zó hir det -
mény fel adá sá nak nap já tól szá mí tott negy ven öt nap nál rö -
vi debb idõ tar tam ban.

(2) Ha az aján lat ké rõ az aján la ti fel hí vást tar tal ma zó hir -
det mény fel adá sá nak nap ját leg alább öt ven két nap pal
meg elõ zõ en, de leg fel jebb ti zen két hó na pon be lül idõ sza -
kos elõ ze tes tá jé koz ta tót tar tal ma zó hir det ményt adott fel,
és az tar tal maz ta a 208.  § (2) be kez dé sé ben em lí tett hir det -
mény min tá ja sze rin ti, a tá jé koz ta tót tar tal ma zó hir det -
mény fel adá sá nak idõ pont já ban ren del ke zés re álló ada to -
kat is, az (1) be kez dés ben elõ írt ha tár idõ nél rö vi deb bet is
meg le het ha tá roz ni.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti eset ben az aján lat té te li ha tár -
idõ nem le het rö vi debb az aján la ti fel hí vást tar tal ma zó hir -
det mény fel adá sá nak nap já tól szá mí tott hu szon ki lenc nap -
nál, ki vé ve sür gõs ség ese tén, amely eset ben hu szon két
nap ra rö vi dít he tõ.

(4) Az aján lat té te li ha tár idõ (1)–(3) be kez dés sze rin ti
idõ tar ta mát leg fel jebb öt nap pal le le het rö vi dí te ni, fel té ve, 
hogy az aján lat ké rõ a do ku men tá ci ót té rí tés men te sen és
tel jes ter je del mé ben köz vet le nül elekt ro ni kus úton, kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don az aján lat te võk szá -
má ra hoz zá fér he tõ vé te szi az aján la ti fel hí vást tar tal ma zó
hir det mény köz zé té te lé nek nap já tól, és a hir det mény ben
meg ad ja a hoz zá fé rés ada ta it.
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(5) Ha a do ku men tá ció nagy ter je del mû, vagy ha az
aján lat té tel re a do ku men tá ció hely ben való meg te kin té sét
vagy va la mely hely szín meg te kin té sét köve tõen ke rül het
csak sor, az aján lat ké rõ nek en nek figye lembe véte lével
kell az aján lat té te li ha tár idõt – az (1)–(4) be kez dés ben fog -
lal tak hoz ké pest hosszabb idõ tar tam ban – meg ha tá roz nia.

(6) Az aján lat té te li ha tár idõt min den eset ben úgy kell
meg ha tá roz ni, hogy ele gen dõ idõ tar tam áll jon ren del ke -
zés re a meg fe le lõ aján lat té tel hez. Az aján lat té te li ha tár idõ
a (2) és (4) be kez dés együt tes al kal ma zá sa ese tén sem le -
het az aján la ti fel hí vást tar tal ma zó hir det mény fel adá sá tól
szá mí tott ti zen öt nap nál rö vi debb.”

65.  § A Kbt. 203.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„203.  § A rész vé te li ha tár idõt az aján lat ké rõ nem ha tá -
roz hat ja meg a rész vé te li fel hí vást tar tal ma zó hir det mény
fel adá sá nak nap já tól szá mí tott har minc nap nál rö vi debb
idõ tar tam ban. A rész vé te li ha tár idõ sür gõs ség ese tén ti -
zen öt nap ra rö vi dít he tõ.”

66.  § A Kbt. 211.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„211.  § A rész vé te li ha tár idõt az aján lat ké rõ nem ha tá -
roz hat ja meg a köz vet len rész vé te li fel hí vás meg kül dé sé -
nek nap já tól szá mí tott har minc nap nál rö vi debb idõ tar tam -
ban. A rész vé te li ha tár idõ sür gõs ség ese tén ti zen öt nap ra
rö vi dít he tõ.”

67.  § (1) A Kbt. har ma dik ré szé nek címe he lyé be a kö -
vet ke zõ cím lép:

„HARMADIK RÉSZ

A NEMZETI ÉRTÉKHATÁROKAT ELÉRÕ ÉRTÉKÛ
KÖZBESZERZÉSEKRE VONATKOZÓ

RENDELKEZÉSEK, EGYSZERÛ KÖZBESZERZÉSI
ELJÁRÁS”

(2) A Kbt. VI. fe je ze té nek címe he lyé be a kö vet ke zõ
cím lép:

„VI. Fejezet

ÁLTALÁNOS EGYSZERÛ KÖZBESZERZÉSI
ELJÁRÁS”

68.  § A Kbt. 240–261.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zé sek lép nek:

„240.  § (1) E fe je zet sze rint kell el jár ni a 241.  §-ban
meg ha tá ro zott szer ve ze tek nek (aján lat ké rõk), ha meg adott 
tár gyú köz be szer zé se ik ér té ke a köz be szer zés meg kez dé -
se kor el éri vagy meg ha lad ja a nem ze ti ér ték ha tá ro kat, és
nem a IV. fe je zet sze rint kell el jár ni.

(2) E fe je zet sze rin ti el já rá sát az aján lat ké rõ kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott mó don, elekt ro ni kus úton foly -
tat ja le.

Ajánlatkérõk

241.  § E fe je zet al kal ma zá sá ban aján lat ké rõk:
a) a 22.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott aján lat ké -

rõk, a 22.  § (4) be kez dé se sze rin ti ki vé tel lel;
b) a tá mo ga tás ból meg va ló sí tan dó köz be szer zés te kin -

te té ben az a) pont alá nem tar to zó szer ve zet – ki vé ve az
egyé ni vál lal ko zót és az egyé ni cé get –, amely nek az e fe -
je zet sze rin ti köz be szer zé sét az a) pont ban meg ha tá ro zott
egy vagy több szer ve zet költ ség ve té si for rás ból, il le tõ leg
az Eu ró pai Uni ó ból szár ma zó for rás ból het ven öt szá za lé -
kot meg ha la dó rész ben köz vet le nül tá mo gat ja;

c) az a) pont alá nem tar to zó szer ve zet, amely nek fi ze -
té si kö te le zett sé gé ért a Kor mány az ál lam ház tar tás ról
 szóló tör vény alap ján kész fi ze tõ ke zes sé get vál lalt.

A közbeszerzés tárgyai

242.  § (1) A köz be szer zés tár gya áru be szer zés, épí té si
be ru há zás, épí té si kon cesszió, szol gál ta tás meg ren de lé se,
il le tõ leg szol gál ta tá si kon cesszió.

(2) Az áru be szer zés re a 24.  §-t az zal az el té rés sel kell al -
kal maz ni, hogy áru be szer zés nek mi nõ sül az in gat lan tu laj -
don jo gá nak vagy hasz ná la tá ra, hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó
jog nak – vé te li jog gal vagy anél kül tör té nõ – meg szer zé se
is az aján lat ké rõ ré szé rõl.

(3) Az épí té si be ru há zás ra a 25.  § (1) be kez dé sét, épí té si 
kon cesszi ó ra a 26.  §-t, a szol gál ta tás meg ren de lé sé re a
27.  §-t kell al kal maz ni. A 28.  § szin tén al kal ma zan dó.

(4) A szol gál ta tá si kon cesszió olyan szol gál ta tás meg -
ren de lés, amely nek alap ján az aján lat ké rõ a szol gál ta tás
nyúj tá sá nak jo gát (hasz no sí tá si jog) meg ha tá ro zott idõ re
át en ge di, és el len szol gál ta tá sa a hasz no sí tá si jog vagy e
jog át en ge dé se pénz be li el len szol gál ta tás sal együtt.

Kivételek

243.  § E fe je zet sze rin ti el já rást nem kell al kal maz ni
a) a 29.  § sze rin ti ki vé te lek ese té ben az zal, hogy az

(1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti ki vé tel nem igé nyel
elõ ze tes dön tés ho za talt;

b) tan könyv be szer zé sé re, amennyi ben arra a tan -
könyv pi ac rend jé rõl  szóló tör vény ben meg ha tá ro zot tak
sze rint, az is ko lai tan könyv el lá tás ke re té ben ke rül sor és a
tan könyv sze re pel a tan könyv jegy zék ben;

c) a 4. szá mú mel lék let sze rin ti jogi szol gál ta tá sok és a
hi va ta los köz be szer zé si ta nács adói te vé keny ség ese té ben,
ha a szol gál ta tás ér té ke nem éri el a kö zös sé gi ér ték ha tárt;

d) a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról
 szóló 1997. évi XXXI. tör vény alap ján gyer mek ott hon ban, 
il let ve la kás ott hon ban el he lye zett gyer me kek tel jes el lá tá -
sá ra, il le tõ leg utó gon do zói el lá tás ban ré sze sü lõk, va la mint 
a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló
1993. évi III. tör vény sze rin ti la kó ott hon ban élõ sze mé -
lyek tel jes el lá tá sá ra szol gá ló áru be szer zés és szol gál ta tás
meg ren de lé se ese tén;

e) a ki sa já tí tást meg elõ zõ in gat lan-adás vé tel, il le tõ leg
in gat la nok cse ré je ese tén, va la mint ak kor, ha tör vény az
in gat lan tu laj don jo gá nak, hasz ná la tá ra, il le tõ leg hasz no sí -
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tá sá ra vo nat ko zó jog nak az át en ge dé sét ver seny tár gya lás,
ver se nyez te tés vagy nyil vá nos pá lyá zat út ján ren de li el,
va la mint, ha az in gat lan be szer zé sé re jog sza bály ál tal biz -
to sí tott elõ vá sár lá si jog gya kor lá sa út ján ke rül sor;

f) kül ügyi se gé lye zés ke re té ben hu ma ni tá ri us se gít ség -
nyúj tás cél já ból, vál ság ke ze lés so rán tör té nõ be szer zés re,
amely nek vo nat ko zá sá ban az Or szág gyû lés ille té kes bi -
zott sá ga e tör vény al kal ma zá sát ki zá ró elõ ze tes dön tést
ho zott;

g) épí té si be ru há zás, épí té si kon cesszió be szer zé sé re,
ha a be szer zés ér té ke el éri vagy meg ha lad ja a kö zös sé gi
köz be szer zé si ér ték ha tá rok fe lét;

h) a köz meg ren de lé sek re, ki vé ve, ha az épí té si be ru há -
zás vagy épí té si kon cesszió, ami hez a köz meg ren de lés
kap cso ló dik, rész ben vagy egész ben az Eu ró pai Uni ó ból
szár ma zó for rás ból va ló sul meg;

i) olyan szol gál ta tás meg ren de lé se ese té ben, amely az
aján lat ké rõ alap te vé keny sé ge el lá tá sá hoz szük sé ges iro -
dal mi (szak iro dal mi, tu do má nyos) mû lét re ho zá sá ra, ta -
nács adói vagy sze mé lyi tol má cso lá si te vé keny ség vég zé -
sé re irá nyul.

Értékhatárok

244.  § (1) E fe je zet al kal ma zá sá ban az áru be szer zés re,
az épí té si be ru há zás ra, az épí té si kon cesszi ó ra, a szol gál ta -
tás meg ren de lé sé re és a szol gál ta tá si kon cesszi ó ra vo nat -
ko zó köz be szer zé si ér ték ha tá ro kat a 2009. évre és azt
köve tõen az éves költ ség ve té si tör vény ál la pít ja meg.

(2) A nem ze ti ér ték ha tá ro kat a Köz be szer zé sek Ta ná csa 
a Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben köz zé te szi.

A közbeszerzés értéke

245.  § A köz be szer zés ér té ké nek meg ál la pí tá sá ra a
35–40.  § ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

A hirdetmények megküldése és közzététele

246.  § (1) E fe je zet al kal ma zá sá ban hir det mény köz zé -
té te lén a Köz be szer zé sek Ta ná csá nak Hi va ta los Lap já ban, 
a Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben (a továb biak ban: Köz be szer -
zé si Ér te sí tõ) tör té nõ köz zé té telt kell ér te ni.

(2) Az aján lat ké rõ nek a hir det ményt a le he tõ leg gyor -
sab ban és leg meg fe le lõbb mó don kell meg kül de nie a Köz -
be szer zé sek Ta ná csá nak (Tit kár sá gá nak). Hir det ményt
köz zé té tel re csak az az aján lat ké rõ ad hat fel, ame lyik a
18.  § sze rin ti ér te sí té si kö te le zett sé gé nek – leg ké sõbb a
hir det mény Köz be szer zé sek Ta ná csa ré szé re tör té nõ meg -
kül dé se elõtt ti zen öt nap pal – ele get tett.

(3) A Köz be szer zé sek Ta ná csa a hir det ményt a fel adást
köve tõen leg ké sõbb öt mun ka na pon be lül te szi köz zé.

(4) A hir det mény fel adá sá nak nap ját az aján lat ké rõ nek
tud nia kell iga zol ni.

(5) A Köz be szer zé sek Ta ná csa (Tit kár sá ga) az aján lat -
ké rõ ál tal meg kül dött hir det ményt meg vizs gál ja ab ból a
szem pont ból, hogy meg fe lel-e a köz be szer zé sek kel kap -
cso la tos jog sza bá lyok nak. A hir det mé nyek ellenõrzé -
séért – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér té kû – dí jat

kell fi zet ni. A díj meg fi ze té se alól men tes ség il le ti meg az
ezer fõ la kos nál ke ve sebb lé lek szá mú te le pü lé sek ese té ben 
a 22.  § (1) be kez dé sé nek d) és f) pont ja sze rin ti aján lat ké -
rõ ket.

(6) A hir det mé nyek el len õr zé sé ért a Köz be szer zé sek
Ta ná csa pol gá ri jogi fe le lõs ség gel tar to zik.

247.  § (1) A Köz be szer zé sek Ta ná csa a hir det ményt
nem elekt ro ni kus úton, il let ve elekt ro ni kus úton, de nem a
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don tör té nõ meg -
kül dés ese tén – az aján lat ké rõ ké rel mé re – a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott mód nak meg fe le lõ elekt ro ni kus
for má tu mú vá ala kít ja át. A hir det mény elekt ro ni kus át ala -
kí tá sá ért – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér té -
kû – dí jat kell fi zet ni.

(2) A hir det mé nyek tel jes ter je del mük ben ke rül nek köz -
zé té tel re.

(3) A hir det mény, il le tõ leg lé nye ges ele me i nek össze ge -
zé se ide gen nyel ven is köz zét ehe tõ az zal, hogy egye dül az
aján lat ké rõ ál tal vá lasz tott nyel ven (ere de ti nyel ven) ké -
szült és meg kül dött szö veg hi te les.

(4) A hir det mé nyek nek a Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben
való köz zé té te le költ sé ge it a fel adó vi se li.

(5) A hir det mé nyek meg kül dé sé nek és köz zé té te lé nek
rész le tes sza bá lya it, va la mint a hir det mé nyek min tá it kü -
lön jog sza bály ha tá roz za meg.

248.  § Az e fe je zet sze rin ti hir det mé nye ket [246.  §
(1) be kez dé se] az aján lat ké rõ nek – ha ren del ke zik hon lap -
pal – hon lap ján is köz zé kell ten nie, az zal, hogy erre a hir -
det mény nek a Köz be szer zé sek Ta ná csa ré szé rõl tör té nõ
köz zé té te lét köve tõen ke rül het csak sor. Az így köz zé tett
hir det mény nem tar tal maz hat más ada to kat, mint ame lyek
a Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben meg je len tek, to váb bá fel kell
tün tet ni a Köz be szer zé sek Ta ná csa ré szé re tör té nõ fel adás
nap ját is.

22. Cím

AZ ÁLTALÁNOS EGYSZERÛ KÖZBESZERZÉSI
ELJÁRÁS SZABÁLYAI

249.  § (1) Az egy sze rû köz be szer zé si el já rás ban az aján -
lat ké rõ az aján lat té te li fel hí vást hir det mény út ján kö te les
köz zé ten ni.

(2) Az aján lat té te li fel hí vás nak leg alább a kö vet ke zõ ket
kell tar tal maz nia:

a) az aján lat ké rõ ne vét, cí mét, te le fon- és te le fax szá mát 
és elekt ro ni kus le ve le zé si cí mét;

b) a köz be szer zés tár gyát, il le tõ leg mennyi sé gét, a köz -
be szer zé si mû sza ki le írást, il le tõ leg a mi nõ sé gi kö ve tel mé -
nye ket, tel je sít mény kö ve tel mé nye ket;

c) a szer zõ dés meg ha tá ro zá sát;
d) a szer zõ dés idõ tar ta mát vagy a tel je sí tés ha tár ide jét;
e) a tel je sí tés he lyét;
f) az el len szol gál ta tás tel je sí té sé nek fel té te le it, il le tõ leg 

a vo nat ko zó jog sza bá lyok ra hi vat ko zást;
g) az aján la tok bí rá la ti szem pont ját;
h) az al kal mas sá gi kö ve tel mé nye ket és a 69.  § (2) be -

kez dé sé ben fog lal ta kat;
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i) a hi ány pót lás le he tõ sé gét;
j) az aján lat té te li ha tár idõt;
k) az aján lat be nyúj tá sá nak cí mét;
l) az aján lat té tel nyel vét (nyel ve it), az zal, hogy a ma -

gyar nyel ven tör té nõ aján lat té tel le he tõ sé gét min den eset -
ben biz to sí ta ni kell;

m) az aján lat(ok) fel bon tá sá nak he lyét, ide jét;
n) an nak meg ha tá ro zá sát, hogy az el já rás ban le het-e

tár gyal ni, vagy a be nyúj tott aján la to kat tár gya lás nél kül
bí rál ják el;

o) ha az el já rás tár gya lá sos, a tár gya lás le foly ta tá sá nak
me ne tét és az aján lat ké rõ ál tal elõ írt alap ve tõ sza bá lya it,
az elsõ tár gya lás idõ pont ját;

p) az ered mény hir de tés ter ve zett idõ pont ját;
q) a szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ját;
r) az aján lat té te li fel hí vás fel adá sá nak, il le tõ leg meg -

kül dé sé nek nap ját;
s) a rész aján lat [50.  § (3) be kez dés], több vál to za tú

( alternatív) aján lat (51.  §) le he tõ sé gét vagy ki zá rá sát;
sz) an nak meg ha tá ro zá sát, hogy az aján lat ké rõ al kal -

maz za-e a 253.  § (1) be kez dé sét.
(3) Az aján lat ké rõ az aján lat té te li fel hí vás ban kö te les a

60.  § és a 62.  § sze rin ti ki zá ró oko kat elõ ír ni, il let ve a 61.  §
sze rin ti ki zá ró oko kat is elõ ír hat ja. A ki zá ró okok fenn
nem ál lá sá ról az aján lat te võ nek, a köz be szer zés ér té ké nek
tíz szá za lé kát meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt
al vál lal ko zó nak, va la mint az aján lat te võ ré szé re a szer zõ -
dés tel je sí té sé hez erõ for rást nyúj tó szer ve zet nek nyi lat -
koz nia kell.

(4) Az aján lat te võ al kal mas sá gá nak meg ha tá ro zá sá ra a
66.  §, a 67.  § és a 69.  § meg fele lõen al kal ma zan dó.

250.  § (1) Az el já rás ban az aján lat ké rõ az aján lat té te li
fel hí vás ban meg ha tá ro zott fel té te lek hez, az aján lat te võ
pe dig az aján la tá hoz köt ve van, ki vé ve, ha az el já rás tár -
gya lá sos. A tár gya lá sok be fe je zé sé vel aján la ti kö tött ség
jön lét re.

(2) Az egy sze rû köz be szer zé si el já rás – ha ered mé -
nyes – a szer zõ dés kö tés sel zá rul le.

(3) Az egy sze rû köz be szer zé si el já rás ban
a) az el já rás meg kez dé sé re és meg in dí tá sá ra a 35.  §

(2) be kez dé se, va la mint a 48.  § (2) és (3) be kez dé se;
b) az aján lat té te li fel hí vás ra az 52.  §, a ki egé szí tõ tá jé -

koz ta tás ra az 56.  §;
c) a bí rá la ti szem pon tok ra az 57.  § (1)–(5) be kez dé se;
d) az aján lat ra a 70.  § (1) és (2), va la mint (4) be kez dé se, 

a 71.  § (1) és (2), va la mint (4) és (5) be kez dé se, to váb bá a
73.  §;

e) az aján lat té te li ha tár idõ re és az aján la ti kö tött ség re a
74.  § (6) be kez dé se és a 75.  § (2) be kez dé se;

f) az aján la tok be nyúj tá sá ra és fel bon tá sá ra a 79. és
80.  §;

g) az aján la tok el bí rá lá sá ra a 81–89/A.  § és a 90.  §
(5) be kez dé se, to váb bá a 91. és 92.  §;

h) az aján la tok el bí rá lá sá ra, az elõ ze tes vi ta ren de zés re
és az ered mény hir de tés re a 93–97.  §, va la mint a 98.  § (1)
és (2) be kez dé se;

i) a szer zõ dés meg kö té sé re a 99. és a 99/A.  §; va la mint
tár gya lás ese tén a 128.  § is
meg fele lõen al kal ma zan dó az zal, hogy az aján la ti fel hí vás
he lyett aján lat té te li fel hí vást kell ér te ni.

(4) A (3) be kez dés tõl el té rõ en a 4. szá mú mel lék let sze -
rin ti szol gál ta tá sok ese té ben, ha a be szer zés ér té ke el éri
vagy meg ha lad ja a kö zös sé gi ér ték ha tárt, az el já rás ered -
mé nyé rõl vagy ered mény te len sé gé rõl  szóló tá jé koz ta tót
tar tal ma zó hir det mény meg kül dé sé re és köz zé té te lé re a
98.  §-t kell al kal maz ni, az zal, hogy az el já rás ered mé nyé -
rõl vagy ered mény te len sé gé rõl  szóló tá jé koz ta tót tar tal -
ma zó hir det mény ben [98.  § (3) be kez dés] az aján lat ké rõ -
nek nyi lat koz nia kell, hogy egyet ért-e a hir det mény köz zé -
té te lé vel; ha nem ért egyet, a hir det mény nem ke rül köz zé -
té tel re. Ez a nyi lat ko zat azon ban nem érin ti a 47.  § (1) be -
kez dé se sze rin ti köz zé té telt a Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben,
va la mint az aján lat ké rõ hon la pon tör té nõ köz zé té te li kö te -
le zett sé gét. [17/C.  §]

251.  § (1) Az aján lat té te li ha tár idõt az aján lat ké rõ nem
ha tá roz hat ja meg az aján lat té te li fel hí vást tar tal ma zó hir -
det mény fel adá sá nak nap já tól szá mí tott hu szon öt nap nál
rö vi debb idõ tar tam ban.

(2) Az (1) be kez dés tõl el té rõ en az aján lat té te li ha tár idõ
leg ke ve sebb hu szon öt na pos idõ tar ta ma leg fel jebb öt nap -
pal le rö vi dít he tõ, fel té ve, hogy a do ku men tá ció ren del ke -
zés re bo csá tá sa és a ki egé szí tõ tá jé koz ta tás meg adá sa
elekt ro ni kus úton tör té nik.

(3) Az egy sze rû el já rás ban a tör vény 2–5/A. és 7–8., va -
la mint 10. cí mé nek a 250.  § (3) be kez dé sé ben fel nem so -
rolt ren del ke zé sei is meg fele lõen al kal maz ha tók.

252.  § (1) A 250.  § (1) be kez dé sé tõl el té rõ en az aján lat -
ké rõ hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rást al kal maz hat,
ha a be szer zés ér té ke nem éri el a min den ko ri nem ze ti köz -
be szer zé si ér ték ha tár más fél sze re sét és

a) az aján lat ké rõ ál tal le foly ta tott el já rás a 92.  §
a) pont ja alap ján ered mény te len volt, fel té ve, hogy az
aján lat té te li fel hí vás fel té te lei idõ köz ben lé nye ge sen nem
vál toz tak meg;

b) az fel tét le nül szük sé ges, mi vel az aján lat ké rõ ál tal
elõ re nem lát ha tó ok ból elõ állt rend kí vü li sür gõs ség  miatt
az egy sze rû el já rás ra elõ írt ha tár idõk nem len né nek be tart -
ha tó ak; a rend kí vü li sür gõs sé get in do ko ló kö rül mé nyek
azon ban nem ered het nek az aján lat ké rõ mu lasz tá sá ból;

c) a be szer zés nyil vá no san köz zé tett, bár ki ál tal igény -
be ve he tõ és ki vé te le sen ked ve zõ fel té te lei csak rö vid
 ideig áll nak fenn, és az el len szol gál ta tás a pi a ci árak hoz
ké pest lé nye ge sen ala cso nyabb, to váb bá e ked ve zõ fel té te -
lek igény be vé te le az e fe je zet sze rin ti el já rás al kal ma zá sa
ese tén meg hi ú sul na;

d) a 125.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja, vagy (3) és
(4) be kez dé se sze rin ti eset áll fenn.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti hir det mény nél kü li tár gya -
lá sos el já rás ra a 6. cím sza bá lya it kell al kal maz ni, az zal az
el té rés sel, hogy

a) az (1) be kez dés a) pont ja és a 125.  § (4) be kez dé sé -
nek a) pont ja sze rin ti eset ben az aján lat ké rõ nek le he tõ ség
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sze rint leg alább há rom aján lat te võt kell aján lat té tel re fel -
hív nia;

b) az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti eset ben az zal az
aján lat te võ vel kell tár gyal ni és – a 99.  § (2) be kez dé sé ben
fog lal tak tól el té rõ en – a tár gya lás be fe je zé se kor írás ban
szer zõ dést köt ni, aki a szer zõ dést a rend kí vü li hely zet ál tal
meg kí vánt idõ alatt ké pes tel je sí te ni;

c) ha az aján lat ké rõ több aján lat te võt kért fel aján lat té -
tel re, az aján la tok elõ ze tes ér té ke lé sét köve tõen elekt ro ni -
kus ár lej tést kez de mé nyez het;

d) a 134.  § (6) be kez dé se nem al kal ma zan dó;
e) a 132.  § és a 134.  § (5) be kez dé se sze rin ti kö ve tel -

mény nek fa xon vagy elekt ro ni kus úton kell ele get ten ni.
(3) Ha a köz be szer zés kül kép vi se let szá má ra tör té nik,

az aján lat ké rõ hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rást al -
kal maz hat.

253.  § (1) Az aján lat ké rõ az e fe je zet sze rin ti köz be szer -
zé si el já rás ban való rész vé tel jo gát fenn tart hat ja az éves
net tó egy mil li árd fo rint ár be vé telt el nem érõ aján lat te võk
szá má ra.

(2) Az (1) be kez dés épí té si be ru há zás és épí té si kon -
cesszió ese té ben csak ak kor al kal maz ha tó, ha a be szer zés
ér té ke nem ha lad ja meg a két száz mil lió fo rin tot.

(3) Az aján lat ké rõ az (1) be kez dés nek meg fele lõen
fenn tar tott szer zõ dé sek ese té ben kö te les biz to sí ta ni az
 Európai Uni ó ban le te le pe dett azon aján lat te võk esély -
egyen lõ sé gét, ame lyek ár be vé te le nem éri el az éves net tó
egy mil li árd fo rin tot.

(4) Ha az aján lat ké rõ az (1) be kez dés nek meg fele lõen
fenn kí ván ja tar ta ni a köz be szer zé si el já rás ban való rész -
vé tel jo gát, ezt az aján lat té te li fel hí vás ban je lez nie kell.

A szolgáltatási koncesszióval kapcsolatos különös
szabályok

254.  § (1) Ha a szol gál ta tá si kon cesszió egy ben a kon -
cesszi ós tör vény ha tá lya alá is tar to zik, az aján lat ké rõ nek a 
kon cesszi ós tör vény sze rint kell el jár nia az zal, hogy er rõl a 
Köz be szer zé sek Ta ná csát ha la dék ta la nul írás ban tá jé koz -
tat nia kell.

(2) Ha a szol gál ta tá si kon cesszió egy ben az au tó busszal
vég zett me net rend sze rin ti sze mély szál lí tás ról  szóló tör -
vény ha tá lya alá is tar to zik, ak kor az aján lat ké rõ nek ez
utób bi tör vény sze rint kell el jár nia, az zal, hogy er rõl a
Köz be szer zé sek Ta ná csát ha la dék ta la nul írás ban tá jé koz -
tat nia kell.

(3) Ha a szol gál ta tá si kon cesszió tár gya egész ség ügyi
szol gál ta tó val vagy más fenn tar tó val, il let ve más egész -
ség ügyi köz szol gál ta tá sért fe le lõs szerv vel tör té nõ egész -
ség ügyi el lá tá si szer zõ dés meg kö té se a he lyi ön kor mány -
zat egész ség ügyi szak el lá tá si kö te le zett sé gé nek tel je sí té se
ér de ké ben, amely re a va gyon ke ze lõi jog át adá sá val együt -
te sen ke rül sor, az aján lat ké rõ e tör vény he lyett az
 államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
105/A–105/D.  §-ában fog lal tak sze rint jár el.

VII. Fejezet

KÜLÖNÖS EGYSZERÛ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS

23. Cím

A FEJEZET ALKALMAZÁSI KÖRE

Általános rendelkezések

255.  § (1) E fe je zet sze rint kell el jár ni a 162.  §-ban meg -
ha tá ro zott szer ve ze tek nek (aján lat ké rõk), ha meg adott tár -
gyú köz be szer zé se ik ér té ke a köz be szer zés meg kez dé se -
kor el éri vagy meg ha lad ja a nem ze ti ér ték ha tá ro kat, és
nem a IV. vagy V. fe je zet sze rint kell el jár ni.

(2) E fe je zet sze rint kell el jár ni, amennyi ben a köz be -
szer zés az aján lat ké rõ nek a 163.  §-ban meg ha tá ro zott egy
vagy több te vé keny sé gé nek foly ta tá sá val és egy ben azon
kí vü li te vé keny sé gé nek foly ta tá sá val is össze függ, de a
köz be szer zés tár gya el sõ sor ban a 163.  §-ban meg ha tá ro -
zott te vé keny ség el lá tá sá hoz szük sé ges.

(3) A VI. fe je zet sze rint kell el jár ni, amennyi ben a köz -
be szer zés az aján lat ké rõ nek a 163.  §-ban meg ha tá ro zott
egy vagy több te vé keny sé gé nek foly ta tá sá val és az azon
kí vü li te vé keny sé gé nek foly ta tá sá val is össze függ, és nem
ál la pít ha tó meg, hogy a köz be szer zés el sõ sor ban mely te -
vé keny ség el lá tá sá hoz szük sé ges, il let ve a köz be szer zés
tár gya ter mé szet ben nem oszt ha tó, il le tõ leg ré szek re bon -
tá sa ese tén nem hasz nál ha tó meg fele lõen, fel té ve, hogy az
aján lat ké rõ egy ben a 162.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja
sze rin ti aján lat ké rõ nek mi nõ sül.

(4) E fe je zet sze rint kell el jár ni ak kor is, amennyi ben a
köz be szer zés az aján lat ké rõ nek a 163.  §-ban meg ha tá ro -
zott egy vagy több te vé keny sé gé nek foly ta tá sá val és egy -
ben azon kí vü li, de az VI. fe je zet ha tá lya alá nem tar to zó
te vé keny sé gé nek foly ta tá sá val is össze függ, és nem ál la -
pít ha tó meg, hogy a köz be szer zés el sõ sor ban mely te vé -
keny ség el lá tá sá hoz szük sé ges, il let ve a köz be szer zés tár -
gya ter mé szet ben nem oszt ha tó, il le tõ leg ré szek re bon tá sa
ese tén nem hasz nál ha tó meg fele lõen.

(5) E fe je zet sze rin ti el já rá sát az aján lat ké rõ kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott mó don, elekt ro ni kus úton foly -
tat ja le.

A közbeszerzés tárgyai

256.  § (1) A köz be szer zés tár gya áru be szer zés, épí té si
be ru há zás, il le tõ leg szol gál ta tás meg ren de lé se.

(2) Az áru be szer zés re a 24.  §-t, az épí té si be ru há zás ra a
25.  § (1) be kez dé sét, a szol gál ta tás meg ren de lé sé re a
27.  §-t kell al kal maz ni. A 28.  § szin tén al kal ma zan dó.

Kivételek

257.  § E fe je zet sze rin ti el já rást nem kell al kal maz ni a
168.  § (1) be kez dé se, a 169. és 170.  §, a 172.  § (1) be kez dé -
se, a 173.  § (1)–(4) be kez dé se, a 174. és 175.  §, va la mint a
243.  § c), g) és j) pont ja sze rin ti ki vé te lek ese té ben, az zal,
hogy a 168.  § (2) és (4) be kez dé se is al kal ma zan dó.
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Értékhatárok

258.  § (1) E fe je zet al kal ma zá sá ban az áru be szer zés re,
az épí té si be ru há zás ra és a szol gál ta tás meg ren de lé sé re vo -
nat ko zó köz be szer zé si ér ték ha tá ro kat a 2009. évre és azt
köve tõen az éves költ ség ve té si tör vény ál la pít ja meg.

(2) A nem ze ti ér ték ha tá ro kat a Köz be szer zé sek Ta ná csa 
a Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben köz zé te szi.

A közbeszerzés értéke

259.  § A köz be szer zés ér té ké nek meg ál la pí tá sá ra a
35–40.  § ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

A hirdetmények megküldése és közzététele

260.  § A hir det mé nyek meg kül dé sé re és köz zé té te lé re a
246–248.  §-t kell meg fele lõen al kal maz ni.

24. Cím

A KÜLÖNÖS EGYSZERÛ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS

261.  § (1) A kü lö nös egy sze rû köz be szer zé si el já rás ra a
250–254.  §-t a (2) be kez dés sze rin ti el té rés sek kel kell al -
kal maz ni.

(2) Az egy sze rû köz be szer zé si el já rás ban
a) az el já rás meg in dí tá sá ra a 48.  § (2) és (3) be kez dé se;
b) az aján lat té te li fel hí vás ra az 52.  §;
c) a ki egé szí tõ tá jé koz ta tás ra az 56.  §;
d) a bí rá la ti szem pon tok ra az 57.  § (1)–(5) be kez dé se;
e) az aján lat ra a 70.  § (1) és (2), va la mint (4) be kez dé se

és a 73.  §;
f) az aján lat té te li ha tár idõ re és az aján la ti kö tött ség re a

74.  § (6) be kez dé se és a 75.  § (2) be kez dé se;
g) az aján la tok be nyúj tá sá ra és fel bon tá sá ra a 79. és

80.  §;
h) az aján la tok el bí rá lá sá ra a 81–89/A.  § és a 90.  §

(5) be kez dé se, to váb bá a 91. és 92.  §, va la mint a 197. és
199.  §;

i) az aján la tok el bí rá lá sá ra, az elõ ze tes vi ta ren de zés re
és az ered mény hir de tés re a 93–97.  §, va la mint a 98.  § (1)
és (2) be kez dé se;

j) a szer zõ dés meg kö té sé re a 99. és a 99/A.  §; va la mint
tár gya lás ese tén a 128.  § is
meg fele lõen al kal ma zan dó az zal, hogy az aján la ti fel hí vás
he lyett aján lat té te li fel hí vást kell ér te ni.”

69.  § A Kbt. 304.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ új
(2) be kez dés sel egé szül ki és az ere de ti (2) be kez dés szá -
mo zá sa (3) be kez dés re vál to zik:

„(1) A köz be szer zé si szer zõ dést a köz be szer zé si el já rás
alap ján nyer tes aján lat te võ ként [91.  § (2) be kez dé se] szer -
zõ dõ fél nek, vagy – ha az aján lat ké rõ gaz dál ko dó szer ve -
zet lét re ho zá sá nak kö te le zett sé gét elõ ír ta vagy azt le he tõ -
vé tet te (52.  §) – a nyer tes aján lat te võ (aján lat te võk) ki zá -
ró la gos ré sze se dé sé vel lét re ho zott gaz dál ko dó szer ve zet -
nek (a továb biak ban: pro jekt tár sa ság) kell tel je sí te nie.

(2) Az aján lat te võ nek vagy a kö zös aján lat te võk nek leg -
alább a köz be szer zés ér té ké nek öt ven szá za lé kát sa ját ma -
guk kell, hogy tel je sít sék.”

70.  § A Kbt. a 304.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ új
304/A.  §-sal egé szül ki:

„304/A.  § (1) Ha a köz be szer zé si szer zõ dés tel je sí té se
ér de ké ben a nyer tes aján lat te võ (aján lat te võk) pro jekt tár -
sa sá got hoz nak lét re, a köz be szer zé si szer zõ dés ben elõ
kell írni, hogy az ab ban fog lalt jo gok és kö te le zett sé gek a
pro jekt tár sa ság lét re jöt té nek idõ pont já tól a pro jekt tár sa sá -
got il le tik meg, il le tõ leg ter he lik. Eb ben az eset ben az
aján lat ban meg je lölt al vál lal ko zók a pro jekt tár sa ság gal
kö te le sek a köz be szer zé si szer zõ dés tel je sí té sé hez szük sé -
ges szer zõ dést (szer zõ dé se ket) meg köt ni.

(2) Az aján lat ké rõ ként szer zõ dõ fél és a pro jekt tár sa ság
kö zöt ti szer zõ dés re egye bek ben a köz be szer zé si szer zõ dé -
sek re vo nat ko zó sza bá lyo kat – így kü lö nö sen a szer zõ dé -
sek nyil vá nos sá gá ra, a szer zõ dé sek kö te le zõ tar tal má ra és
mó do sí tá sá ra vo nat ko zó, to váb bá a szer zõ dé sek tel je sí té -
sé nek el len õr zé sé vel kap cso lat ban e tör vény ben vagy más
jog sza bály ban fog lalt elõ írásokat – is al kal maz ni kell.

(3) A pro jekt tár sa ság és a nyer tes aján lat te võ (aján lat te -
võk) a szer zõ dés tel je sí té sé ért egye tem le ge sen fe lel nek.

(4) A pro jekt tár sa ság csak a köz be szer zé si szer zõ dés
tel je sí té se ér de ké ben szük sé ges te vé keny sé get vé gez het és 
szer zõ dé se ket köt het, más gaz dál ko dó szer ve zet ben ré sze -
se dést nem sze rez het, va la mint nem ala kul hat át.

(5) A pro jekt tár sa ság ban a nyer tes aján lat te võn (aján lat -
te võ kön) kí vül más nem sze rez het ré sze se dést. A pro jekt -
tár sa ság alap tõ ké jét és alap tõ kén fe lü li va gyo nát – ide nem 
ért ve az osz ta lé kot – az ala pí tók nem von hat ják el.

(6) A nyer tes aján lat te võ (aján lat te võk) a pro jekt tár sa -
sá got ak kor szün tet he ti(k) meg, ha

a) a pro jekt tár sa ság a köz be szer zé si szer zõ dés ben fog -
lal ta kat tel je sí tet te és az aján lat ké rõ vel az egy más felé
fenn ál ló el szá mo lá si kö te le zett sé ge ket is tel je sí tet ték,
vagy

b) a nyer tes aján lat te võ (aján lat te võk) a köz be szer zé si
szer zõ dés bõl, va la mint a köz be szer zé si szer zõ dés tel je sí -
té se ér de ké ben kö tött szer zõ dés bõl szár ma zó jo go kat és
kö te le zett sé ge ket a pro jekt tár sa ság tól tel jes egé szé ben át -
vál lal ták.”

71.  § A Kbt. 305.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) Ha a köz be szer zé si szer zõ dés tel je sí té se ér de ké ben
a nyer tes aján lat te võ (aján lat te võk) pro jekt tár sa sá got hoz -
tak lét re, e § al kal ma zá sá ban a nyer tes aján lat te võ ként
szer zõ dõ fél ki fe je zés alatt a pro jekt tár sa sá got kell ér te ni.”

72.  § A Kbt. 306/A.  §-a a kö vet ke zõ (2)–(4) be kez dés sel 
egé szül ki, egy ide jû leg az ere de ti (2) és (3) be kez dés szá -
mo zá sa (5) és (6) be kez dés re vál to zik:

„(2) Sem mis az e tör vény ha tá lya alá tar to zó szer zõ dés,
ha
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a) azt a köz be szer zé si el já rás jog ta lan mel lõ zé sé vel kö -
töt ték meg;

b) a fe lek a szer zõ dés kö té si mo ra tó ri um ra vo nat ko zó
sza bá lyok [96/B.  § (4) be kez dé se, 99.  § (3) és (4) be kez dé -
se] meg sér té sé vel kö töt tek szer zõ dést, és ez zel meg fosz -
tot ták az aján lat te võt at tól, hogy a szer zõ dés kö tést meg -
elõ zõ en jog or vos la ti el já rás meg in dí tá sát ké rel mez ze, egy -
ben olyan mó don sér tet ték meg a köz be szer zé sek re vo nat -
ko zó sza bá lyo kat, hogy az be fo lyá sol ta az aján lat te võ esé -
lyét a köz be szer zé si el já rás meg nye ré sé re.

(3) A (2) be kez dés tõl el té rõ en a szer zõ dés nem ér vény -
te len, ha

a) az aján lat ké rõ azért nem foly ta tott le hir det mény
köz zé té te lé vel in du ló köz be szer zé si el já rást, vagy kö tött
köz be szer zé si el já rás mel lõ zé sé vel meg ál la po dást
[2/A.  §], mert úgy ítél te meg, hogy a hir det mény nél kül in -
du ló köz be szer zé si el já rás al kal ma zá sá val, vagy a köz be -
szer zé si el já rás mel lõ zé sé vel tör té nõ szer zõ dés kö tés re
(meg ál la po dás meg kö té sé re) e tör vény sze rint le he tõ sé ge
volt, va la mint szer zõ dés kö té si szán dé ká ról kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott min ta sze rin ti hir det ményt tett köz -
zé, to váb bá a szer zõ dést (meg ál la po dást) nem kö töt te meg
a hir det mény köz zé té te lét kö ve tõ nap tól szá mí tott ti ze dik
na pon be lül;

b) ki e mel ke dõ en fon tos köz ér dek fû zõ dik a szer zõ dés
tel je sí té sé hez.

(4) A szer zõ dés hez köz vet le nül kap cso ló dó gaz da sá gi
ér dek (így kü lö nö sen a ké se del mes tel je sí tés bõl, az új köz -
be szer zé si el já rás le foly ta tá sá ból, a szer zõ dõ fél eset le ges
vál to zá sá ból vagy az ér vény te len ség bõl kö vet ke zõ kö te le -
zett sé gek bõl ere dõ költ ség) nem te kint he tõ ki e mel ke dõ en
fon tos köz ér dek nek, a szer zõ dés ér vé nyes sé gé hez fû zõ dõ
to váb bi gaz da sá gi ér de kek pe dig ki zá ró lag ak kor, ha a
szer zõ dés ér vény te len sé ge arány ta lan kö vet kez mé nyek kel 
jár na.”

73.  § A Kbt. 307.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A Köz be szer zé sek Ta ná csá nak el nö ke kez de mé -
nye zi a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság hi va tal ból tör té nõ
el já rá sát, ha va ló szí nû sít he tõ, hogy a szer zõ dés mó do sí tá -
sá ra a 303.  §-ba üt kö zõ mó don, il le tõ leg a szer zõ dés tel je -
sí té sé re a 304. vagy a 305.  §-ba üt kö zõ mó don ke rült sor.”

74.  § A Kbt. 317.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek, egy ide jû leg a § a kö vet -
ke zõ új (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(2) A Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság el já rá sá ban, ha a
köz be szer zé si ügy e tör vény má so dik ré sze sze rin ti köz be -
szer zé si el já rás hoz vagy an nak mel lõ zé sé hez kap cso ló dik,
a kö vet ke zõ el já rá si cse lek mé nyek ki zá ró lag a köz igaz ga -
tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról
 szóló 2004. évi CXL. tör vény (a továb biak ban: Ket.)
160–162.  §-a sze rin ti elekt ro ni kus ügy in té zés ke re té ben
gya ko rol ha tók:

a) a ké re lem, a kez de mé nye zés és mel lék le te i nek be -
nyúj tá sa;

b) a hi ány pót lá si fel hí vás és a hi ány pót lás meg kül dé se;
c) az el já rás ira ta i ba való be te kin tés;
d) az idé zés meg kül dé se;
e) az iga zo lá si ké re lem elõ ter jesz tése;
f) az ügy fél nyi lat ko za ta, be je len té se, bár mi lyen más

be ad vá nya;
g) az ügy fél tá jé koz ta tá sá ra, ér te sí té sé re és fel hí vá sá ra

vo nat ko zó egyéb ha tó sá gi köz lé sek nek az ügy fél tu do má -
sá ra ho zá sa;

h) a dön tés köz lé se.
(3) A (2) be kez dés sze rin ti el já rá si cse lek mé nyek elekt -

ro ni kus úton tör té nõ gya kor lá sá ra a Ket. 161.  §-a (1) be -
kez dé sé nek má so dik mon da ta és (3) be kez dé se nem al kal -
ma zan dó.

(4) Ha a köz be szer zé si ügy e tör vény má so dik ré sze sze -
rin ti köz be szer zé si el já rás hoz vagy an nak mel lõ zé sé hez
kap cso ló dik, az üggyel kap cso la tos va la mennyi do ku men -
tu mot a fe lek elekt ro ni kus úton bo csát ják a Köz be szer zé si
Dön tõ bi zott ság ren del ke zé sé re.”

75.  § A Kbt. 323.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„323.  § (1) Ké rel met nyújt hat be az aján lat ké rõ, az
olyan aján lat te võ, rész vé tel re je lent ke zõ vagy egyéb ér de -
kelt (a továb biak ban: ké rel me zõ), aki nek jo gát vagy jo gos
ér de két az e tör vénybe üt kö zõ te vé keny ség vagy mu lasz tás 
sér ti vagy ve szé lyez te ti.

(2) A ké re lem
a) köz be szer zé si el já rást le zá ró jog sér tõ dön tés ese té ben
aa) az ered mény hir de té sen je len lévõ aján lat te võk,

rész vé te li je lent ke zõk ese té ben az ered mény hir de tést kö -
ve tõ nap tól,

ab) az ered mény hir de té sen je len nem lévõ aján lat te -
võk, rész vé te li je lent ke zõk ese té ben az írás be li össze ge zés 
(adott eset ben a 96/C.  § sze rint mó do sí tott írás be li össze -
ge zés) meg kül dé sét kö ve tõ nap tól,

b) egyéb aján lat ké rõi dön tés ese té ben a dön tés rõl  szóló
ér te sí tés meg kül dé sét kö ve tõ nap tól,

c) egyéb ese tek ben a vi ta tott aján lat ké rõi dön tés köz zé -
té te lét vagy a do ku men tá ció át vé te lét kö ve tõ nap tól,

d) a köz be szer zé si el já rás mel lõ zé sé vel tör té nõ be szer -
zés ese té ben a szer zõ dés meg kö té sé nek idõ pont já tól, il le -
tõ leg ha ez nem ál la pít ha tó meg, ak kor a szer zõ dés tel je sí -
té sé nek bár me lyik fél ál tal tör té nõ meg kez dé sé tõl
szá mí tott ti zen öt na pon be lül nyújt ha tó be.

(3) Ha a köz be szer zé si el já rás mel lõ zé sé vel tör té nõ be -
szer zés a (2) be kez dés sze rin ti ha tár idõ le tel tét köve tõen
jut a ké rel me zõ tu do má sá ra, a ké rel met a szer zõ dés meg -
kö té sé nek idõ pont já tól, il le tõ leg ha ez nem ál la pít ha tó
meg, ak kor a szer zõ dés tel je sí té sé nek bár me lyik fél ál tal
tör té nõ meg kez dé sé tõl szá mí tott egy éven be lül nyújt hat -
ja be.

(4) A (2) és (3) be kez dés sze rin ti ha tár idõk el mu lasz tá sa 
jog vesz tés sel jár.
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(5) A ké re lem 396.  § (1) be kez dés f) pont ja sze rin ti ada -
ta it a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság a Köz be szer zé sek Ta -
ná csa hon lap ján a ké re lem be ér ke zé se után ha la dék ta la nul
köz zé te szi. A szer zõ dés a ké re lem hon la pon tör té nõ köz -
zé té te lé tõl a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság 332.  § (4) be -
kez dé se sze rin ti vég zé sé nek vagy a köz be szer zé si ügy be -
fe je zé sét ered mé nye zõ ha tá ro za tá nak vagy ér de mi ha tá ro -
za tá nak meg ho za ta lá ig nem köt he tõ meg.

(6) A ké re lem be nyúj tá sa elõtt az aján lat te võ vagy
egyéb ér de kelt ké rel me zõ kö te les er rõl – az ál ta la fel té te le -
zett jog sér tés meg je lö lé sé vel – a ké re lem be nyúj tá sá val
meg egye zõ mó don az aján lat ké rõt, il le tõ leg a be szer zõt ér -
te sí te ni.”

76.  § (1) A Kbt. 324.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
új h) pont tal egé szül ki:

[A ké re lem ben meg kell je löl ni]
„h) az elõ ze tes vi ta ren de zés ered mé nyét, il let ve az aján -

lat ké rõ vá la szát [96/B.  § (3) be kez dés].”

(2) A Kbt. 324.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A ké re lem hez csa tol ni kell a ké rel me zõ meg ha tal -
ma zott kép vi se lõ jé nek meg ha tal ma zá sát, ha a ké rel me zõ
he lyett meg ha tal ma zott jár el az el já rás ban, va la mint az
elõ ze tes vi ta ren de zés kap csán [96/B.  §] az aján lat ké rõ vá -
la szát tar tal ma zó do ku men tu mot.”

77.  § A Kbt. 325.  §-ának (3)–(5) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek, egy ide jû leg a § a kö vet -
ke zõ új (6) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) A Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság a ké rel met – ér de -
mi vizs gá lat nél kül – öt na pon be lül ha tá ro zat tal el uta sít ja,
ha meg ál la pít ja, hogy

a) az el já rás ra ma gyar ha tó ság nak nincs jog ha tó sá ga;
b) az el já rás ra nincs ha tás kö re és a ké re lem át té te lé nek

nincs he lye, to váb bá ha a ké re lem át té te lé hez szük sé ges
ada tok a ké re lem bõl hi á nyoz nak, és azok hi va tal ból sem
ál la pít ha tó ak meg;

c) a ké re lem el ké sett;
d) az ügyet ér dem ben már el bí rál ta, és vál to zat lan tény -

ál lás mel lett, ugyan azon ügy ben, ugyan azon jog sza bály -
sér tés re hi vat koz va újabb ké rel met nyúj tot tak be;

e) a ké re lem nem az arra jo go sult tól szár ma zik;
f) a ké rel me zõ a hi ány pót lá si fel hí vás nak a meg ha tá ro -

zott ha tár idõ alatt nem tett ele get, vagy a ké rel mét új ból
 hiányosan adta be.

(4) A Dön tõ bi zott ság a jog or vos la ti el já rást ak kor is
meg szün te ti ha tá ro zat tal, ha a (3) be kez dés alap ján a ké re -
lem ér de mi vizs gá lat nél kü li el uta sí tá sá nak lett vol na he -
lye, az el uta sí tá si ok azon ban az el já rás meg in dí tá sát köve -
tõen ju tott a Dön tõ bi zott ság tu do má sá ra.

(5) A ké rel me zõ az el já rás meg in dí tá sá ra irá nyu ló ké rel -
mét az ér de mi ha tá ro zat (340.  §) meg ho za ta lá ig vissza von -
hat ja. A ké re lem vissza vo ná sa ese tén a ké rel me zõ nem tart -
hat igényt az igaz ga tá si szol gál ta tá si díj vissza té rí té sé re.

(6) Az el já rást meg szün te tõ ha tá ro zat el len a 345.  § sze -
rint kü lön jog or vos lat nak van he lye.”

78.  § A Kbt. 326.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„326.  § A Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság el já rá sát hi va -
tal ból a 327.  § (1) be kez dé se, va la mint a 328. és 329.  § sze -
rin ti ese tek ben in dít ja meg.”

79.  § (1) A Kbt. 327.  §-ának (1) be kez dé se a) pont já nak
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a be kez -
dés a kö vet ke zõ i) pont tal egé szül ki:

[A Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság hi va tal ból való el já -
rá sát a kö vet ke zõ szer ve ze tek vagy sze mé lyek kez de mé -
nyez he tik, ha a fel adat kö rük el lá tá sa so rán e tör vénybe üt -
kö zõ ma ga tar tás vagy mu lasz tás jut tu do má suk ra:]

„a) a Köz be szer zé sek Ta ná csá nak el nö ke;”
„i) a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal.”

(2) A Kbt. 327.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ új (3) be -
kez dés sel egé szül ki, va la mint az ere de ti (3)–(6) be kez dés
szá mo zá sa (4)–(7) be kez dés re mó do sul:

„(2) A Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság hi va tal ból való el -
já rá sát

a) az (1) be kez dés a)–f) és h) pont ja sze rin ti szer ve zet a
köz be szer zé si el já rást le zá ró jog sér tõ dön tés ese té ben az
ered mény hir de tést kö ve tõ nap tól, egyéb ese tek ben a vi ta -
tott aján lat ké rõi dön tés köz zé té te lé tõl szá mí tott har minc
na pon be lül,

b) az (1) be kez dés g) pont ja sze rin ti szer ve zet a jog sér -
tés tu do más ra ju tá sá tól szá mí tott har minc na pon be lül,

c) az (1) be kez dés sze rin ti szer ve zet a köz be szer zé si el -
já rás mel lõ zé sé vel tör té nõ be szer zés ese té ben a szer zõ dés
meg kö té sé nek idõ pont já tól, il le tõ leg ha ez nem ál la pít ha tó 
meg, ak kor a szer zõ dés tel je sí té sé nek bár me lyik fél ál tal
tör té nõ meg kez dé sé tõl szá mí tott egy éven be lül
kez de mé nyez he ti.

(3) Az (1) be kez dés g) pont ja sze rin ti szer ve zet a jog sér -
tés meg tör tén té tõl szá mí tott egy éven túl nem kez de mé -
nyez het el já rást.”

80.  § A Kbt. 328.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„328.  § (1) A Köz be szer zé sek Ta ná csá nak el nö ke kez -
de mé nye zi a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság hi va tal ból
való el já rá sát

a) ha az aján lat ké rõ a 16.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott ha tár idõ le jár tá ig nem kül di meg a Köz be szer zé sek
Ta ná csá nak az éves sta tisz ti kai össze ge zést, to váb bá

b) a 18.  § (5) be kez dé se sze rin ti eset ben, va la mint
c) a 307.  § (3) be kez dé se sze rin ti eset ben.
(2) Az (1) be kez dés sze rin ti kez de mé nye zés re a 327.  §

(2)–(7) be kez dé sét kell al kal maz ni.”

81.  § A Kbt. 329.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:
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„329.  § (1) Ha a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság el nö ke a
hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rás meg kez dé sé rõl a
Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ré szé re meg kül dött ira tok
vizs gá la ta so rán meg ál la pít ja, hogy meg ala po zot tan fel té -
te lez he tõ a köz be szer zés re, va la mint a köz be szer zé si el já -
rás ra vo nat ko zó jog sza bá lyok ren del ke zé se i nek, il le tõ leg
alap el ve i nek meg sér té se, az ira tok be ér ke zé sé tõl szá mí tott 
ti zen öt na pon be lül hi va tal ból meg in dít ja a Köz be szer zé si
Dön tõ bi zott ság el já rá sát.

(2) Ha az aján lat ké rõ ál tal meg kül dött ira tok ból nem ál -
la pít ha tó meg egy ér tel mû en a hir det mény nél kü li tár gya lá -
sos el já rás al kal maz ha tó sá ga meg ha tá ro zott fel té te le i nek
fenn ál lá sa, il le tõ leg az elõ írt aján lat té te li fel hí vás jog sze -
rû sé ge, a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság el nö ke fel hív ja az
aján lat ké rõt a szük sé ges ada tok há rom na pon be lü li pót lá -
sá ra.

(3) Ha az aján lat ké rõ a hi á nyo kat nem pó tol ja, a Köz be -
szer zé si Dön tõ bi zott ság el nö ke a ren del ke zés re álló ada -
tok alap ján dönt az el já rás meg in dí tá sá ról.”

82.  § A Kbt. 330.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság el já rá sá nak meg -
in dí tá sa ese tén az aján lat ké rõ a fo lya mat ban levõ köz be -
szer zé si el já rá sát fel füg geszt he ti, mely rõl kö te les a Köz be -
szer zé si Dön tõ bi zott sá got ér te sí te ni. A fel füg gesz tés a fo -
lya mat ban lévõ el já rá si ha tár idõ ket a fel füg gesz tés idõ tar -
ta má val meg hosszab bít ja.”

83.  § A Kbt. 332.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) Amennyi ben ha lasz tást nem tûrõ ki e mel ke dõ en
fon tos ér dek, il le tõ leg köz ér dek vé del me (ide ért ve a nem -
zet gaz da sá gi okot) in do kol ja, a Köz be szer zé si Döntõ -
bizottság az aján lat ké rõ ké rel mé re – va la mennyi ve szé -
lyez te tett ér dek figye lembe véte lével – vég zés sel en ge dé -
lyez he ti a szer zõ dés meg kö té sét, ha an nak elõ nyei meg ha -
lad ják a szer zõ dés kö tés sel járó hát rá nyo kat. A ké re lem ben 
a ha lasz tást nem tûrõ ki e mel ke dõ en fon tos ér de ket, il le tõ -
leg köz ér de ket (nem zet gaz da sá gi okot) meg kell je löl ni,
va la mint a ké re lem be nyúj tá sá val egy ide jû leg a Köz be -
szer zé si Dön tõ bi zott ság ren del ke zé sé re kell bo csá ta ni a
ké re lem be nyúj tá sát meg ala po zó in dok iga zo lá sá ra szol -
gá ló do ku men tu mo kat. A Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság a
ké re lem rõl be ér ke zé sé tõl szá mít va öt na pon be lül ha tá roz,
a vég zés el len jog or vos lat nak nincs he lye.”

84.  § A Kbt. 334.  §-a a kö vet ke zõ új (3) be kez dés sel
egé szül ki, egy ide jû leg az ere de ti (3) be kez dés szá mo zá sa
(4) be kez dés re vál to zik:

„(3) Az (1) és a (2) be kez dés al kal ma zá sá ról a Köz be -
szer zé si Dön tõ bi zott ság vég zés sel dönt.”

85.  § A Kbt. 340.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„340.  § (1) A Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság a ha tá ro za -
tát a Köz be szer zé sek Ta ná csa ne vé ben hoz za meg.

(2) A Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za tá ban
a) az alap ta lan ké rel met el uta sít ja;
b) a hi va tal ból in dí tott el já rás ban meg ál la pít ja a jog sér -

tés hi á nyát;
c) meg ál la pít ja jog sér tés meg tör tén tét;
d) meg ál la pít ja a jog sér tés meg tör tén tét és al kal maz za

a (3) be kez dés ben fel so rolt jog kö vet kez mé nye ket;
e) a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek ben a jog sér -

tés meg ál la pí tá sa mel lett bír sá got szab ki;
f) meg ál la pít ja a jog sér tés meg tör tén tét és fél év tõl há -

rom évig ter je dõ idõ szak ra el tilt ja az aján lat te võt köz be -
szer zé si el já rás ban való rész vé tel tõl, ha

fa) az aján lat te võ a köz be szer zé si el já rás so rán, il let ve
a köz be szer zé si el já rás sal kap cso lat ban ha mis ada tot szol -
gál ta tott, vagy ha mis nyi lat ko za tot tett,

fb) az aján lat te võ jog sér tõ ma ga tar tá sát jog erõs ha tá ro -
za tá ban két éven be lül leg alább két al ka lom mal meg ál la pí -
tot ta;

g) ren del ke zik az igaz ga tá si szol gál ta tá si díj, va la mint
a jog or vos la ti el já rás költ sé ge i nek vi se lé sé rõl.

(3) Amennyi ben a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá -
ro za tá ban jog sér tést ál la pít meg

a) a köz be szer zé si el já rás be fe je zé se elõtt fel hív hat ja a
jog sér tõt az e tör vénynek meg fe le lõ el já rás ra, il le tõ leg az
aján lat ké rõ dön té sé nek meg ho za ta lát fel té tel hez köt he ti;

b) meg sem mi sít he ti az aján lat ké rõ nek a köz be szer zé si
el já rás fo lya mán ho zott vagy azt le zá ró dön té sét, ha e dön -
tés alap ján a szer zõ dést még nem kö töt ték meg;

c) el ren del he ti az aján lat te võ nek a mi nõ sí tett aján lat te -
võk hi va ta los jegy zé ké bõl való tör lé sét;

d) az aján lat te võt hat hó nap tól há rom évig ter je dõ idõ -
szak ra el tilt hat ja köz be szer zé si el já rás ban való rész vé tel tõl;

e) bír sá got szab hat ki – ki vé ve a 306/A.  § (2) be kez dés
sze rin ti kö rül mé nyek fenn ál lá sa ese tén – az e tör vény sza -
bá lya it meg sze gõ szer ve zet tel (sze méllyel), va la mint a
jog sér té sért fe le lõs sze méllyel, il le tõ leg a szer ve zet tel jog -
vi szony ban álló, a jog sér té sért fe le lõs sze méllyel és szer -
ve zet tel szem ben.

(4) A Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság a jog sér tés meg ál -
la pí tá sa mel lett bír sá got szab ki

a) ha meg ál la pít ja, hogy a Köz be szer zé sek Ta ná csa a
18.  § (3) és (4) be kez dés sze rin ti fel hí vá sa el le né re az aján -
lat ké rõk nyil ván tar tá sá ba be nem je lent ke zett szer ve zet
e tör vény sze rint aján lat ké rõ nek mi nõ sül;

b) a 96/B.  § (1), (3) vagy (4) be kez dé sé nek, a 99.  § (3)
vagy (4) be kez dé sé nek meg sér té se ese tén, amennyi ben a
306/A.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti kö rül mé nyek
nem áll nak fenn;

c) ha a 328.  § sze rin ti ügy ben meg ál la pít ja a jog sér tés
meg tör tén tét;

d) ha az aján lat ké rõ – rész ben vagy egész ben – nem tett
ele get a 17/C.  § sze rin ti hon la pon tör té nõ köz zé té te li kö te -
le zett ség nek;

e) ha az aján lat ké rõ el mu lasz tot ta a 132.  § sze rin ti kö te -
le zett sé ge tel je sí té sét.”
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86.  § A Kbt. a kö vet ke zõ új 340/A.  §-sal egé szül ki:
„340/A.  § (1) Ha az ügy ér de mé ben ho zott ha tá ro za tá -

ban a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság a 306/A.  § (2) be kez -
dé se sze rin ti jog sér tést ál la pít meg, pert in dít a szer zõ dés
ér vény te len sé gé nek ki mon dá sa és az ér vény te len ség jog -
kö vet kez mé nye i nek al kal ma zá sa iránt. A Köz be szer zé si
Dön tõ bi zott sá got a per ben tel jes költ ség men tes ség il le ti
meg.

(2) A Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság az (1) be kez dés
sze rin ti pert ér de mi ha tá ro za tá nak meg ho za ta lá tól szá mí -
tott har minc na pon be lül in dít ja meg.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti per in dí tás ról a Köz be szer -
zé si Dön tõ bi zott ság a Köz be szer zé sek Ta ná csa hon lap ján
tá jé koz ta tást tesz köz zé. A tá jé koz ta tás tar tal maz za az
adott ügy meg ne ve zé sét (adott eset ben a kap cso ló dó köz -
be szer zé si el já rás meg je lö lé sét), az ügy ér de mé ben ho zott
ha tá ro zat meg je lö lé sét, a ke re set le vél be nyúj tá sá nak idõ -
pont ját, va la mint a pe res fe lek meg ne ve zé sét.

(4) Az e tör vény sze rin ti jog kö vet kez mé nyek al kal ma -
zá sa ki zár ja a Ptk. 200.  §-a (2) be kez dé sé nek al kal ma zá sát
a köz be szer zés re, il le tõ leg a köz be szer zé si el já rás ra vo nat -
ko zó jog sza bá lyok ba üt kö zõ mó don meg kö tött szer zõ dés
sem mis sé gé nek meg ál la pí tá sa te kin te té ben.”

87.  § A Kbt. 341.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„341.  § (1) A 340.  § (3) be kez dé se c) pont ja al kal ma zá -
sá nak ak kor van he lye, ha meg ál la pí tás ra ke rül, hogy a mi -
nõ sí tett aján lat te võ nem fe le l meg a mi nõ sí té si szem pon -
tok nak.

(2) A Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság an nak el dön té sé -
ben, hogy in do kolt-e a bír ság ki sza bá sa, il le tõ leg a bír ság
össze gé nek meg ál la pí tá sá ban az eset összes kö rül mé -
nyét – így kü lö nö sen a jog sé re lem sú lyát, a köz be szer zés
tár gyát és ér té két, a jog sér tés nek a köz be szer zé si el já rást
le zá ró dön tés re gya ko rolt be fo lyá sát, az e tör vénybe üt kö -
zõ ma ga tar tás is mé telt ta nú sí tá sát, a jog sér tõ nek az el já rást 
se gí tõ együtt mû kö dõ ma ga tar tá sát – ve szi figye lembe. A
bír ság össze gé nek meg ál la pí tá sa kor figye lembe kell ven ni 
azt is, ha a jog sér tés nyil ván va ló an szán dé kos volt.

(3) Ha a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság azt ál la pít ja
meg, hogy a köz be szer zé si el já rást meg in dí tó hir det mény
jog sér tõ volt és bír sá got szab ki, ak kor az aján lat ké rõ mel -
lett a köz be szer zé si el já rást meg in dí tó fel hí vás elõ ké szí té -
sé ért fe le lõs sze mélyt is meg bír sá gol ja.

(4) A Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság a jog sér tõt, jog sér -
tés hi á nyá ban az alap ta lan ké rel met elõ ter jesz tõt kö te le zi
az igaz ga tá si szol gál ta tá si díj és a jog or vos la ti el já rás sal
kap cso lat ban fel me rült költ sé gek vi se lé sé re. A hi va tal ból
in dí tott jog or vos la ti el já rás költ sé gét jog sér tés meg ál la pí -
tá sá nak hi á nyá ban az ál lam vi se li. A jog or vos la ti el já rás
költ sé ge mind az a költ ség, amely a cél sze rû és jó hi sze mû
el já rás vi tel lel kap cso lat ban az el já rás so rán fel me rült (kü -
lö nö sen a ta nú-, szak ér tõi és tol mács díj, a for dí tá si költ ség, 
a hely szí ni szem le költ sé ge, az ügy fél irat be te kin té si jo gá -
nak gya kor lá sá val kap cso lat ban fel me rült költ ség, az ügy -

fe let kép vi se lõ ügy véd, jog ta ná csos kész ki adá sai és meg -
bí zá si díja).

(5) A jog or vos la ti el já rás költ sé gé nek össze gét ál ta lá -
ban az érin tett ügy fél, az el já rás egyéb részt ve võ je ál tal be -
mu ta tott bi zo nyí té kok alap ján, ha pe dig ez nem le het sé ges, 
az érin tett írás be li nyi lat ko za ta alap ján kell meg ál la pí ta ni.
A Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság az in do ko lat la nul ma gas
el já rá si költ ség össze gét mér sé kel he ti. Dön té sét in do kol ni
kö te les.”

88.  § A Kbt. 343.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„343.  § (1) Az ér de mi ha tá ro za tot és a köz be szer zé si
ügy be fe je zé sét ered mé nye zõ ha tá ro za tot az ügy fe lek nek
és egyéb ér de kel tek nek kéz be sí te ni kell. Amennyi ben az
ér de mi ha tá ro zat vagy az ügy be fe je zé sét ered mé nye zõ ha -
tá ro zat tá mo ga tás sal meg va ló su ló köz be szer zés re vo nat -
ko zik, a ha tá ro za tot a köz be szer zés hez tá mo ga tást nyúj tó
szer ve zet ré szé re is kéz be sí te ni kell.

(2) A Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság vég zé sét az ügy fél -
lel, il le tõ leg az el já rás olyan egyéb részt ve võ jé vel kell kö -
zöl ni, aki re néz ve az jo got vagy kö te le zett sé get ál la pít
meg, il le tõ leg aki nek jogi hely ze tét köz vet le nül érin ti.

(3) Az ér de mi ha tá ro za tot, a köz be szer zé si ügy be fe je -
zé sét ered mé nye zõ ha tá ro za tot, va la mint a szer zõ dés meg -
kö té sé nek en ge dé lye zé se tár gyá ban ho zott vég zést [332.  §
(4) be kez dés] meg ho za ta la nap ján a Köz be szer zé sek Ta -
ná csa hon lap ján köz zé kell ten ni. Az ér de mi ha tá ro za tot
ak kor is köz zé kell ten ni, ha a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott -
ság a tár gya lás ról a nyil vá nos sá got a 336.  § (2) be kez dé se
alap ján ki zár ta.

(4) A Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ér de mi ha tá ro za tát
a hon la pon ak kor is köz zé te szi, ha a ha tá ro zat bí ró sá gi fe -
lül vizs gá la tát (346.  §) kér ték, erre a tény re azon ban utal ni
kell.

(5) Az ér de mi ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta ese tén a 
bí ró ság ha tá ro za tát (ha tá ro za ta it) – a Köz be szer zé si Dön -
tõ bi zott ság el já rá sá nak meg in dí tá sá ra irá nyu ló ké re lem
396.  § (1) be kez dés f) pont ja sze rin ti ada tai és az ügy ér de -
mé ben ho zott ha tá ro zat mel lett – a Köz be szer zé sek Ta ná -
csa hon lap ján szin tén köz zé kell ten ni.

(6) Amennyi ben a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ér de -
mi ha tá ro za tá nak bí ró sá gi fe lül vizs gá la tát ké rik, az aján -
lat ké rõ a fo lya mat ban lévõ köz be szer zé si el já rá sát fel füg -
geszt he ti, a szer zõ dés meg kö té sét el ha laszt hat ja a bí ró ság
jog erõs ha tá ro za tá nak meg ho za ta lá ig.”

89.  § A Kbt. 347. és 348.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zé sek lép nek, egy ide jû leg a Kbt. a kö vet ke zõ
348/A.  §-sal egé szül ki:

„347.  § (1) A ke re set le ve let a ha tá ro zat kéz be sí té sé tõl
szá mí tott ti zen öt na pon be lül ki zá ró lag a Köz be szer zé si
Dön tõ bi zott ság hoz le het be nyúj ta ni. A ke re set le vél – ha
an nak tár gya e tör vény má so dik ré sze sze rin ti köz be szer -
zés hez vagy an nak mel lõ zé sé hez kap cso ló dik – a Köz be -
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szer zé si Dön tõ bi zott ság hoz ki zá ró lag elekt ro ni kus úton
nyújt ha tó be.

(2) A Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság a ke re set le ve let az
ügy ira ta i val – a ke re set le vél ben fog lal tak ra vo nat ko zó
nyi lat ko za tá val együtt – a ke re set le vél be ér ke zé sét kö ve tõ
há rom mun ka na pon be lül – ha an nak tár gya e tör vény má -
so dik ré sze sze rin ti köz be szer zés hez vagy an nak mel lõ zé -
sé hez kap cso ló dik – elekt ro ni kus úton to váb bít ja a bí ró -
ság hoz.

(3) A per ben – ha an nak tár gya e tör vény má so dik ré sze
sze rin ti köz be szer zés hez vagy an nak mel lõ zé sé hez kap -
cso ló dik – a be ad vá nyok be nyúj tá sa és a bí ró sá gi ira tok
kéz be sí té se a Pp.-ben, va la mint a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zot tak sze rint ki zá ró lag elekt ro ni kus úton tör -
tén het.

(4) Az ügy el in té zé sé bõl ki van zár va, és ab ban mint
bíró nem ve het részt az a sze mély, aki a 320.  §-ban meg ha -
tá ro zott okok alap ján köz be szer zé si biz tos ként sem jár hat -
na el.

348.  § (1) A bí ró ság a ke re set le ve let, ha an nak tár gya
e tör vény má so dik ré sze sze rin ti köz be szer zés hez vagy an -
nak mel lõ zé sé hez kap cso ló dik, leg ké sõbb an nak be ér ke -
zé sét kö ve tõ öt, egyéb eset ben nyolc na pon be lül meg vizs -
gál ja, va la mint ezen be lül a jog sza bály nak meg fe le lõ ke re -
set le ve let a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság nyi lat ko za tá val 
együtt meg kül di a fel pe res ré szé re.

(2) Ha a ke re set le vél a ha tá ro zat vég re haj tá sá nak fel -
füg gesz té sé re irá nyu ló ké rel met tar tal maz, a bí ró ság an nak 
tár gyá ban az ira tok nak a bí ró ság hoz ér ke zé sét kö ve tõ há -
rom mun ka na pon be lül ha tá roz és ha tá ro za tát ha la dék ta la -
nul meg kül di a fe lek nek.

(3) Az el len ér de kû fe let, va la mint a köz be szer zé si ügy -
ben sze re pelt azon ér de kel te ket, akik re néz ve az al pe res
Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za ta ren del ke zést
tar tal maz, a bí ró ság az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha -
tár idõ ig ér te sí ti a be avat ko zás le he tõ sé gé rõl, az zal, hogy a
be avat ko zást – ha a per tár gya e tör vény má so dik ré sze
sze rin ti köz be szer zés hez vagy an nak mel lõ zé sé hez kap -
cso ló dik – az ér te sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ nyolc na pon
be lül kell be je len te ni a bí ró ság nak, mely ha tár idõ el mu -
lasz tá sa ese tén iga zo lás nak nincs he lye.

(4) A ke re se tet csak a per in dí tás ra nyit va álló ha tár idõn
be lül le het meg vál toz tat ni, il let ve ki ter jesz te ni. A Pp.
335/A.  §-ának (2) be kez dé sét eb ben az eset ben is al kal -
maz ni kell.

(5) A per ben – ha a per tár gya e tör vény má so dik ré sze
sze rin ti köz be szer zés hez vagy an nak mel lõ zé sé hez kap -
cso ló dik – a be ad vá nyok hi á nyos sá gá nak pót lá sá ra leg fel -
jebb nyolc na pos ha tár idõ ad ha tó, me lyet egy szer, in do kolt
eset ben to váb bi leg fel jebb nyolc nap pal le het meg -
hosszab bí ta ni.

(6) A per ben szü ne te lés nek nincs he lye.
348/A.  § (1) A bí ró ság az ügy ér de mé ben tár gya lá son

kí vül ha tá roz, a fe lek bár me lyi ké nek ké ré sé re azon ban tár -
gya lást tart. Tár gya lás tar tá sát a fel pe res a ke re set le vél ben, 
az al pe res pe dig a ke re set le vél re tett nyi lat ko za tá ban kér -

he ti. A be avat ko zó tár gya lás tar tá sát a Pp. 338.  §-ának
(2) be kez dé se sze rint kér he ti. A tár gya lá son kí vü li el bí rá -
lás ra a Pp. 338.  §-ának (3), (5) és (6) be kez dé sét al kal maz -
ni kell.

(2) A Pp. 332/B.  §-át az zal az el té rés sel kell al kal maz ni,
hogy az elsõ tár gya lást az ira tok nak a bí ró ság hoz ér ke zé sét 
kö ve tõ har minc na pon be lül kell meg tar ta ni, és ha nincs
szük ség bi zo nyí tá si el já rás le foly ta tá sá ra, vagy tár gya lá -
son kí vü li el já rás ese tén, e ha tár idõn be lül el bí rál ni. A ha -
tár idõk szá mí tá sa kor a hi ány pót lás ra for dí tott idõ nem ve -
he tõ figye lembe.

(3) A bí ró ság a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za -
tát – a bír ság össze gét is ide ért ve – meg vál toz tat hat ja és al -
kal maz hat ja a 340.  § (2) be kez dé sé nek f) pont ja, a (3) és
(4) be kez dé se sze rin ti jog kö vet kez mé nye ket.

(4) Ha a bí ró ság a ke re set tel meg tá ma dott ha tá ro za tot
ha tá lyon kí vül he lye zi és új el já rás le foly ta tá sát ren de li el,
ha tá ro za tá nak tar tal maz nia kell a Köz be szer zé si Döntõ -
bizottság meg is mé telt el já rá sá ra vo nat ko zó uta sí tá so kat.

(5) A bí ró ság ha tá ro za tát – ha a per tár gya e tör vény má -
so dik ré sze sze rin ti köz be szer zés hez vagy an nak mel lõ zé -
sé hez kap cso ló dik – a meg ho za ta lá tól szá mí tott nyolc na -
pon be lül a fe lek ré szé re kéz be sí te ni kell.

(6) A bí ró ság a 340.  § (2) be kez dés f) pont ját al kal ma zó
ha tá ro za tát meg kül di a Köz be szer zé sek Ta ná csá nak.”

90.  § A Kbt. 349.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„349.  § (1) A 346.  § sze rin ti ügy ben elsõ fo kon el já ró
 bíróság ha tá ro za ta el len a ha tá ro zat köz lé sé tõl szá mí tott
nyolc na pon be lül fel leb be zés nek van he lye. A fel leb be -
zés – ha a per tár gya e tör vény má so dik ré sze sze rin ti köz -
be szer zés hez vagy an nak mel lõ zé sé hez kap cso ló dik – ki -
zá ró lag elekt ro ni kus úton nyújt ha tó be.

(2) A má sod fo kú per re a 347.  § (3) be kez dé sét al kal -
maz ni kell.

(3) A Leg fel sõbb Bí ró ság a fe lül vizs gá la ti el len ké re lem
elõ ter jesz tésére – ha a per tár gya e tör vény má so dik ré sze
sze rin ti köz be szer zés hez vagy an nak mel lõ zé sé hez kap -
cso ló dik – leg fel jebb ti zen öt na pos ha tár idõt ál la pít meg.

(4) A Leg fel sõbb Bí ró ság a 340.  § (2) be kez dés f) pont -
ját al kal ma zó ha tá ro za tát meg kül di a Köz be szer zé sek
 Tanácsának.”

91.  § A Kbt. 350.  §-át meg elõ zõ fe je zet cím és a 350.  §-a
he lyé be a kö vet ke zõ fe je zet cím és ren del ke zés lép, egy ide jû -
leg a Kbt. a kö vet ke zõ új 350/A–350/D.  §-sal egé szül ki:

„A KÖZBESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB
PEREK

A Közbeszerzési Döntõbizottság határozatának
felülvizsgálata és a szerzõdés közbeszerzési jogsértés

 miatti érvénytelenségének megállapítása iránti
egységes per

350.  § (1) A ké rel me zõ a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság
ha tá ro za tá nak fe lül vizs gá la tát, va la mint a ha tá ro zat alap -
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já ul szol gá ló szer zõ dés – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
okok  miatti – ér vény te len sé gé nek ki mon dá sát és az ér -
vény te len ség jog kö vet kez mé nye i nek al kal ma zá sát ki zá ró -
lag ugyan azon per ben kér he ti. A pert a Köz be szer zé si
Dön tõ bi zott ság, va la mint a szer zõ dõ fe lek el len kell meg -
in dí ta ni.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott per re ki zá ró lag
ak kor ke rül het sor, ha a szer zõ dés ér vény te len sé gé nek
meg ál la pí tá sát azért ké rik, mert

a) azt a köz be szer zé si el já rás jog ta lan mel lõ zé sé vel kö -
töt ték meg,

b) a fe lek a szer zõ dés kö té si mo ra tó ri um ra [96/B.  §
(4) be kez dé se, 99.  § (3) és (4) be kez dé se] vo nat ko zó sza -
bá lyok meg sér té sé vel kö töt tek szer zõ dést és ez zel meg -
fosz tot ták az aján lat te võt at tól, hogy a szer zõ dés kö tést
meg elõ zõ en jog or vos la ti el já rás meg in dí tá sát ké rel mez ze,
egy ben olyan mó don sér tet ték meg a köz be szer zé sek re vo -
nat ko zó sza bá lyo kat, hogy az be fo lyá sol ta az aján lat te võ
esé lyét a köz be szer zé si el já rás meg nye ré sé re.

(3) A per ben egyéb pol gá ri jogi igény nem ér vé nye sít -
he tõ, a szer zõ dés ér vény te len sé gé nek a (2) be kez dés ben
nem sze rep lõ ér vény te len sé gi okok  miatti meg ál la pí tá sa
nem ké rel mez he tõ.

(4) A per ben a Pp. XX. fe je ze tét az e tör vény ben meg ha -
tá ro zott el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(5) A ke re set le ve let a ha tá ro zat kéz be sí té sé tõl szá mí tott
ti zen öt na pon be lül kell be nyúj ta ni a Köz be szer zé si Dön -
tõ bi zott ság hoz. A ke re set le vél – ha an nak tár gya e tör vény
má so dik ré sze sze rin ti köz be szer zés hez vagy an nak mel lõ -
zé sé hez kap cso ló dik – a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság -
hoz ki zá ró lag elekt ro ni kus úton nyújt ha tó be.

(6) A Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság a ke re set le ve let az
ügy ira ta i val – a ke re set le vél ben fog lal tak ra vo nat ko zó
nyi lat ko za tá val együtt – a ke re set le vél be ér ke zé sét kö ve tõ
há rom mun ka na pon be lül – ha an nak tár gya e tör vény má -
so dik ré sze sze rin ti köz be szer zés hez vagy an nak mel lõ zé -
sé hez kap cso ló dik – elekt ro ni kus úton to váb bít ja a bí ró -
ság hoz.

350/A.  § (1) A per re a Fõ vá ro si Bí ró ság ki zá ró la go san
ille té kes.

(2) A per ben – ha an nak tár gya e tör vény má so dik ré sze
sze rin ti köz be szer zés hez vagy an nak mel lõ zé sé hez kap -
cso ló dik – a be ad vá nyok be nyúj tá sa és a bí ró sá gi ira tok
kéz be sí té se a Pp.-ben, va la mint a kü lön tör vény ben meg -
ha tá ro zot tak sze rint ki zá ró lag elekt ro ni kus úton tör tén het.

(3) Az ügy el in té zé sé bõl ki van zár va, és ab ban mint
bíró nem ve het részt az a sze mély, aki a 320.  §-ban meg ha -
tá ro zott okok alap ján köz be szer zé si biz tos ként sem jár hat -
na el.

(4) A ke re se tet csak a per in dí tás ra nyit va álló ha tár idõn
be lül le het meg vál toz tat ni, il let ve ki ter jesz te ni. A Pp.
335/A.  §-ának (2) be kez dé sét eb ben az eset ben is al kal -
maz ni kell.

(5) A per ben szü ne te lés nek nincs he lye.
350/B.  § (1) A bí ró ság a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság

ha tá ro za tát – a bír ság össze gét is ide ért ve – meg vál toz tat -

hat ja és al kal maz hat ja a 340.  § (2) be kez dé sé nek f) pont ja,
a (3) és (4) be kez dé se sze rin ti jog kö vet kez mé nye ket. Ha a
bí ró ság a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za tát ha tá -
lyon kí vül he lye zi, a szer zõ dés ér vény te len sé gé nek tár gyá -
ban a pert meg szün te ti.

(2) Ha a bí ró ság a köz be szer zé si el já rás alap ján meg kö -
tött szer zõ dés rész le ges ér vény te len sé gét, il let ve az ér -
vény te len ség hi á nyát ki fe je zet ten a 306/A.  § (3) be kez dé se 
alap ján ál la pít ja meg, bír sá got kö te les ki szab ni, amely nek
össze ge a szer zõ dés ér té ké nek tíz szá za lé ka.

(3) A bí ró ság ha tá ro za ta el len fel leb be zés nek van he lye, 
a má sod fo kú per re a 347.  § (3) be kez dé sét és a 349.  §
(1) be kez dé sét al kal maz ni kell.

A szerzõdés közbeszerzési jogsértés  miatti
érvénytelenségének megállapítása iránti polgári per

350/C.  § (1) Ha a bí ró ság a 340/A.  § (1) be kez dé se sze -
rin ti per ben meg ál la pít ja a szer zõ dés 306/A.  § (2) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott okok  miatti ér vény te len sé gét, a
szer zõ dés meg kö té sé nek idõ pont já tól kezd ve ér vény te len -
né vá lik, és a szer zõ dés meg kö té se elõtt fenn ál lott hely ze -
tet kell vissza ál lí ta ni.

(2) Ha a bí ró ság a köz be szer zé si el já rás alap ján meg kö -
tött szer zõ dés rész le ges ér vény te len sé gét, il let ve az ér -
vény te len ség hi á nyát ki fe je zet ten a 306/A.  § (3) be kez dé se 
alap ján ál la pít ja meg, bír sá got kö te les ki szab ni, amely nek
össze ge a szer zõ dés ér té ké nek tíz szá za lé ka.

A közbeszerzésekkel kapcsolatos egyéb polgári perek

350/D.  § A 340/A.  § (1) be kez dé sé ben és a 350.  § (1) be -
kez dé sé ben fog lalt ese tek ki vé te lé vel a köz be szer zés re, il -
let ve a köz be szer zé si el já rás ra vo nat ko zó jog sza bá lyok
meg sér té sé re ala pí tott bár mely pol gá ri jogi igény ér vé nye -
sít he tõ sé gé nek fel té te le, hogy a Köz be szer zé si Döntõ -
bizottság, il le tõ leg – a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá -
ro za tá nak fe lül vizs gá la ta so rán – a bí ró ság a jog sér tést
jog erõ sen meg ál la pít sa.”

92.  § (1) A Kbt. 375.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A tör vény alap el ve i nek és egyes köz ér de kû cé lok nak az
ér vé nye sí té se a Ta nács ban a kö vet ke zõ szer ve ze tek vagy
sze mé lyek ál tal ki je lölt sze mé lyek fel ada ta:]

„c) az eu ró pai uni ós for rá sok fel hasz ná lá sá ért fe le lõs
mi nisz ter;”

(2) A Kbt. 375.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A köz be szer zé si el já rás aján lat ké rõ i nek ál ta lá nos
ér de ke it a Ta nács ban a kö vet ke zõ szer ve ze tek vagy sze -
mé lyek ál tal ki je lölt sze mé lyek kép vi se lik:

a) a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter ál tal ki -
je lölt sze mély;

b) a tár sa da lom biz to sí tás igaz ga tá si szer ve i nek fel -
ügye le tét el lá tó sze mély ál tal ki je lölt sze mély;

c) a he lyi ön kor mány za tok or szá gos szö vet sé gei ál tal
együt te sen ki je lölt sze mély;
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d) az épí tés ügyért fe le lõs mi nisz ter ál tal ki je lölt sze -
mély;

e) az or szá gos gaz da sá gi ka ma rák, az or szá gos szak mai 
ka ma rák és a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia ál tal együt -
te sen ki je lölt két sze mély, me lyek kö zül az egyik sze mély
a köz szol gál ta tó aján lat ké rõk ér de ke it kép vi se li.”

93.  § A Kbt. 379.  §-a elõt ti cím he lyé be a kö vet ke zõ
cím, va la mint 379.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„A Tanács feladata és hatásköre

379.  § (1) A Ta nács fel ada ta, hogy a köz ér de ket, az
aján lat ké rõk és az aján lat te võk ér de ke it figye lembe véve,
ha té ko nyan köz re mû köd jön a köz be szer zé si po li ti ka ala -
kí tá sá ban, a jog sze rû köz be szer zé si ma ga tar tá sok ki ala kí -
tá sá ban és el ter jesz té sé ben, elõ se gít ve a köz pén zek nyil -
vá nos és át lát ha tó mó don tör té nõ el köl té sét.

(2) A Ta nács
a) fi gye lem mel kí sé ri e tör vény sza bá lya i nak ér vé nye -

sü lé sét, kez de mé nye zi az arra jo go sult nál a köz be szer zé -
sek kel kap cso la tos jog sza bá lyok meg al ko tá sát, mó do sí tá -
sát;

b) vé le mé nye zi a köz be szer zé sek kel és a Ta nács mû kö -
dé sé vel kap cso la tos jog sza bály ter ve ze te ket, va la mint jog -
sza bály-kon cep ci ó kat;

c) meg ál la pít ja a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság lét szá -
mát;

d) ki ne ve zi, il le tõ leg fel men ti a Köz be szer zé si Dön tõ -
bi zott ság el nö két, el nök he lyet te sét és a köz be szer zé si biz -
to so kat; el bí rál ja a köz be szer zé si biz to sok kal kap cso la tos
össze fér he tet len sé gi ügye ket;

e) nap ra ké szen ve ze ti és a hon lap ján köz zé te szi
ea) a tör vény ha tá lya alá tar to zó aján lat ké rõk lis tá ját,
eb) a mi nõ sí tett aján lat te võk hi va ta los jegy zé két, meg -

ha tá roz za a mi nõ sí té si szem pon to kat és azok iga zo lá si
mód ja it,

ec) a hi va ta los köz be szer zé si ta nács adók név jegy zé két,
ed) a köz be szer zé si el já rás ban való rész vé tel tõl el til tott 

aján lat te võk lis tá ját, amely lis ta tar tal maz za az el til tás ide -
jét is;

f) nyil ván tar tást ve zet a köz be szer zé sek rõl;
g) éves össze sí tett sta tisz ti kai je len tést ké szít;
h) gon dos ko dik a „Köz be szer zé si Ér te sí tõ – a Köz be -

szer zé sek Ta ná csá nak Hi va ta los Lap ja” (a továb biak ban:
Köz be szer zé si Ér te sí tõ) szer kesz té sé rõl, a köz be szer zé si
és a terv pá lyá za ti el já rás sal kap cso la tos hir det mé nyek
köz zé té te lé rõl, va la mint el len õr zé sé rõl, to váb bá az e tör -
vény ál tal elõ írt egyéb ada tok, in for má ci ók hon lap ján, il -
let ve a Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben tör té nõ köz zé té te lé rõl;

i) hon lap ján köz zé te szi a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott -
ság el já rá sát kez de mé nye zõ ké re lem 396.  § (1) be kez dés
f) pont ja sze rin ti ada ta it, a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság
ér de mi és a köz be szer zé si ügy be fe je zé sét ered mé nye zõ
ha tá ro za tát, to váb bá a ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta
ese tén a bí ró ság ha tá ro za tát (ha tá ro za ta it);

j) ki ala kít ja és mû köd te ti a jog or vos la ti ha tá ro za tok
nyil vá nos adat bá zi sát, amely ben biz to sít ja, hogy a dön tõ -
bi zott sá gi és a bí ró sá gi ha tá ro za tok elekt ro ni ku san, in gye -
ne sen, tel jes kö rû en, tárgy sza vas ke re sé si le he tõ ség gel bár -
ki ál tal el ér he tõ ek le gye nek;

k) a köz be szer zé si jog sza bá lyok al kal ma zá sát elõ se gí -
ten dõ út mu ta tót ké szít a jog or vos la ti dön té sek bõl le von ha -
tó ta pasz ta la tok alap ján, va la mint a köz be szer zé sek kel
kap cso la tos gya kor la ti tud ni va lók ról; az út mu ta tót a Köz -
be szer zé si Ér te sí tõ ben kö zé te szi;

l) fi gye lem mel kí sé ri a köz be szer zé si el já rás alap ján
meg kö tött szer zõ dé sek mó do sí tá sát és tel je sí té sét [307.  §
(4) be kez dé se];

m) elõ se gí ti a köz be szer zé si in for má ci ók nyil vá nos sá -
gát, az elekt ro ni kus köz be szer zé si adat bá zi sok hasz ná la tá -
nak el ter je dé sét, to váb bá az elekt ro ni kus el já rá si és kom -
mu ni ká ci ós le he tõ sé gek tá mo ga tá sát;

n) fel ügye li, ko or di nál ja, elõ se gí ti a köz be szer zé si el já -
rás ban részt ve võk ok ta tá sát és to vább kép zé sét, részt vesz
a hi va ta los köz be szer zé si ta nács adók kö te le zõ to vább kép -
zé sé re vo nat ko zó fel té tel rend szer ki ala kí tá sá ban;

o) kap cso la tot tart más ál la mok köz be szer zé si szer ve -
ze te i vel és nem zet kö zi szer ve ze tek kel;

p) el fo gad ja sa ját szer ve ze ti és mû kö dé si, va la mint
más, mû kö dé sét érin tõ bel sõ sza bály za tát – így kü lö nö sen
a hir det mé nyek vizs gá la ta kap csán a jog or vos la ti el já rás
in dí tá sá nak el já rás rend jét –, to váb bá költ ség ve té si ja vas -
la tát és éves költ ség ve té si be szá mo ló ját;

q) el lát ja a ré szé re tör vény ben elõ írt egyéb fel ada to kat.
(3) A Ta nács éven te be szá mo lót ké szít az Or szág gyû -

lés nek te vé keny sé gé rõl, a köz be szer zé sek tisz ta sá gá val és
át lát ha tó sá gá val kap cso la tos ta pasz ta la ta i ról, va la mint a
jog or vos la ti ügyek ta pasz ta la ta i ról. A be szá mo ló nak meg -
ál la pí tá so kat kell tar tal maz nia a köz be szer zé si el já rá sok
szá má nak és ér té ké nek ala ku lá sá ra, a ha zai aján lat te võk és 
ezen be lül a mik ro-, kis- és kö zép vál lal ko zá sok hely ze té re
vo nat ko zó an. A Ta nács a be szá mo lót tá jé koz ta tá sul az Ál -
la mi Szám ve võ szék nek is meg kül di.”

94.  § (1) A Kbt. 383.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
új g) pont tal egé szül ki:

[(1) A hi va ta los köz be szer zé si ta nács adót a Ta nács tör li 
a név jegy zék bõl, ha]

„g) a név jegy zék be tör té nõ be jegy zés ha tá lya le járt és a
hi va ta los köz be szer zé si ta nács adó nem nyúj tott be a név -
jegy zék be tör té nõ be jegy zés meg újí tá sa irán ti ké rel met
(a továb biak ban: meg újí tá si ké re lem), il le tõ leg a be nyúj -
tott meg újí tá si ké rel met a Ta nács el uta sí tot ta.”

(2) A Kbt. 383.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(6) A név jegy zék be tör té nõ be jegy zés ha tá lya an nak
meg tör tén té tõl szá mí tott há rom évig tart. A név jegy zék be
tör té nõ be jegy zés a 383/A. és 383/B.  § sze rint meg újít ha tó.”

95.  § A Kbt. a kö vet ke zõ új 383/A. és 383/B.  §-sal egé -
szül ki:
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„383/A.  § (1) A hi va ta los köz be szer zé si ta nács adók
név jegy zé ké be tör té nõ be jegy zés meg újí tá sá ra a név jegy -
zék be tör té nõ fel vé tel re vo nat ko zó sza bá lyok az irány -
adóak, az zal az el té rés sel, hogy

a) az igaz ga tá si szol gál ta tá si díj mér té ke negy ven ezer
fo rint;

b) a ter mé sze tes sze mély hi va ta los köz be szer zé si ta -
nács adó nak [11.  § (2) be kez dés] azt kell iga zol nia, hogy a
név jegy zék be tör té nõ be jegy zés, il le tõ leg a be jegy zés elõ -
zõ meg újí tá sa óta el telt leg fel jebb há rom év ben ren del ke -
zik a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér té kû köz be -
szer zé si gya kor lat tal, to váb bá

ba) a füg get len hi va ta los köz be szer zé si ta nács adó a
meg újí tá si ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont já ban ren del ke -
zik a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér té kû fe le lõs -
ség biz to sí tás sal,

bb) a ki zá ró lag mun kál ta tó aján lat ké rõ ré szé re hi va ta -
los köz be szer zé si ta nács adói te vé keny sé get vég zõ ta nács -
adó mun ka vi szo nya az aján lat ké rõ vel a név jegy zék be tör -
té nõ be jegy zé se óta fo lya ma to san fenn áll;

c) a szer ve zet hi va ta los köz be szer zé si ta nács adó nak
[11.  § (3) be kez dés], azt kell iga zol nia, hogy a meg újí tá si
ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont já ban ren del ke zik a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér té kû fe le lõs ség biz to sí -
tás sal, to váb bá

ca) ha a szer ve zet ta nács adó ál tal a 11.  § (3) be kez dé sé -
ben fog lal tak sze rint meg je lölt ter mé sze tes sze mély ön -
állóan sze re pel a név jegy zék ben [11.  § (2) be kez dés] azt,
hogy a meg je lölt ter mé sze tes sze mély a szer ve zet te vé -
keny sé gé ben köz re mû kö dik vagy a szer ve zet ja vá ra tar tós
pol gá ri jogi szer zõ dés alap ján te vé keny ke dik,

cb) ha a szer ve zet ta nács adó ál tal a 11.  § (3) be kez dé sé -
ben fog lal tak sze rint meg je lölt ter mé sze tes sze mély ön -
állóan nem sze re pel a hi va ta los köz be szer zé si ta nács adói
név jegy zék ben, úgy a szer ve zet ta nács adó nak [11.  §
(3) be kez dés] azt kell iga zol nia, hogy az ál ta la meg je lölt
ter mé sze tes sze mély a szer ve zet be jegy zé se, il le tõ leg a be -
jegy zé sé nek elõ zõ meg újí tá sa óta el telt leg fel jebb há rom
év ben ren del ke zik a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
mér té kû köz be szer zé si gya kor lat tal;

d) a hi va ta los köz be szer zé si ta nács adó nak, szer ve zet
hi va ta los köz be szer zé si ta nács adó [11.  § (3) be kez dés]
ese tén az ál ta la meg je lölt ter mé sze tes sze mély nek nyi lat -
koz nia kell, hogy a 383.  § (1) be kez dés a)–d) pont ja sze -
rin ti kö rül mé nyek te kin te té ben nem áll nak fenn, to váb bá,
hogy a név jegy zék ben sze rep lõ ada tai nem vál toz tak.

(2) Ha a meg újí tá si ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont ját
meg elõ zõ há rom év ben a hi va ta los köz be szer zé si ta nács adó a 
380.  § (5) be kez dé se sze rint járt el és az ál ta la be nyúj tott iga -
zo lá sok szá ma el éri a kü lön jog sza bály ban elõ írt mér té ket, a
már iga zolt gya kor la tot nem kell újra iga zol nia.

(3) Ha a ki zá ró lag mun kál ta tó aján lat ké rõ ré szé re hi va -
ta los köz be szer zé si ta nács adó te vé keny sé get vég zõ ta -
nács adó mun ka vi szo nya az aján lat ké rõ vel meg szû nik, és a 
be jegy zé se vagy be jegy zé sé nek meg újí tá sa so rán a kü lön
jog sza bály ban a ter mé sze tes sze mély hi va ta los köz be szer -

zé si ta nács adók te kin te té ben elõ írt nál ke ve sebb köz be -
szer zé si gya kor la tot iga zol, a név jegy zék bõl tö röl ni kell.

(4) Az ál lam ál tal el is mert köz be szer zé si tár gyú szak ké -
pe sí tés meg szer zé sé hez kap cso ló dó, kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ked vez mé nyek ki zá ró lag ak kor ve he tõk
igény be, ha elsõ meg újí tás ese tén a szak ké pe sí tést a ta -
nács adó a név jegy zék be tör té nõ be jegy zé sét, az el sõt kö -
ve tõ to váb bi meg újí tás ese té ben pe dig a név jegy zék be tör -
té nõ leg utol só be jegy zé sé nek meg újí tá sát köve tõen sze -
rez te meg.

383/B.  § (1) A hi va ta los köz be szer zé si ta nács adó a
meg újí tá si ké rel met leg ko ráb ban a név jegy zék be tör té nõ
be jegy zés ha tá lyá nak le jár tát meg elõ zõ ki lenc ven na pon
be lül nyújt hat ja be.

(2) Ha a hi va ta los köz be szer zé si ta nács adó a meg újí tá si
ké rel met a név jegy zék be tör té nõ be jegy zés ha tá lyá nak le -
jár tát meg elõ zõ har minc na pon be lül adta be, il le tõ leg
 hiánypótlás vagy az el in té zé si ha tár idõ 382.  § (4) be kez dé -
se sze rin ti meg hosszab bí tá sa  miatt a Ta nács a ké re lem rõl a 
név jegy zék be tör té nõ be jegy zés ha tá lyá nak le jár tá ig nem
dön tött, a hi va ta los köz be szer zé si ta nács adó te vé keny sé -
gét kö te les a meg újí tá si ké re lem rõl  szóló dön tés meg ho za -
ta lá ig fel füg gesz te ni.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti eset ben
a) a Ta nács a hon lap ján a név jegy zék ben a hi va ta los

köz be szer zé si ta nács adó neve mel lett a „név jegy zék be tör -
té nõ be jegy zés meg újí tá sa fo lya mat ban van” meg jegy zést
sze re pel te ti;

b) a hi va ta los köz be szer zé si ta nács adó a meg újí tá si ké -
re lem rõl  szóló ha tá ro zat meg ho za ta lá ig új meg bí zást sem
fo gad hat el.

(4) Ha a hi va ta los köz be szer zé si ta nács adó te vé keny sé -
gét a (2) be kez dés sze rin ti eset ben to vább ra is gya ko rol ja,
a Ta nács a tu do má sá ra ju tás tól szá mí tott há rom évre tör li a
név jegy zék bõl.

(5) A hi va ta los köz be szer zé si ta nács adó nak kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott fel té tel rend szer sze rint szak mai 
to vább kép zé sen kell részt ven nie.

(6) A név jegy zék be tör té nõ be jegy zés meg újí tá sá nak
fel té te le, hogy a hi va ta los köz be szer zé si ta nács adó – a ter -
mé sze tes sze mély ta nács adó [11.  § (2) be kez dés], szer ve -
zet ta nács adó [11.  § (3) be kez dés] ese tén az ál ta la meg je -
lölt, a név jegy zék be ön ál ló an be nem jegy zett ter mé sze tes
sze mély, il le tõ leg sze mé lyek – kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott fel té tel rend szer sze rint részt ve gyen(ek) szak -
mai to vább kép zé sen.”

96.  § A Kbt. 385.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Ta nács nak a név jegy zék be tör té nõ be jegy zés
irán ti ké rel met vagy a meg újí tá si ké rel met el uta sí tó, va la -
mint a tör lés rõl ho zott ha tá ro za ta el len fel leb be zés nek he -
lye nincs, de a ké rel me zõ, il le tõ leg az érin tett hi va ta los
köz be szer zé si ta nács adó a ha tá ro zat fe lül vizs gá la tát kér -
he ti a bí ró ság tól a ha tá ro zat kéz hez vé te lé tõl szá mí tott ti -
zen öt na pon be lül.”
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97.  § A Kbt. 387.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A ké rel me zõ a 66–68.  § és a 69.  § (1)–(3) be kez dé -
se kö ré be tar to zó mi nõ sí té si szem pon tok nak meg fe lel het
úgy is, hogy más szer ve zet (szer ve ze tek) erõ for rá sá ra is tá -
masz ko dik. Eb ben az eset ben kö te les iga zol ni, hogy mi nõ -
sí té si szem pon tok nak meg fe le lõ erõ for rá sok ren del ke zé -
sé re áll nak majd a mi nõ sí tett aján lat te võk hi va ta los jegy -
zé kén tör té nõ sze rep lés idõ tar ta ma alatt. Az igény be vett
erõ for rá sok te kin te té ben a ren del ke zés re ál lás az aláb bi
iga zo lá sok kal tör té nik:

a) ha az aján lat te võ és az erõ for rást nyúj tó szer ve zet
kö zött a Pol gá ri Tör vény könyv sze rin ti több sé gi be fo lyás
áll fenn, az erõ for rást nyúj tó szer ve zet kö te le zett ség vál la -
lás ra vo nat ko zó nyi lat ko za tá nak be nyúj tá sá val;

b) az aján lat te võ és az erõ for rást nyúj tó szer ve zet kö -
zöt ti, a Pol gá ri Tör vény könyv sze rin ti több sé gi be fo lyás
hi á nyá ban az aján lat te võ és az erõ for rást nyúj tó szer ve zet
ál tal kö tött meg ál la po dás és az erõ for rást nyúj tó szer ve zet
kö te le zett ség vál la lás ra vo nat ko zó, köz jegy zõ ál tal hi te le -
sí tett nyi lat ko za tá nak be nyúj tá sá val.”

98.  § A Kbt. 393.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A (2) be kez dés sze rin ti igaz ga tá si szol gál ta tá si díj
tel jes össze ge, to váb bá a rend bír ság és a bír ság öt ven szá -
za lé ka a Ta nács sa ját be vé te le, a fenn ma ra dó öt ven szá za -
lék a köz pon ti költ ség ve tés köz pon to sí tott be vé te lét ké pe -
zi a (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott el szá mo lá si rend sze -
rint. A hir det mé nyek el len õr zé sé bõl szár ma zó be vé telt a
Ta nács nak rész ben az e tör vény ben fog lalt fel ada ta i nak el -
lá tá sá hoz szük sé ges in for ma ti kai hát tér biz to sí tá sá ra kell
for dí ta nia.”

99.  § A Kbt. 394.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A fõ tit kár és a Tit kár ság al kal ma zot tai a Ta náccsal
áll nak köz szol gá la ti jog vi szony ban, mely jog vi szony ra a
köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló tör vényt kell al kal maz -
ni. A fõ tit kár gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat a Tit kár ság
al kal ma zot tai vo nat ko zá sá ban. A fõ tit kár a szak ál lam tit -
kár nak járó il let mény re, va la mint egyéb jut ta tá sok ra jo go -
sult.”

100.  § A Kbt. 395.  §-ának (3)–(5) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek, egy ide jû leg a § a kö vet -
ke zõ új (6)–(8) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) A Dön tõ bi zott ság a Ta nács ál tal meg ha tá ro zott szá -
mú és a Ta náccsal köz szol gá la ti jog vi szony ban álló köz -
be szer zé si biz tos ból, va la mint el nök bõl áll, aki ket a Ta -
nács ne vez ki és ment fel.

(4) A Dön tõ bi zott ság el nö két és el nök he lyet te sét a Ta -
nács a je len lévõ ta gok két har ma dá nak sza va za tá val, öt
évre vá laszt ja meg. A Dön tõ bi zott ság el nök he lyet te sét a
Ta nács a köz be szer zé si biz to sok kö zül vá laszt ja meg, az
el nök he lyet tes sze mé lyé re a Dön tõ bi zott ság el nö ke tesz

ja vas la tot. A Dön tõ bi zott ság el nö ke és el nök he lyet te se új -
ra vá laszt ha tó.

(5) A Dön tõ bi zott ság el nö ke az le het, aki fel sõ fo kú vég -
zett ség gel és leg alább tíz éves köz be szer zé si, va la mint há -
rom éves dön tõ bi zott sá gi gya kor lat tal és jogi szak vizs gá -
val, vagy köz be szer zé si ügyek el bí rá lá sá val kap cso la tos,
leg alább há rom éves bí rói gya kor lat tal ren del ke zik.

(6) A Dön tõ bi zott ság el nö ké nek köz szol gá la ti jog vi szo -
nyá ra a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII.
tör vényt (a továb biak ban: Ktv.) kell a 399.  § (3) és (4) be -
kez dé se, va la mint a 400.  § (6) be kez dé se sze rin ti el té rés sel 
al kal maz ni.

(7) A Dön tõ bi zott ság el nö ke szak ál lam tit kárt meg il le tõ
il let mény re, va la mint egyéb jut ta tá sok ra jo go sult. Az el -
nök he lyet tes a fõ osz tály ve ze tõi il let mény re jo go sult.

(8) A Dön tõ bi zott ság a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály -
za tá ban meg ha tá ro zott ügyek re, ügy cso por tok ra kol lé gi u -
mot mû köd tet. A kol lé gi um az egy sé ges jog or vos la ti gya -
kor lat biz to sí tá sa ér de ké ben elem zi a Dön tõ bi zott ság gya -
kor la tát, és vé le ményt nyil vá nít a vi tás jog al kal ma zá si kér -
dé sek ben.”

101.  § A Kbt. 396.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a be kez dés a
kö vet ke zõ g) pont tal egé szül ki:

[A Dön tõ bi zott ság el nö ke]
„f) a Dön tõ bi zott ság el já rá sát kez de mé nye zõ ké re lem

be nyúj tá sát köve tõen ha la dék ta la nul gon dos ko dik a ké re -
lem mel érin tett el já rás meg ne ve zé sé nek, tár gyá nak, az
ügy fe lek meg ne ve zé sé nek és a ké re lem meg ér ke zé se idõ -
pont já nak, to váb bá a Dön tõ bi zott ság ér de mi, a köz be szer -
zé si ügy be fe je zé sét ered mé nye zõ ha tá ro za tá nak, és a szer -
zõ dés meg kö té sét en ge dé lye zõ vég zé sé nek [332.  § (4) be -
kez dés], va la mint a ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta ese -
tén a bí ró ság ha tá ro za tá nak (ha tá ro za ta i nak) köz zé té te lé -
rõl;

g) gon dos ko dik a kol lé gi um 395.  § (8) be kez dé se sze -
rin ti vé le mé nyé nek a köz be szer zé si biz to sok ál ta li meg is -
me ré sé rõl.”

102.  § (1) A Kbt. 404.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben sza -
bá lyoz za]

„a) a hir det mé nyek meg kül dé sé nek és köz zé té te lé nek
rész le tes sza bá lya it, a hir det mé nyek el len õr zé sé nek, va la -
mint elekt ro ni kus for má tu mú vá tör té nõ át ala kí tá sá nak
rend jét, dí já nak mér té két, be fi ze té sét és a hir det mé nyek el -
len õr zé sé ért való sze mé lyes fe le lõs sé get, to váb bá a Köz -
be szer zé si Ér te sí tõ ben, il let ve a Köz be szer zé sek Ta ná csa
hon lap ján tör té nõ köz zé té tel rend jét és dí já nak mér té két,
be fi ze té sét;”

(2) A Kbt. 404.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
o) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben sza -
bá lyoz za]

„o) a kö te le zõ köz meg ren de lés ese te it”
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(3) A Kbt. 404.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(7) Fel ha tal ma zást kap a szak kép zé sért és fel nõtt kép -
zé sért fe le lõs mi nisz ter, hogy ren de let ben sza bá lyoz za a
hi va ta los köz be szer zé si ta nács adók kö te le zõ to vább kép -
zé sé nek fel té tel rend sze rét.”

103.  § A Kbt. 407.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„407.  § Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 89/665/EGK irány el ve (1989. de cem ber 21.)
az áru be szer zés re és az épí té si be ru há zás ra irá nyu ló köz be -
szer zé si szer zõ dé sek oda íté lé sé vel kap cso la tos jog or vos la ti
el já rás al kal ma zá sá ra vo nat ko zó tör vényi, ren de le ti és köz -
igaz ga tá si ren del ke zé sek össze han go lá sá ról;

b) a Ta nács 92/13/EGK (1992. feb ru ár 25.) irány el ve a
víz ügyi, ener gia ipa ri, szál lí tá si és táv köz lé si ága za tok ban
mû kö dõ vál lal ko zá sok be szer zé si el já rá sa i ról  szóló kö zös -
sé gi sza bá lyok al kal ma zá sá ra vo nat ko zó tör vényi, ren de -
le tei és köz igaz ga tá si ren del ke zé sek össze han go lá sá ról;

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/17/EK irány -
el ve (2004. már ci us 31.) a víz ügyi, az ener gia-, a köz le ke -
dé si és a pos tai ága za tok ban mû kö dõ szer ve ze tek köz be -
szer zé si el já rá sa i nak össze han go lá sá ról (a tör vény vég re -
haj tá sá ra a 404.  § (1) be kez dé sé nek a)–b), e) és l)–m) pont -
ja i ban adott fel ha tal ma zá sok alap ján meg al ko tott kor -
mány ren de le tek kel együtt);

d) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/18/EK irány -
el ve (2004. már ci us 31.) az épí té si be ru há zás ra, az áru be -
szer zés re és a szol gál ta tás-meg ren de lés re irá nyu ló köz be -
szer zé si el já rá sok össze han go lá sá ról (a tör vény vég re haj -
tá sá ra a 404.  § (1) be kez dé sé nek a)–b), e) és l)–m) pont ja i -
ban adott fel ha tal ma zá sok alap ján meg al ko tott kor mány -
ren de le tek kel együtt);

e) a Bi zott ság 2005/51/EK irány el ve (2005. szep tem -
ber 7.) a köz be szer zés rõl  szóló 2004/17/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv XX. mel lék le té nek, va la mint a
2004/18/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv VIII.
mel lék le té nek mó do sí tá sá ról;

f) a Bi zott ság 1422/2007/EK ren de le te (2007. de cem -
ber 4.) a 2004/17/EK és a 2004/18/EK eu ró pai par la men ti
és ta ná csi irány el vek nek a szer zõ dés-oda íté lé si el já rá sok ra 
vo nat ko zó al kal ma zá si ér ték ha tá rai te kin te té ben tör té nõ
mó do sí tá sá ról;

g) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2007/66/EK irány -
el ve (2007. de cem ber 11.) a 89/665/EGK és a 92/13/EGK
ta ná csi irány el vek nek a köz be szer zé si szer zõ dé sek oda íté -
lé sé re vo nat ko zó jog or vos la ti el já rá sok ha té kony sá gá nak
ja ví tá sa te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról (a tör vény vég -
re haj tá sá ra a 404.  § (2) be kez dé sé nek a) pont já ban adott
fel ha tal ma zás alap ján meg al ko tott mi nisz te ri ren de let tel
együtt);

h) a Bi zott ság 213/2008/EK ren de le te (2007. no vem -
ber 28.) a kö zös köz be szer zé si szó sze det rõl (CPV)  szóló
2195/2002/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let mó -
do sí tá sá ról és a köz be szer zé si el já rá sok ról  szóló

2004/17/EK és 2004/18/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv nek a CPV fe lül vizs gá la ta te kin te té ben tör té nõ
mó do sí tá sá ról.”

104.  § (1) A Kbt. 1. mel lék le te he lyé be e tör vény 1. mel -
lék le te lép.

(2) A Kbt. 3. mel lék le te he lyé be e tör vény 2. mel lék le te
lép.

(3) A Kbt. 4. mel lék le te he lyé be e tör vény 3. mel lék le te
lép.

105.  § Az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl
 szóló 2006. évi CXXXII. tör vény 2.  §-ának (3) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A he lyi ön kor mány zat egész ség ügyi szak el lá tá si
kö te le zett sé gét más egész ség ügyi köz szol gál ta tá sért fe le -
lõs szerv vel vagy más fenn tar tó val, il let ve egész ség ügyi
szol gál ta tó val tör té nõ egész ség ügyi el lá tá si szer zõ dés
meg kö té se ál tal is tel je sít he ti. Ha a he lyi ön kor mány zat tal
szer zõ dés kö tés re a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990.
évi LXV. tör vény (a továb biak ban: Ötv.) 80/A. és
80/B.  §-ában fog lal tak sze rint va gyon ke ze lõi jog át adá sá -
hoz kap cso ló dó an ke rül sor és a szer zõ dés szol gál ta tá si
kon cesszi ó nak mi nõ sül, a he lyi ön kor mány zat nak a köz -
be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény sze rin ti
köz be szer zé si el já rást nem kell le foly tat nia.”

106.  § (1) Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 105/A.  §-a a kö -
vet ke zõ új (3) be kez dés sel egé szül ki, egy ide jû leg az ere -
de ti (3) be kez dés szá mo zá sa (4) be kez dés re vál to zik:

„(3) A pá lyá za ti ki írást az ön kor mány zat hon lap ján
vagy leg alább egy or szá gos na pi lap ban és a hely ben szo -
ká sos mó don egy ide jû leg kell köz zé ten ni. Az ön kor mány -
zat aján la ti do ku men tá ci ót ké szít, amely tar tal maz za a
rész le tes szer zõ dé si fel té te le ket, a köz fel adat-el lá tás sal
össze füg gõ kö ve tel mé nye ket és a meg fe le lõ aján lat té tel -
hez szük sé ges ha tár idõt (pá lyá za ti ki írás).”

(2) Az Áht. 105/A.  §-a a kö vet ke zõ új (5) be kez dés sel
egé szül ki, egy ide jû leg az ere de ti (4)–(13) be kez dés szá -
mo zá sa (6)–(15) be kez dés re vál to zik:

„(5) Az ön kor mány zat nak esély egyen lõ sé get és egyen -
lõ bá nás mó dot kell biz to sí ta nia a pá lyá zók szá má ra. A pá -
lyá za ti ki írás sal és az e tör vény ben meg ha tá ro zott el já rás -
rend meg sér té sé vel kö tött szer zõ dés sem mis.”

107.  § (1) A föld gáz el lá tás ról  szóló 2008. évi XL. tör -
vény (a továb biak ban: Get.) 147.  §-ának (5) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör -
vény (a továb biak ban: Kbt.) e tör vény 156.  §-ának (1) be -
kez dé sé vel meg ál la pí tott 243.  §-ának j) pont ja 2009. áp ri -
lis 1-jén lép ha tály ba és 2010. szep tem ber 30-án ha tá lyát
vesz ti.”
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(2) A Get. 156.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„156.  § (1) A Kbt. 243.  §-a a kö vet ke zõ új j) pont tal egé -
szül ki:

[243.  § E fe je zet sze rin ti el já rást nem kell al kal maz ni]
j) a föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény sze -

rint köz üze mi szol gál ta tás ra jo go sult, de a föld gáz el lá tás -
ról  szóló 2008. évi XL. tör vény sze rin ti egye te mes szol gál -
ta tás ra nem jo go sult aján lat ké rõk föld gáz-szol gál ta tás ra,
va la mint föld gáz el lá tás ra irá nyu ló,

ja) a 100 m3/óra fo gyasz tást meg ha la dó föld gáz fel -
hasz ná lók ese tén a 2009. jú li us 1-je és a 2010. jú ni us 30-a
kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó, 2009. szep tem ber 30-ig,

jb) a 20 m3/óra fo gyasz tást meg ha la dó, de a 100 m3/óra
fo gyasz tást el nem érõ föld gáz fel hasz ná lók ese tén a 2010.
jú li us 1-je és a 2011. jú ni us 30-a kö zöt ti idõ szak ra vo nat -
ko zó, 2010. szep tem ber 30-ig
meg kö tött szer zõ dé sei ese té ben.

(2) A Kbt. – az (1) be kez dés sel meg ál la pí -
tott – 243.  §-ának j) pont ját a 2009. áp ri lis 1-jét megelõ -
zõen meg kez dett [Kbt. 35.  §-ának (2) be kez dé se és
179.  §-ának (3) be kez dé se] köz be szer zé sek re nem le het al -
kal maz ni.”

(3) 2010. szep tem ber 30-án a Kbt. 257.  §-ában a „243.  §
c), g) és j) pont ja” szö veg rész he lyé be a „243.  § c) és
g) pont ja” szö veg rész lép.

Hatálybalépés

108.  § (1) E tör vény – a (2) és (3) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott ki vé tel lel – 2009. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba, ren del -
ke zé se it a ha tály ba lé pé se után meg kez dett köz be szer zé -
sek re [Kbt. 35.  §-ának (2) be kez dé se és 179.  §-ának (3) be -
kez dé se], köz be szer zé si el já rá sok alap ján meg kö tött szer -
zõ dé sek re, terv pá lyá za ti el já rá sok ra és az azok kal kap cso -
lat ban ké rel me zett, kez de mé nye zett vagy hi va tal ból in dí -
tott jog or vos la ti el já rá sok ra, to váb bá a ha tály ba lé pé sét
köve tõen in dult hi va ta los köz be szer zé si ta nács adói név -
jegy zék be tör té nõ be jegy zés meg újí tá sa irán ti el já rá sok ra
kell al kal maz ni.

(2) 2010. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba a Kbt. – e tör vény
12.  §-ával meg ál la pí tott – 21.  §-ának (4) be kez dé se, – e
tör vény 17.  §-ával meg ál la pí tott – 44.  §-ának (2) és (3) be -
kez dé se, – e tör vény 39.  §-ával meg ál la pí tott 96/A.  §-ának
(1) be kez dé se – e tör vény 49.  §-ával meg ál la pí -
tott – 118.  §-ának (5) be kez dé se, – e tör vény 59.  §-ával
meg ál la pí tott – 161/A.  §-ának (2) be kez dé se, – e tör vény
63.  §-ával meg ál la pí tott 184.  §-ának (2) és (3) be kez dé -
se, – e tör vény 76.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott – 324.  §-ának (2) be kez dé se, – e tör vény 85.  §-ával
meg ál la pí tott – 340.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont ja, – e
tör vény 89.  §-ával meg ál la pí tott – 347. és 348.  §-a, va la -
mint 348/A.  §-ának (1)–(5) be kez dé se, – e tör vény
103.  §-ával meg ál la pí tott – 407.  §-ának g) pont ja, to váb bá

e tör vény 32., 40. és 41., 46., 53. és 54., 56. és 57., 64–66.,
72., 74., 75., 90. és 91.  §-a és 76.  §-ának (1) be kez dé se.

(3) 2010. jú li us 1-jén lép ha tály ba a Kbt. – e tör vény
68.  §-ával meg ál la pí tott – 240.  §-ának (2) be kez dé se és
255.  §-ának (5) be kez dé se.

(4) A Kbt. – e tör vény 100.  §-ával meg ál la pí -
tott – 395.  §-ának (3)–(7) be kez dé sét a Köz be szer zé si
Dön tõ bi zott ság hi va tal ban lévõ el nö ke ki ne ve zé si ide jé -
nek le jár tát vagy ki ne ve zé sé nek más ok ból tör té nõ meg -
szû né sét köve tõen kell elsõ al ka lom mal al kal maz ni.

109.  § (1) E tör vény 108.  § (1) be kez dés sze rin ti ha tály -
ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Kbt. 9.  §-ának
(3) be kez dé se, 60.  §-ának (4) be kez dé se, 66.  §-ának (2) be -
kez dé se, 67.  §-ának (4) be kez dé se, 71.  §-ának (5) be kez dé -
se, 105.  §-ának (5) be kez dé se, 115.  §-ának e) pont ja, 9. és
19. címe, 265–302.  §-a, ha to dik ré sze, XI. és XII. fe je ze te,
404.  §-ának (4) be kez dé se, va la mint 5. és 6. mel lék le te.

(2) E tör vény 108.  § (2) be kez dés sze rin ti ha tály ba lé pé -
sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Kbt. 44.  §-ának (6) be -
kez dé se, 45.  §-ának (3) be kez dé se, 184.  §-ának (6) be kez -
dé se, 324.  §-ának (4) be kez dé se, va la mint 332.  §-a (2) be -
kez dé sé nek b) pont ja.

(3) E tör vény 108.  § (3) be kez dés sze rin ti ha tály ba lé pé -
sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Kbt. 247.  §-ának (1) be -
kez dé se.

110.  § (1) E tör vény 108.  § (1) be kez dés sze rin ti ha tály -
ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Kbt.

1. 5.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „V. és a VII. fe je zet”
szö veg rész he lyé be az „V. fe je zet” szö veg rész,

2. 8.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „köz be szer zés tár gya
sze rin ti, köz be szer zé si és pénz ügyi” szö veg rész he lyé be a
„köz be szer zés tár gya sze rin ti, köz be szer zé si, jogi és pénz -
ügyi” szö veg rész,

3. 9.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „kö zös sé gi ér ték ha tárt
el érõ vagy meg ha la dó ér té kû köz be szer zés (má so dik rész), 
to váb bá ver seny pár be széd al kal ma zá sa ese tén a nem ze ti
ér ték ha tárt el érõ vagy meg ha la dó ér té kû köz be szer zés
(har ma dik rész, 25/A. cím) ese té ben” szö veg rész he lyé be
a „kö zös sé gi ér ték ha tárt el érõ vagy meg ha la dó ér té kû köz -
be szer zés (má so dik rész) ese té ben” szö veg rész,

3. 10.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „el já rás ba nem von -
ha tó be” szö veg rész he lyé be az „el já rás ba nem von ha tó be
(erõ for rást nyúj tó szer ve zet ként sem)” szö veg rész,

4. 19.  §-ában az „1.  § (3) be kez dé se” szö veg rész he lyé -
be az „1.  § (4) be kez dé se” szö veg rész,

5. 22.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban az „a) pont -
ban meg ha tá ro zott szer ve ze te ken kí vü li köz pon ti költ ség -
ve té si szerv,” szö veg rész he lyé be „a) pont ban meg ha tá ro -
zott szer ve ze te ken kí vü li köz pon ti költ ség ve té si szerv, va -
la mint a kü lön tör vény alap ján biz to sí tott mû kö dé si ke ret
ter hé re le foly ta tan dó be szer zé sek te kin te té ben rész jog kö -
rû költ ség ve té si egy sé ge a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv
ve ze tõ jé nek en ge dé lyé vel, az alap te vé keny sé ge el lá tá sá -
hoz szük sé ges be szer zé sek te kin te té ben” szö veg rész,
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6. 30.  §-ának a) pont já ban és 32.  §-ának a) pont já ban a
„137 000 euró” szö veg rész he lyé be a „133 000 euró” szö -
veg rész,

7. 30.  §-ának b) pont já ban és 32.  §-ának b)–d) pont já -
ban a „211 000 euró” szö veg rész he lyé be a „206 000 euró” 
szö veg rész,

8. 31.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben, va la mint
176.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „5 278 000 euró” szö veg -
rész he lyé be az „5 150 000 euró” szö veg rész,

9. 48.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „99.  § (3) be kez dé sét” 
szö veg rész he lyé be a „99/A.  § (1) be kez dé sét” szö veg rész,

10. 53.  §-ának új (4) be kez dé sé ben a „[99.  § (2) be kez -
dé se]” szö veg rész he lyé be a „[99.  § (3) be kez dé se]” szö -
veg rész,

11. 60.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „aján lat te võ vagy
al vál lal ko zó” szö veg rész he lyé be az „aján lat te võ, al vál lal -
ko zó vagy erõ for rást nyúj tó szer ve zet” szö veg rész,

12. 60.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban az „f) pont ja” 
szö veg rész he lyé be a „g) pont ja” szö veg rész,

13. 60.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont já ban a „jog erõ sen
meg ál la pí tot ták;” szö veg rész he lyé be a „jog erõ sen meg ál -
la pí tot ták, a jog erõ sen meg ál la pí tott idõ tar tam vé gé ig;”
szö veg rész,

14. 61.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „aján lat te võ vagy a
köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó mér ték -
ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó” szö veg rész he lyé -
be az „aján lat te võ, a köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó
vagy erõ for rást nyúj tó szer ve zet” szö veg rész,

15. 61.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban a „tisz tes -
ség te len pi a ci ma ga tar tás és a ver seny kor lá to zás ti lal má ról 
 szóló 1996. évi LVII. tör vény” szö veg rész he lyé be a
„Tpvt.” szö veg rész,

16. 61.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „aján lat evõ vagy
al vál lal ko zó” szö veg rész he lyé be az „aján lat te võ, al vál lal -
ko zó vagy erõ for rást nyúj tó szer ve zet” szö veg rész,

17. 61.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „az aján lat evõ vagy 
az al vál lal ko zó” szö veg rész he lyé be az „az aján lat te võ, az
al vál lal ko zó vagy az erõ for rást nyúj tó szer ve zet” szö veg -
rész,

18. 62.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „köz be szer zés ér té -
ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni
kí vánt al vál lal ko zó ja” szö veg rész he lyé be a „köz be szer -
zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó mér ték ben igény -
be ven ni kí vánt al vál lal ko zó ja vagy a szá má ra erõ for rást
nyúj tó szer ve zet” szö veg rész,

19. 62.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban a „70.  §
(2) be kez dé se” szö veg rész he lyé be a „70.  § (3) be kez dé se” 
szö veg rész,

20. 64.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „tá jé koz ta tót” szö -
veg rész he lyé be az „út mu ta tót” szö veg rész,

21. 69.  §-ának (5) be kez dé sé ben az „a 66.  § (2) be kez -
dé se és a 67.  § (4) be kez dé se is al kal maz ha tó” szö veg rész
he lyé be a „más szer ve zet erõ for rá sá ra is tá masz kod hat”
szö veg rész,

22. 71.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „63.  § (1)–(7) be kez -
dé se” szö veg rész he lyé be a „63.  § és a 63/A.  § (4) be kez -
dé se” szö veg rész,

23. 72.  §-ában az „55.  §-sal” szö veg rész he lyé be az
„55.  §-ának (3) és (4) be kez dé sé vel” szö veg rész,

24. 88.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont já ban a „[86.  §
(4) be kez dé se]” szö veg rész he lyé be a „[86.  § (5) be kez dé -
se]” szö veg rész,

25. 88.  §-a (4) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban az
„[1.  § (3) be kez dé se]” szö veg rész he lyé be az „[1.  § (4) be -
kez dé se]” szö veg rész,

26. 94.  §-ának (2) és (4) be kez dé sé ben a „[99.  § (2) be -
kez dé se]” szö veg rész he lyé be a „[99.  § (3) be kez dé se]”
szö veg rész,

27. 102.  §-a (5) be kez dé sé nek b) pont já ban a „115.  § c), 
e), vagy f) pont já ban” szö veg rész he lyé be a „115.  § (1) be -
kez dé sé nek c) vagy f) pont já ban” szö veg rész,

28. 104.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „63.  § (1)–(7) be -
kez dé se” szö veg rész he lyé be a „63.  § és a 63/A.  § (4) be -
kez dé se” szö veg rész,

29. 105.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „63.  § (1)–(7) be -
kez dé se” szö veg rész he lyé be a „63.  § és a 63/A.  §” szö -
veg rész,

30. 114.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „[1.  § (3) be kez dé -
se]” szö veg rész he lyé be az „[1.  § (4) be kez dé se]” szö veg -
rész,

31. 118.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „115.  § c), d), e)
vagy f) pont ja” szö veg rész he lyé be a „115.  § (1) be kez dé -
sé nek c), d) vagy f) pont já ban” szö veg rész,

32. 120.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont já ban „az aján lat -
té tel nyel vét (nyel ve it);” szö veg rész he lyé be „az aján lat té -
tel nyel vét (nyel ve it), az zal, hogy a ma gyar nyel ven tör té -
nõ aján lat té tel le he tõ sé gét min den eset ben biz to sí ta ni
kell;” szö veg rész,

33. 123/D.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban a „pár be -
széd nyel vét;” szö veg rész he lyé be a „pár be széd nyel vét,
az zal, hogy a ma gyar nyel ven tör té nõ pár be széd le he tõ sé -
gét min den eset ben biz to sí ta ni kell;” szö veg rész,

34. 125.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban a „115.  §
a) pont ja” szö veg rész he lyé be a „115.  § (1) be kez dé sé nek
a) pont ja” szö veg rész,

35. 128.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „127.  § (2) be kez -
dé se” szö veg rész he lyé be a „127.  § (2) és (4) be kez dé se”
szö veg rész,

36. 133.  §-a (1) be kez dé sé nek p) pont já ban az „aján lat -
té tel nyel vét (nyel ve it);” szö veg rész he lyé be „az aján lat té -
tel nyel vét (nyel ve it), az zal, hogy a ma gyar nyel ven tör té -
nõ aján lat té tel le he tõ sé gét min den eset ben biz to sí ta ni
kell;” szö veg rész,

37. 133.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „53.  § (2),
(4)–(6) be kez dé sé ben” szö veg rész he lyé be a az „53.  § (3),
(5)–(7) be kez dé sé ben” szö veg rész,

38. 135.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „99.  § (2) be kez dé -
sé ben” szö veg rész he lyé be a „99.  § (3) be kez dé sé nek”
szö veg rész, a „har minc na pon be lül” szö veg rész he lyé be a
„nyolc na pon be lül” szö veg rész,
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39. 136/C.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban „az aján -
lat té te li ha tár idõt, az aján lat té tel nyel vét és az aján la tok
be nyúj tá sá nak cí mét;” szö veg rész he lyé be „az aján lat té te li 
ha tár idõt, az aján lat té tel nyel vét és az aján la tok be nyúj tá -
sá nak cí mét, az zal, hogy a ma gyar nyel ven tör té nõ aján lat -
té tel le he tõ sé gét min den eset ben biz to sí ta ni kell;” szö veg -
rész,

40. 150.  §-ának p) pont já ban az „aján lat té tel nyel vét
(nyel ve it);” szö veg rész he lyé be „az aján lat té tel nyel vét
(nyel ve it), az zal, hogy a ma gyar nyel ven tör té nõ aján lat té tel
le he tõ sé gét min den eset ben biz to sí ta ni kell;” szö veg rész,

41. 176.  §-ának (1) be kez dé sé ben, va la mint
177.  §-ának a) és b) pont já ban a „422 000 euró” szö veg -
rész he lyé be a „412 000 euró” szö veg rész,

42. 187.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „fel hasz ná lói ol da -
lán” szö veg rész he lyé be a „hon lap ján” szö veg rész, va la -
mint a „fel hasz ná lói ol da lon” szö veg rész he lyé be a „hon -
la pon” szö veg rész,

43. 192.  §-ában a „96.  § (3) be kez dé sé ben és a 99.  §
(4) be kez dé sé ben” szö veg rész he lyé be a „96/A.  § (2) be -
kez dé sé ben és a 99/A. (2) és (3) be kez dé sé ben” szö veg -
rész,

44. 197.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–c) pont já ban az „[1.  §
(3) be kez dé se]” szö veg rész he lyé be az „[1.  § (4) be kez dé -
se]” szö veg rész,

45. 208.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban „az ér dek -
lõ dést ki fe je zõ írás be li nyi lat ko zat (a továb biak ban: szán -
dék nyi lat ko zat) be nyúj tá sá ra vo nat ko zó ha tár idõt, a nyi -
lat ko zat té tel nyel vét (nyel ve it);” szö veg rész he lyé be „az
ér dek lõ dést ki fe je zõ írás be li nyi lat ko zat (a továb biak ban:
szán dék nyi lat ko zat) be nyúj tá sá ra vo nat ko zó ha tár idõt, a
nyi lat ko zat té tel nyel vét (nyel ve it), az zal, hogy a ma gyar
nyel ven tör té nõ nyi lat ko zat té tel le he tõ sé gét min den eset -
ben biz to sí ta ni kell;” szö veg rész,

46. 210.  §-a (1) be kez dé sé nek m) pont já ban „a rész vé -
te li je lent ke zés nyel vét (nyel ve it);” szö veg rész he lyé be a
„a rész vé te li je lent ke zés nyel vét (nyel ve it), az zal, hogy a
ma gyar nyel ven tör té nõ rész vé tel re je lent ke zés le he tõ sé -
gét min den eset ben biz to sí ta ni kell;” szö veg rész,

47. 212.  §-ának i) pont já ban „az aján lat té tel nyel vét
(nyel ve it);” szö veg rész he lyé be „az aján lat té tel nyel vét
(nyel ve it), az zal, hogy a ma gyar nyel ven tör té nõ aján lat té -
tel le he tõ sé gét min den eset ben biz to sí ta ni kell;” szö veg -
rész,

48. 221.  §-a (1) be kez dé sé nek m) pont já ban „a rész vé -
te li je lent ke zés nyel vét (nyel ve it);” szö veg rész he lyé be a
„a rész vé te li je lent ke zés nyel vét (nyel ve it), az zal, hogy a
ma gyar nyel ven tör té nõ rész vé tel re je lent ke zés le he tõ sé -
gét min den eset ben biz to sí ta ni kell;” szö veg rész,

49. 224.  §-ának h) pont já ban „az aján lat té tel nyel vét
(nyel ve it);” szö veg rész he lyé be „az aján lat té tel nyel vét
(nyel ve it), az zal, hogy a ma gyar nyel ven tör té nõ aján lat té -
tel le he tõ sé gét min den eset ben biz to sí ta ni kell;” szö veg -
rész,

50. 225.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban a „115.  §
a) pont ja” szö veg rész he lyé be a „115.  § (1) be kez dé sé nek
a) pont ja” szö veg rész,

51. 228.  §-ának (1) be kez dé sé ben és 229.  §-ának
(1) be kez dé sé ben a „99.  § (2) be kez dé sé ben” szö veg rész
he lyé be a „99.  § (3) be kez dé sé nek” szö veg rész,

52. 233.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „96.  § (3) be kez dé -
sé vel” szö veg rész he lyé be a „96/A.  § (2) be kez dé sé vel”
szö veg rész,

53. 235.  §-a (1) be kez dé sé nek n) pont já ban „az aján lat -
té tel nyel vét (nyel ve it);” szö veg rész he lyé be „az aján lat té -
tel nyel vét (nyel ve it), az zal, hogy a ma gyar nyel ven tör té -
nõ aján lat té tel le he tõ sé gét min den eset ben biz to sí ta ni
kell;” szö veg rész lép.

54. 305.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „304.  § (2) be kez -
dé se” szö veg rész he lyé be a „304.  § (3) be kez dé se” szö -
veg rész,

55. 306.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „hat van na pon be -
lül” szö veg rész he lyé be a „húsz na pon be lül” szö veg rész,

56. 306.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „304.  § (2) be kez -
dé sé ben” szö veg rész he lyé be a „304.  §-ban” szö veg rész,

57. 317.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „e tör vény har ma -
dik ré sze, va la mint ne gye dik ré sze” szö veg rész he lyé be az
„e tör vény har ma dik ré sze” szö veg rész,

58. 334.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „[340.  § (1) be kez -
dé se]” szö veg rész he lyé be a „(340.  §)” szö veg rész,

59. 342.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „340.  § (1) be kez -
dé se” szö veg rész he lyé be a „340.  §-a” szö veg rész,

60. 392.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „395.  § (4) be kez -
dé se” szö veg rész he lyé be a „395.  § (5) be kez dé se” szö -
veg rész,

61. 392.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „379.  § (1) be kez -
dé sé nek e) pont ja” szö veg rész he lyé be a „379.  § (2) be kez -
dé sé nek d) pont ja” szö veg rész,

62. 392.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „355–356.  §, a
382–383.  § és a 387–388.  §” szö veg rész he lyé be a
„382–383.  § és a 387–388.  §” szö veg rész,

63. 393.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „324.  § (3) be kez -
dé se, a 355.  § (2) be kez dé se, a 382.  § (2) be kez dé se és a
387.  § (3) be kez dé se” szö veg rész he lyé be a „324.  § (3) be -
kez dé se, a 382.  § (2) be kez dé se és a 387.  § (3) be kez dé se”
szö veg rész, a „340.  § (3) be kez dé sé nek e) pont ja és
(4)–(6) be kez dé se” szö veg rész he lyé be a „340.  § (2) be -
kez dés e) pont ja, (3) be kez dés e) pont ja és (4) be kez dé se”
szö veg rész,

64. 393.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „324.  § (3) be kez -
dé se, a 355.  § (2) be kez dé se, a 382.  § (2) be kez dé se és a
387.  § (3) be kez dé se” szö veg rész he lyé be a „324.  § (3) be -
kez dé se, a 382.  § (2) be kez dé se és a 387.  § (3) be kez dé se”
szö veg rész,

65. 393.  § (6) be kez dé sé ben a „348.  §-ának (5) be kez -
dé sé re” szö veg rész he lyé be a „348/A §-ának (3) be kez dé -
sé re” szö veg rész,

66. 398.  §-ában a „köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXIII. tör vény (a továb biak ban: Ktv.) szö veg -
rész he lyé be a „Ktv.-t” szö veg rész,

67. 393.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „387.  § (3) be kez -
dé se” szö veg rész he lyé be a „387.  § (4) be kez dé se” szö -
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veg rész és a „rend bír ság” szö veg rész he lyé be az „el já rá si
bír ság” szö veg rész,

68. 404.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont já ban a „VIII–X.
fe je ze tét” szö veg rész he lyé be a „VII. és X. fe je ze tét” szö -
veg rész,

69. 404.  §-a (1) be kez dé sé nek j) pont já ban a „NATO
Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram ja” szö veg rész he lyé be a
„NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram ja, va la mint az
egyéb kö zös fi nan szí ro zá sú NATO tá mo ga tott prog ra -
mok” szö veg rész lép.

(2) E tör vény 108.  § (1) be kez dés sze rin ti ha tály ba lé pé -
sé vel egy ide jû leg az Áht. 105/A.  §-ának

a) ere de ti (5) be kez dé sé ben a „(4) be kez dés sze rin ti”
szö veg rész he lyé be a „(6) be kez dés sze rin ti” szö veg rész;

b) ere de ti (6) be kez dé sé ben a „(4)–(5) be kez dés sze rin -
ti” szö veg rész he lyé be a „(6)–(7) be kez dés sze rin ti” szö -
veg rész;

c) ere de ti (12) be kez dé sé ben a „(11) be kez dés sze rint”
szö veg rész he lyé be a „(13) be kez dés sze rint” szö veg rész,
va la mint az „az (5) be kez dés figye lembe véte lével” szö -
veg rész he lyé be az „a (7) be kez dés figye lembe véte lével”
szö veg rész lép.

(3) E tör vény 108.  § (2) be kez dés sze rin ti ha tály ba lé pé -
sé vel egy ide jû leg a Kbt.

a) 70.  §-a (1) be kez dé sé ben a „306/A.  § (1) és (2) be -
kez dé se” szö veg rész he lyé be a „306/A.  § (1) és (5) be kez -
dé se” szö veg rész,

b) 78.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „ter ve zett szer zõ dés -
kö té si idõ pont le jár tá ig” szö veg rész he lyé be a „ter ve zett
szer zõ dés kö té si idõ pont le jár tá ig, amennyi ben jog or vos la -
ti el já rás in dul a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság 332.  §
(4) be kez dé se sze rin ti vég zé sé nek vagy a köz be szer zé si
ügy be fe je zé sét ered mé nye zõ ha tá ro za tá nak vagy ér de mi
ha tá ro za tá nak meg ho za ta lá ig” szö veg rész,

c) 93.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „(2) be kez dés sze rin ti
össze ge zést” szö veg rész he lyé be a „(2) be kez dés vagy a
96/C.  § sze rin ti össze ge zést” szö veg rész,

d) 96.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „elekt ro ni kus úton
és egy ide jû leg fa xon el kül dött fel hí vá sá val” szö veg rész
he lyé be az „elekt ro ni kus úton, a tör vény har ma dik ré sze
sze rin ti el já rás ban elekt ro ni kus úton és egy ide jû leg fa xon” 
szö veg rész,

e) 96/C.  §-ában a „fa xon vagy elekt ro ni kus úton” szö -
veg rész he lyé be az „elekt ro ni kus úton, a tör vény har ma dik 
ré sze sze rin ti el já rás ban fa xon vagy elekt ro ni kus úton”
szö veg rész,

f) 132.  §-ában a „te le fa xon vagy elekt ro ni kus úton”
szö veg rész he lyé be az „elekt ro ni kus úton” szö veg rész,

g) 323.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „ti zen öt na pon be -
lül” szö veg rész he lyé be a „ti zen öt na pon be lül, ha a ké re -
lem e tör vény má so dik ré sze sze rin ti köz be szer zé si el já -
rás sal vagy an nak mel lõ zé sé vel kap cso la tos tíz na pon be -
lül” szö veg rész,

h) 329.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „fel hív ja az aján lat -
ké rõt” szö veg rész he lyé be a „fa xon, a kö zös sé gi ér ték ha -

tárt el érõ vagy meg ha la dó ér té kû köz be szer zé si el já rás
ese té ben elekt ro ni kus úton fel hív ja az aján lat ké rõt” szö -
veg rész, a „pót lá sá ra” szö veg rész he lyé be a „fa xon, a kö -
zös sé gi ér ték ha tárt el érõ vagy meg ha la dó ér té kû köz be -
szer zé si el já rás ese té ben elekt ro ni kus úton tör té nõ pót lá sá -
ra” szö veg rész lép.

(4) E tör vény 108.  § (3) be kez dés sze rin ti ha tály ba lé pé -
sé vel egy ide jû leg a Kbt.

a) 96.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „elekt ro ni kus úton, a 
tör vény har ma dik ré sze sze rin ti el já rás ban elekt ro ni kus
úton és egy ide jû leg fa xon” szö veg rész he lyé be az „elekt -
ro ni kus úton” szö veg rész,

b) 96/C.  §-ában az „elekt ro ni kus úton, a tör vény har -
ma dik ré sze sze rin ti el já rás ban fa xon vagy elekt ro ni kus
úton” szö veg rész he lyé be az „elekt ro ni kus úton” szö veg -
rész,

c) 246.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „le he tõ leg gyor sab -
ban és leg meg fe le lõbb mó don” szö veg rész he lyé be a „kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott elekt ro ni kus úton és mó -
don” szö veg rész,

d) 246.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „öt mun ka na pon
be lül” szö veg rész he lyé be a „há rom mun ka na pon be lül”
szö veg rész,

e) 323.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „ti zen öt na pon be lül, 
ha a ké re lem e tör vény má so dik ré sze sze rin ti köz be szer -
zé si el já rás sal vagy an nak mel lõ zé sé vel kap cso la tos tíz na -
pon be lül” szö veg rész he lyé be a „tíz na pon be lül” szö veg -
rész,

f) 329.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „fa xon, a kö zös sé gi
ér ték ha tárt el érõ vagy meg ha la dó ér té kû köz be szer zé si el -
já rás ese té ben elekt ro ni kus úton fel hív ja az aján lat ké rõt”
szö veg rész he lyé be az „elekt ro ni kus úton fel hív ja az aján -
lat ké rõt” szö veg rész, a „fa xon, a kö zös sé gi ér ték ha tárt el -
érõ vagy meg ha la dó ér té kû köz be szer zé si el já rás ese té ben
elekt ro ni kus úton tör té nõ pót lá sá ra” szö veg rész he lyé be az 
„elekt ro ni kus úton tör té nõ pót lá sá ra” szö veg rész,

g) 379.  §-a (2) be kez dé sé nek h) pont já ban a „köz zé té -
te lé rõl és – a tör vény má so dik ré sze sze rin ti el já rás ese tén
az aján lat ké rõ ké rel mé re – el len õr zé sé rõl” szö veg rész he -
lyé be a „köz zé té te lé rõl és az aján lat ké rõ ké rel mé re el len -
õr zé sé rõl” szö veg rész lép.

111.  § (1) E tör vény 108.  § (2) be kez dés sze rin ti ha tály -
ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) a Kbt. 96.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az írás be li össze ge zést az ered mény hir de té sen je -
len levõ aján lat te võk nek át kell adni, a tá vol levõ aján lat te -
võk nek pe dig az ered mény hir de tés nap ján, az ered mény -
hir de tést köve tõen ha la dék ta la nul elekt ro ni kus úton, a tör -
vény har ma dik ré sze sze rin ti el já rá sok ban te le fa xon vagy
elekt ro ni kus úton meg kell kül de ni. A tör vény har ma dik
ré sze sze rin ti el já rá sok ban, ha az aján lat te võ nem adta meg 
elekt ro ni kus le vél cí mét vagy te le fa xon való el ér he tõ sé gét, 
ré szé re az írás be li össze ge zést az ered mény hir de tés nap ján 
pos tai úton kell fel ad ni.”
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b) a Kbt. 96/B.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az elõ ze tes vi ta ren de zé si ké rel met elekt ro ni kus
úton, a tör vény har ma dik ré sze sze rin ti el já rás ban fa xon
vagy elekt ro ni kus úton kell meg kül de ni az aján lat ké rõ ré -
szé re, aki a ké re lem mel kap cso la tos ál lás pont já ról az aján -
lat te võt a ké re lem meg ér ke zé sé tõl szá mí tott há rom na pon
be lül, a tör vény har ma dik ré sze sze rin ti el já rás ban a be -
nyúj tá si mód nak meg egye zõ mó don tá jé koz tat ja.”

c) a Kbt. 99.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ját az aján la ti
fel hí vás ban kell meg ad ni, az zal, hogy az nem ha tá roz ha tó
meg

a) az írás be li össze ge zés [93.  § (2) be kez dés] meg kül -
dé sét kö ve tõ nap tól szá mí tott ti zen ket te dik nap nál ko ráb bi 
és har min ca dik – épí té si be ru há zás ese té ben hat va na -
dik – nap nál ké sõb bi idõ pont ban,

b) a tör vény har ma dik ré sze sze rin ti el já rás ban az írás -
be li össze ge zés meg kül dé sét kö ve tõ nap tól szá mí tott hu -
sza dik nap nál ko ráb bi és har min ca dik – épí té si be ru há zás
ese té ben hat va na dik – nap nál ké sõb bi idõ pont ban.”

d) a Kbt. 118.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A rész vé te li sza kasz ered mény hir de té se so rán az
aján lat ké rõ kö te les is mer tet ni a 116.  § (2) be kez dé se sze -
rin ti össze ge zés ben fog lalt ada to kat. Az össze ge zést az
ered mény hir de té sen je len levõ je lent ke zõk nek át kell adni, 
a tá vol le võ je lent ke zõk nek pe dig az ered mény hir de tés
nap ján, az ered mény hir de tést köve tõen ha la dék ta la nul
elekt ro ni kus úton meg kell kül de ni.”

e) a Kbt. 324.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) A ké rel met, ha az e tör vény har ma dik ré sze sze rin ti
el já rás sal vagy an nak mel lõ zé sé vel kap cso la tos köz be -
szer zé si ügy re irá nyul, eggyel több pél dány ban kell be -
nyúj ta ni, mint ahány – a ké rel me zõ ál tal is mert – ügy fél az
el já rás ban részt vesz.”

(2) E tör vény 108.  § (3) be kez dés sze rin ti ha tály ba lé pé -
sé vel egy ide jû leg

a) a Kbt. 96.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az írás be li össze ge zést az ered mény hir de té sen je -
len levõ aján lat te võk nek át kell adni, a tá vol le võ aján lat te -
võk nek pe dig az ered mény hir de tés nap ján, az ered mény -
hir de tést köve tõen ha la dék ta la nul elekt ro ni kus úton meg
kell kül de ni.”

b) A Kbt. 96/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az ered mény hir de tést köve tõen a nyer tes aján la -
tot – ki vé ve a 73.  § (1) be kez dés sze rin ti mel lék let ál tal tar -
tal ma zott ada to kat – az aján lat ké rõ a Köz be szer zé sek Ta -
ná csa hon lap ján ha la dék ta la nul köz zé te szi.”

c) a Kbt. 96/B.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az elõ ze tes vi ta ren de zé si ké rel met elekt ro ni kus
úton kell meg kül de ni az aján lat ké rõ ré szé re, aki a ké re lem -
mel kap cso la tos ál lás pont já ról az aján lat te võt a ké re lem
meg ér ke zé sé tõl szá mí tott há rom na pon be lül, elekt ro ni kus 
úton tá jé koz tat ja.”

d) a Kbt. 99.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ját az aján la ti
fel hí vás ban kell meg ad ni, az zal, hogy az nem ha tá roz ha tó
meg az írás be li össze ge zés [93.  § (2) be kez dés] meg kül dé -
sét kö ve tõ nap tól szá mí tott ti zen ket te dik nap nál ko ráb bi és 
har min ca dik – épí té si be ru há zás ese té ben hat va na -
dik – nap nál ké sõb bi idõ pont ban.”

e) a Kbt. 317.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság el já rá sá ban a kö -
vet ke zõ el já rá si cse lek mé nyek ki zá ró lag a köz igaz ga tá si
ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 
2004. évi CXL. tör vény (a továb biak ban: Ket.)
160–162.  §-a sze rin ti elekt ro ni kus ügy in té zés ke re té ben
gya ko rol ha tók:

a) a ké re lem, a kez de mé nye zés és mel lék le te i nek be -
nyúj tá sa;

b) a hi ány pót lá si fel hí vás és a hi ány pót lás meg kül dé se;
c) az el já rás ira ta i ba való be te kin tés;
d) az idé zés meg kül dé se;
e) az iga zo lá si ké re lem elõ ter jesz tése;
f) az ügy fél nyi lat ko za ta, be je len té se, bár mi lyen más

be ad vá nya;
g) az ügy fél tá jé koz ta tá sá ra, ér te sí té sé re és fel hí vá sá ra

vo nat ko zó egyéb ha tó sá gi köz lé sek nek az ügy fél tu do má -
sá ra ho zá sa;

h) a dön tés köz lé se.”

f) a Kbt. 317.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) A köz be szer zé si üggyel kap cso la tos va la mennyi
do ku men tu mot a fe lek elekt ro ni kus úton bo csát ják a Köz -
be szer zé si Dön tõ bi zott ság ren del ke zé sé re.”

g) a Kbt. 347.  §-ának (1)–(3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A ke re set le ve let a ha tá ro zat kéz be sí té sé tõl szá mí -
tott ti zen öt na pon be lül kell be nyúj ta ni a Köz be szer zé si
Dön tõ bi zott ság hoz. A ke re set le vél a Köz be szer zé si Dön -
tõ bi zott ság hoz ki zá ró lag elekt ro ni kus úton nyújt ha tó be.

(2) A Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság a ke re set le ve let az
ügy ira ta i val – a ke re set le vél ben fog lal tak ra vo nat ko zó
nyi lat ko za tá val együtt – a ke re set le vél be ér ke zé sét kö ve tõ
há rom mun ka na pon be lül elekt ro ni kus úton to váb bít ja a
bí ró ság hoz.

(3) A per ben a be ad vá nyok be nyúj tá sa és a bí ró sá gi ira -
tok kéz be sí té se a Pp.-ben, va la mint a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zot tak sze rint ki zá ró lag elekt ro ni kus úton tör -
tén het.”
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h) a Kbt. 348.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) A bí ró ság a ke re set le ve let leg ké sõbb an nak be ér ke -
zé sét kö ve tõ öt na pon be lül meg vizs gál ja, va la mint ezen
be lül a jog sza bály nak meg fe le lõ ke re set le ve let a Köz be -
szer zé si Dön tõ bi zott ság nyi lat ko za tá val együtt meg kül di a 
fel pe res ré szé re.”

i) a Kbt. 348.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az el len ér de kû fe let, va la mint a köz be szer zé si ügy -
ben sze re pelt azon ér de kel te ket, akik re néz ve az al pe res
Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za ta ren del ke zést
tar tal maz, a bí ró ság az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha -
tár idõ ig ér te sí ti a be avat ko zás le he tõ sé gé rõl, az zal, hogy a
be avat ko zást az ér te sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ nyolc na -
pon be lül kell be je len te ni a bí ró ság nak, mely ha tár idõ el -
mu lasz tá sa ese tén iga zo lás nak nincs he lye.”

j) a Kbt. 348.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(5) A per ben a be ad vá nyok hi á nyos sá gá nak pót lá sá ra
leg fel jebb nyolc na pos ha tár idõ ad ha tó, me lyet egy szer, in -
do kolt eset ben to váb bi leg fel jebb nyolc nap pal le het meg -
hosszab bí ta ni.”

k) a Kbt. 348/A.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A bí ró ság ha tá ro za tát a meg ho za ta lá tól szá mí tott
nyolc na pon be lül a fe lek ré szé re kéz be sí te ni kell.”

l) a Kbt. 349.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A 346.  § sze rin ti ügy ben elsõ fo kon el já ró bí ró ság
ha tá ro za ta el len a ha tá ro zat köz lé sé tõl szá mí tott nyolc na -
pon be lül fel leb be zés nek van he lye. A fel leb be zés ki zá ró -
lag elekt ro ni kus úton nyújt ha tó be.”

m) a Kbt. 349.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A Leg fel sõbb Bí ró ság a fe lül vizs gá la ti el len ké re -
lem elõ ter jesz tésére leg fel jebb ti zen öt na pos ha tár idõt ál -
la pít meg.”

n) a Kbt. 350.  §-ának (5) és (6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(5) A ke re set le ve let a ha tá ro zat kéz be sí té sé tõl szá mí -
tott ti zen öt na pon be lül kell be nyúj ta ni a Köz be szer zé si
Dön tõ bi zott ság hoz. A ke re set le vél a Köz be szer zé si Dön -
tõ bi zott ság hoz ki zá ró lag elekt ro ni kus úton nyújt ha tó be.

(6) A Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság a ke re set le ve let az
ügy ira ta i val – a ke re set le vél ben fog lal tak ra vo nat ko zó
nyi lat ko za tá val együtt – a ke re set le vél be ér ke zé sét kö ve tõ
há rom mun ka na pon be lül elekt ro ni kus úton to váb bít ja a
bí ró ság hoz.”

o) a Kbt. 350/A.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A per ben a be ad vá nyok be nyúj tá sa és a bí ró sá gi
ira tok kéz be sí té se a Pp.-ben, va la mint a kü lön tör vény ben

meg ha tá ro zot tak sze rint ki zá ró lag elekt ro ni kus úton tör -
tén het.”

112.  § (1) 2009. ok tó ber 1-jén a Kbt. 5.  §-ának (2) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A köz be szer zé si ter vet, va la mint an nak mó do sí tá -
sát (mó do sí tá sa it) az aján lat ké rõ nek a Köz be szer zé sek Ta -
ná csa hon lap ján, ha ren del ke zik hon lap pal sa ját hon lap ján
is – a köz be szer zé si terv mó do sí tá sa ese tén a mó do sí tás el -
ké szí té sé tõl szá mí tott öt mun ka na pon be lül – köz zé kell
ten nie. A 22.  § (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti aján lat ké rõ a 
köz be szer zé si ter vet, va la mint an nak mó do sí tá sát – a kö te -
le zõ köz zé té te lét köve tõen – a hely ben szo ká sos mó don is
köz zé te he ti. A köz be szer zé si terv nek a hon la pon a tárgy -
évet kö ve tõ évre vo nat ko zó köz be szer zé si terv hon la pon
tör té nõ köz zé té te lé ig kell el ér he tõ nek len nie.”

(2) 2009. ok tó ber 1-jén a Kbt. 17/C.  §-a (1) be kez dé sé -
nek he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az aján lat ké rõ kö te les az aláb bi ada to kat, in for má -
ci ó kat, hir det mé nye ket – köz be szer zé si el já rá son ként cso -
por to sít va – a Köz be szer zé sek Ta ná csa hon lap ján, ha ren -
del ke zik hon lap pal, sa ját hon lap ján is öt mun ka na pon be -
lül köz zé ten ni, to váb bá a 22.  § (1) be kez dés d) pont ja sze -
rin ti aján lat ké rõ a kö te le zõ köz zé té telt köve tõen a hely ben
szo ká sos mó don is köz zé te he ti:

a) a köz be szer zé si el já rást meg in dí tó hir det ményt
[48.  § (1) be kez dés, 101.  § (1) be kez dés, 138.  § (2) be kez -
dés, 144.  § (3) be kez dés, 157.  § (1) be kez dés, 182.  § (1) be -
kez dés, 189.  §, 208.  § (2) be kez dés, 214.  § (2) be kez dés,
249.  § (1) be kez dés];

b) az el já rás ered mé nyé rõl vagy ered mény te len sé gé rõl
 szóló tá jé koz ta tót tar tal ma zó hir det ményt [98.  § (1) és
(3) be kez dés, 136/C.  § (6) be kez dés, 138.  § (3) be kez dés,
144.  § (4) be kez dés, 159.  § (1) be kez dés, 200.  § (1) be kez -
dés, 202.  §, 231.  § (1) be kez dés, 237.  § (1) be kez dés,
250.  § (3) be kez dés h) pont, 250.  § (4) be kez dés, 261.  §
(2) be kez dés i) pont];

c) a szer zõ dés meg kö té sé rõl  szóló tá jé koz ta tót tar tal -
ma zó hir det ményt [21/A.  § (2) be kez dés, 161/A.  § (2) be -
kez dés];

d) a köz be szer zé si [99.  § (1) be kez dés, 99/A.  § (2) és
(3) be kez dés], a 99/A.  § (4) be kez dé se sze rin ti, to váb bá a
2/A.  § al kal ma zá sá val meg kö tött szer zõ dé se ket;

e) a szer zõ dés mó do sí tá sá ról, tel je sí té sé rõl  szóló tá jé -
koz ta tót tar tal ma zó hir det ményt [307.  § (1) be kez dés];

f) amennyi ben az aján lat ké rõ ilyet ké szí tett, az elõ ze tes
össze sí tett tá jé koz ta tót, il let ve idõ sza kos elõ ze tes össze sí -
tett tá jé koz ta tót tar tal ma zó hir det ményt [43.  § (1) be kez -
dés, 182.  § (1) és (4) be kez dés];

g) egyéb hir det mé nye ket [76.  § (1) és (2) be kez dés,
107.  § (3) be kez dés, 108.  § (1) és (2) be kez dés, 136/E.  §
(2) be kez dés, 218.  §, 234.  § (3) be kez dés];

h) az el len szol gál ta tás tel je sí té sé vel kap cso la tos ada to -
kat [305.  § (5) és (6) be kez dés];

i) a köz be szer zé si el já rás kap csán in dult jog or vos la ti
el já rás vo nat ko zá sá ban
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ia) a ké re lem e tör vény ben meg ha tá ro zott ada ta it
[396.  § (1) be kez dés f) pont],

ib) a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ér de mi ha tá ro za tát, 
a köz be szer zé si ügy be fe je zé sét ered mé nye zõ ha tá ro za tát
és a szer zõ dés meg kö té sét en ge dé lye zõ vég zé sét [332.  §
(4) be kez dés],

ic) adott eset ben a bí ró ság ha tá ro za tát (ha tá ro za ta it);
j) az éves sta tisz ti kai összeg zést [16.  § (1) be kez dés];
k) a (2) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tást.”

(3) 2009. ok tó ber 1-jén a Kbt. 99/A.  §-ának (3) be kez dé -
se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az aján lat ké rõ a köz be szer zé si el já rás alap ján meg -
kö tött szer zõ dést a Köz be szer zé sek Ta ná csa hon lap ján, ha
ren del ke zik hon lap pal, sa ját hon lap ján is a meg kö té sét
köve tõen ha la dék ta la nul kö te les köz zé ten ni. A szer zõ dés -
nek a hon la pon a tel je sí tés tõl szá mí tott öt évig fo lya ma to -
san el ér he tõ nek kell len nie.”

Az Európai Unió jogának való megfelelés

113.  § Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/17/EK irány -
el ve (2004. már ci us 31.) a víz ügyi, az ener gia-, a köz le ke -
dé si és a pos tai ága za tok ban mû kö dõ szer ve ze tek köz be -
szer zé si el já rá sa i nak össze han go lá sá ról [a tör vény vég re -
haj tá sá ra a Kbt. 404.  § (1) be kez dé sé nek a)–b), e) és l)–m)
pont ja i ban adott fel ha tal ma zá sok alap ján meg al ko tott kor -
mány ren de le tek kel együtt];

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/18/EK irány -
el ve (2004. már ci us 31.) az épí té si be ru há zás ra, az áru be -
szer zés re és a szol gál ta tás-meg ren de lés re irá nyu ló köz be -
szer zé si el já rá sok össze han go lá sá ról [a tör vény vég re haj -
tá sá ra a Kbt. 404.  § (1) be kez dé sé nek a)–b), e) és l)–m)
pont ja i ban adott fel ha tal ma zá sok alap ján meg al ko tott kor -
mány ren de le tek kel együtt];

c) a Bi zott ság 1422/2007/EK ren de le te (2007. de cem -
ber 4.) a 2004/17/EK és a 2004/18/EK eu ró pai par la men ti
és ta ná csi irány el vek nek a szer zõ dés-oda íté lé si el já rá sok ra 
vo nat ko zó al kal ma zá si ér ték ha tá rai te kin te té ben tör té nõ
mó do sí tá sá ról;

d) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2007/66/EK irány -
el ve (2007. de cem ber 11.) a 89/665/EGK és a 92/13/EGK
ta ná csi irány el vek nek a köz be szer zé si szer zõ dé sek oda íté -
lé sé re vo nat ko zó jog or vos la ti el já rá sok ha té kony sá gá nak
ja ví tá sa te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról [a tör vény vég -
re haj tá sá ra a Kbt. 404.  § (2) be kez dé sé nek a) pont já ban
adott fel ha tal ma zás alap ján meg al ko tott mi nisz te ri ren de -
let tel együtt];

e) a Bi zott ság 213/2008/EK ren de le te (2007. no vem -
ber 28.) a kö zös köz be szer zé si szó sze det rõl (CPV)  szóló
2195/2002/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let mó -
do sí tá sá ról és a köz be szer zé si el já rá sok ról  szóló
2004/17/EK és 2004/18/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv nek a CPV fe lül vizs gá la ta te kin te té ben tör té nõ
mó do sí tá sá ról.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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1. melléklet a 2008. évi CVIII. tör vényhez

„1. mel lék let a 2003. évi CXXIX. tör vényhez

A 25.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban hi vat ko zott te vé keny sé gek jegy zé ke1

NACE2

F. ÁGAZAT ÉPÍTÕIPAR

CPV-KÓD
Osz tály Cso port

Al-
cso port

Tárgy Meg jegy zé sek

45 Épí tõ ipar Ez az osz tály az aláb bi a kat fog lal ja ma gá ban: új
épít mé nyek épí té se, hely re ál lí tás és ál ta lá nos ja ví tá si 
mun ká la tok

45000000

45.1 Épí té si te rü let elõkészí -
tése

45100000

45.11 Épü let bon tás, föld mun ka Ez az al cso port az aláb bi a kat fog lal ja ma gá ban:
– épü le tek és egyéb szer ke ze tek bon tá sa
– épí té si te rü le tek meg tisz tí tá sa
– föld mun kák: föld ki eme lés, te rü let fel töl tés, épí té si

te rü le tek ki egyen lí té se és pla ní ro zá sa, árok ásás,
kö vek el tá vo lí tá sa, rob ban tás stb.

– bá nyá sza ti te rü let elõ ké szí té se:
= ta ka ró ré teg el tá vo lí tá sa, bá nya tu laj don és

bá nyá sza ti te rü le tek egyéb mó don tör té nõ
fel tá rá sa és elõ ké szí té se

Ez az al cso port az aláb bi a kat is tar tal maz za:
– épí té si te rü let le csa po lá sa
– me zõ gaz da sá gi vagy er dõ te rü let le csa po lá sa

45110000

45.12 Ta laj min ta vé tel, próba -
fúrás

Ez az al cso port az aláb bi a kat fog lal ja ma gá ban:
– épí té si, geo fi zi kai, ge o ló gi ai vagy ha son ló

cé lok ból vég zett pró ba fú rás és ta laj min ta vé tel
Ez az al cso port nem tar tal maz za az aláb bi a kat:
– olaj- vagy gáz ku tak lé te sí té se cél já ból tör té nõ

fú rás, lásd 11.20
– víz kút fú rás, lásd 45.25
– ak na mé lyí tés, lásd 45.25
– olaj- és föld gáz me zõ fel tá rá sa, geofizikai,

geológiai és szeizmikus felmérés, lásd 74.20

45120000

45.2 Szer ke zet kész épü le tek,
il let ve épü let ré szek épí té -
se, mély épí tés

45200000
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NACE2

F. ÁGAZAT ÉPÍTÕIPAR

CPV-KÓD
Osz tály Cso port

Al-
cso port

Tárgy Meg jegy zé sek

45.21 Ál ta lá nos épí té si és mély -
épí té si mun kák

Ez az al cso port az aláb bi a kat fog lal ja ma gá ban:
– va la mennyi épít mény tí pus épí té se
– mély épí té si mun kák:

= hi dak
– az au tó pá lya hi da kat is be le ért ve 
– vi a duk tok, alag utak és alul já rók

= nagy tá vol sá gú csõ ve ze té kek, táv köz lé si és
vil la mos ve ze té kek

= vá ro si csõ ve ze té kek, vá ro si táv köz lé si és
vil la mos ve ze té kek

– ki egé szí tõ vá ro si mun kák
– elõ re gyár tott szer ke ze tek hely szí ni össze sze re lé se 

és fel ál lí tá sa
Ez az al cso port nem tar tal maz za az aláb bi a kat:
– olaj- és gáz ki ter me lés hez kap cso ló dó já ru lé kos

szol gál ta tói te vé keny sé gek, lásd 11.20
– sa ját gyár tá sú, nem be ton ból ké szült ele mek bõl

tel jes, elõ re gyár tott szer ke ze tek fel ál lí tá sa, lásd a
20-as, a 26-os és a 28-as osz tályt

– sta di o nok kal, uszo dák kal, tor na ter mek kel,
te nisz pá lyák kal, golf pá lyák kal és egyéb
sport lé te sít mé nyek kel össze füg gés ben vég zett,
nem épü le tek lét re ho zá sá ra irá nyu ló épí té si
mun ka, lásd 45.23

– épületgépészeti szerelés, lásd 45.3
– befejezõ építés, lásd 45.4
– építészeti és építõmérnöki tevékenységek, lásd

74.20
– építési projektirányítás, lásd 74.20

45210000
ki vé ve:

-45213316
-45220000
-45231000
-45232000

45.22 Te tõ szer ke zet- és tetõ -
építés

Ez az al cso port az aláb bi a kat fog lal ja ma gá ban
– te tõ szer ke zet-épí tés
– te tõ fe dés
– víz és ned ves ség elleni szigetelés

45261000

45.23 Au tó pá lya, út, re pü lõ tér
és sport lé te sít mény épí -
tése

Ez az al cso port az aláb bi a kat fog lal ja ma gá ban:
– au tó pá lyák, ut cák, utak és egyéb jár mû- vagy

gya lo gos for ga lom cél já ra szánt utak épí té se
– vas út épí tés
– re pü lõ té ri ki fu tó pá lyák épí té se
– sta di o nok kal, uszo dák kal, tor na ter mek kel,

te nisz pá lyák kal, golf pá lyák kal és egyéb
sport lé te sít mé nyek kel össze füg gés ben vég zett,
nem épü le tek lét re ho zá sá ra irá nyu ló épí té si
mun ka

– út bur ko la tok és par ko ló he lyek jel zé se i nek
fel fes té se

Ez az al cso port nem tar tal maz za az aláb bi a kat:
– elõ ze tes földmunkák, lásd 45.11

45212212
és DA03
45230000

ki vé ve:
-45231000
-45232000
-45234115
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NACE2

F. ÁGAZAT ÉPÍTÕIPAR

CPV-KÓD
Osz tály Cso port

Al-
cso port

Tárgy Meg jegy zé sek

45.24 Vízi lé te sít mény épí té se Ez az al cso port az aláb bi ak épí té sét fog lal ja ma gá -
ban:
– vízi utak, ki kö tõi és fo lya mi épít mé nyek,

sport ki kö tõk, ha jó zsi li pek stb.
– vé dõ gá tak és töl té sek
– kot rás
– felszín alatti munkálatok

45240000

45.25 Egyéb épí té si szak mun -
kák

Ez az al cso port az aláb bi a kat fog lal ja ma gá ban:
– szak tu dást vagy kü lön le ges be ren de zést igény lõ, a 

kü lön bö zõ szer ke zet tí pu sok ese té ben meg egye zõ, 
épí té si mun kák kal kap cso la tos
szak te vé keny sé gek:
= alap zat épí té se, a cö löp ve rést is be le ért ve
= víz kút fú rás és -épí tés, ak na mé lyí tés
= nem sa ját gyár tá sú acél ele mek fel ál lí tá sa
= acél haj lí tás
= fa la zás és kõ ra kás
= áll vány zat és mun ka pa do zat fel ál lí tá sa és

szét sze re lé se, az áll vány zat és mun ka pa do zat
bér lé sét is be le ért ve

= ké mé nyek és ipar i ke men cék épí té se
Ez az al cso port nem tar tal maz za az aláb bi a kat:
– állványzat bérlése felállítás és szétszerelés nélkül, 

lásd 71.32

45250000
45262000

45.3 Épü let gé pé sze ti sze re lés 45300000

45.31 Vil lany sze re lés Ez az al cso port az aláb bi a kat fog lal ja ma gá ban:
– a kö vet ke zõk sze re lé se épít mé nyek ben:

= elekt ro mos ve ze té kek és sze rel vé nyek
= táv köz lé si rend sze rek
= elekt ro mos fû té si rend sze rek
= la kos sá gi an ten nák
= tûz ri asz tók
= be tö rés vé del mi ri asz tók
= fel vo nók és moz gó lép csõk
= vil lám há rí tók stb.

45213316
45310000

ki vé ve:
-45316000

45.32 Szi ge te lés Ez az al cso port az aláb bi a kat fog lal ja ma gá ban:
– hõ-, hang-, il let ve rez gés szi ge te lés egyéb

épít mé nyek ben
Ez az al cso port nem tar tal maz za az aláb bi a kat:
– víz és ned ves ség el le ni szigetelés, lásd 45.22

45320000
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NACE2

F. ÁGAZAT ÉPÍTÕIPAR

CPV-KÓD
Osz tály Cso port

Al-
cso port

Tárgy Meg jegy zé sek

45.33 Víz-, gáz-, fû tés sze re lés Ez az al cso port az aláb bi a kat fog lal ja ma gá ban:
– a kö vet ke zõk be sze re lé se épít mé nyek be:

= csõ ve ze té kek és sza ni ter be ren de zé sek,
gáz sze rel vé nyek

= fûtõ, szel lõ zõ, hûtõ és lég kon di ci o ná ló
be ren de zé sek és csa tor nák

= spink ler rend sze rek
Ez az al cso port nem tar tal maz za az aláb bi a kat:
– elektromos fûtési rendszerek szerelése, lásd 45.31

45330000

45.34 Egyéb épü let gé pé sze ti
sze re lés

Ez az al cso port az aláb bi a kat fog lal ja ma gá ban:
– utak, vas utak, re pü lõt erek és ki kö tõk vi lá gí tá si és

jel zõ rend sze ré nek sze re lé se
– más ho vá be nem so rolt sze rel vé nyek és

be ren de zé si tárgyak beszerelése építményekbe

45234115
45316000
45340000

45.4 Be fe je zõ épí tés 45400000

45.41 Va ko lás Ez az al cso port az aláb bi a kat fog lal ja ma gá ban:
– kül sõ és bel sõ va ko lat vagy stuk kó al kal ma zá sa

épít mé nyek ben, be le ért ve az eh hez szük sé ges
vakolattartó anyagokat

45410000

45.42 Épü let asz ta los-mun ka Ez az al cso port az aláb bi a kat fog lal ja ma gá ban:
– fá ból vagy egyéb anyag ból ké szült, nem sa ját

gyár tá sú aj tók, ab la kok, aj tó- és ab lak ke re tek,
be épí tett kony hák, lép csõk, üz let be ren de zé sek és
ha son lók be sze re lé se

– bel sõ be fe je zõ mun ká la tok, pél dá ul mennye ze tek,
fá ból ké szült fal bur ko la tok, moz gat ha tó
tér el vá lasz tók stb.

Ez az al cso port nem tar tal maz za az aláb bi a kat:
– par ket ta és egyéb, fából készült padlóburkoló

anyagok lefektetése, lásd 45.43

45420000

45.43 Pad ló- és fal bur ko lás Ez az al cso port az aláb bi a kat fog lal ja ma gá ban:
– a kö vet ke zõk le fek te té se, bur ko ló anyag ként való

al kal ma zá sa, fel füg gesz té se vagy rög zí té se
épít mé nyek ben:
= ke rá mi á ból, be ton ból vagy csi szolt kõ bõl

ké szült fal-, il let ve pad ló bur ko ló la pok
= par ket ta és egyéb, fá ból ké szült pad ló bur ko lat
= szõ nye gek és li nó le um ból ké szült

pad ló bur ko ló anya gok, a gu mit és a mû anya got 
is be le ért ve

= mo za ik, már vány, grá nit vagy pala pad ló- vagy 
fal bur ko la tok

= ta pé ta

45430000
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NACE2

F. ÁGAZAT ÉPÍTÕIPAR

CPV-KÓD
Osz tály Cso port

Al-
cso port

Tárgy Meg jegy zé sek

45.44 Fes tés és üve ge zés Ez az al cso port az aláb bi a kat fog lal ja ma gá ban:
– az épü le tek bel sõ és kül sõ fes té se
– mély épí té si szer ke ze tek fes té se
– üveg, tü kör stb. sze re lé se
Ez az al cso port nem tar tal maz za az aláb bi a kat:
– ab la kok beillesztése, lásd 45.42

45440000

45.45 Egyéb be fe je zõ épí tés Ez az al cso port az aláb bi a kat fog lal ja ma gá ban:
– ma gán-úszó me den cék épí té se
– tisz tí tás gõz su gár ral, ho mok su gár-fú va tás és

ha son ló kül té ri mun kák
– egyéb, más ho vá be nem so rolt be fe je zõ épí té si

mun kák
Ez az al cso port nem tar tal maz za az aláb bi a kat:
– építmények belsõ tisztítása, lásd 74.70

45212212
és DA04
45450000

45.5 Épí té si esz köz bér lé se,
sze mély zet tel

45500000

45.50 Épí té si esz köz bér lé se,
sze mély zet tel

Ez az al cso port nem tar tal maz za az aláb bi a kat:
– épí té si és bon tá si esz köz és gép bér lé se

sze mély zet nél kül, lásd 71.32

45500000

1 A CPV és a NACE kö zöt ti el té rés ese té ben a NACE irány adó.
2 A Ta nács 1990. ok tó ber 9-i 3037/90/EGK ren de le te az Eu ró pai Kö zös ség ben a gaz da sá gi te vé keny sé gek sta tisz ti kai osz tá lyo zá sá ról (HL L 293.,

1990.10.24., 1. o.). Az 1993. már ci us 24-i 761/93/EGK bi zott sá gi ren de let tel (HL L 83., 1993.4.3., 1. o.) mó do sí tott ren de let.”

2. melléklet a 2008. évi CVIII. tör vényhez

„3. mel lék let a 2003. évi CXXIX. tör vényhez

Szolgáltatások3

Ka te gó ria 
szá ma

Tárgy CPC-hi vat ko zá si szám CPV-hi vat ko zá si szám

 1 Kar ban tar tá si és ja ví tá si szol gál ta tá sok 6112, 6122, 633,
886

50100000-6-tól 50884000-5-ig
(ki vé ve
50310000-1-tõl 50324200-4-ig és
50116510-9, 50190000-3, 50229000-6,
50243000-0) és
51000000-9-tõl 51900000-1-ig

 2 Szá raz föl di szál lí tá si szol gál ta tá sok, be le -
ért ve a pán cé lo zott jár mû vel vég zett szol -
gál ta tá so kat és a fu tár szol gá la to kat,
ki vé ve a pos tai kül de mé nyek szál lí tá sát

712 (ki vé ve 71235),
7512, 87304

60100000-9-tõl 60183000-4-ig (ki vé ve
60160000-7, 60161000-4, 60220000-6) és
64120000-3-tól 64121200-2-ig

 3 Légi sze mély szál lí tá si és te her fu va ro zá si
szol gál ta tá sok, ki vé ve a pos tai kül de mé -
nyek szál lí tá sát

73 (ki vé ve 7321) 60410000-5-tõl 60424120-3-ig
(ki vé ve 60411000-2, 60421000-5) és
60500000-3,
60440000-4-tõl 60445000-9-ig
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Ka te gó ria 
szá ma

Tárgy CPC-hi vat ko zá si szám CPV-hi vat ko zá si szám

 4 Szá raz föl di és légi pos tai kül de mé nyek
szál lí tá sa

71235, 7321 60160000-7, 60161000-4,
60411000-2, 60421000-5

 5 Táv köz lé si szol gál ta tá sok 752 64200000-8-tól 64228200-2-ig,
72318000-7 és
72700000-7-tõl 72720000-3-ig

 6 Pénz ügyi szol gál ta tá sok
a) Biz to sí tá si szol gál ta tá sok
b) Bank i és be fek te té si szol gál ta tá sok

ex 81, 812, 814 66100000-1-tõl 66720000-3-ig

 7 Szá mí tó gé pes és az zal össze füg gõ szol gál -
ta tá sok

84 50310000-1-tõl 50324200-4-ig,
72000000-5-tõl 72920000-5-ig
(ki vé ve 72318000-7 és 72700000-7-tõl
72720000-3-ig), 79342410-4

 8 Ku ta tá si és fej lesz té si szol gál ta tá sok 85 73000000-2-tõl 73436000-7-ig
(ki vé ve 73200000-4, 73210000-7,
73220000-0

 9 Szám vi te li, könyv vizs gá lói és köny ve lé si
szol gál ta tá sok

862 79210000-9-tõl 79223000-3-ig

10 Pi ac ku ta tá si és köz vé le mény-ku ta tá si szol -
gál ta tá sok

864 79300000-7-tõl 79330000-6-ig és
79342310-9, 79342311–6

11 Ve ze té si ta nács adó szol gál ta tá sok és ez zel 
össze füg gõ szol gál ta tá sok

865, 866 73200000-4-tõl 73220000-0-ig,
79400000-8-tól 79421200-3-ig
és
79342000-3, 79342100-4,
79342300-6, 79342320-2,
79342321-9, 79910000-6,
79991000-7, 98362000-8

12 Épí té sze ti szol gál ta tá sok; mér nö ki szol gál -
ta tá sok és in teg rált mér nö ki szol gál ta tá -
sok; vá ros ren de zé si és táj ren de zé si
szol gál ta tá sok; az ezek kel össze füg gõ tu -
do má nyos és mû sza ki ta nács adá si szol gál -
ta tá sok; mû sza ki vizs gá la ti és elem zõ
szol gál ta tá sok

867 71000000-8-tól 71900000-7-ig (ki vé ve
71550000-8) és 79994000-8

13 Rek lám szol gál ta tá sok 871 79341000-6-tól 79342200-5-ig
(ki vé ve 79342000-3 és 79342100-4

14 Épü let ta ka rí tá si szol gál ta tá sok és in gat lan -
ke ze lé si szol gál ta tá sok

874, 82201-tõl
82206-ig

70300000-4-tõl 70340000-6-ig, és
90900000-6-tól 90924000-0-ig

15 Ki adói és nyom dai szol gál ta tá sok, ese ti
vagy szer zõ dé ses ala pon

88442 79800000-2-tõl
79824000-6-ig
79970000-6-tól 79980000-7-ig

16 Szenny víz- és hul la dék ke ze lé si szol gál ta -
tá sok, fer tõt le ní té si és ha son ló szol gál ta tá -
sok

94 90400000-1-tõl 90743200-9-ig (ki vé ve
90712200-3
90910000-9-tõl 90920000-2-ig és
50190000-3, 50229000-6,
50243000-0

3 A CPV és a CPC kö zöt ti el té rés ese té ben a CPC irány adó.”
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3. melléklet a 2008. évi CVIII. tör vényhez

„4. mel lék let a 2003. évi CXXIX. tör vényhez

Szolgáltatások4

Ka te gó ria
szá ma

Tárgy CPC-hi vat ko zá si szám CPV-hi vat ko zá si szám

17 Szál lo dai és ét ter mi szol gál ta tá sok 64 55100000-1-tõl 55524000-9-ig és
98340000-8-tól 98341100-6-ig

18 Vas úti szál lí tá si szol gál ta tá sok 711 60200000-0-tól 60220000-6-ig

19 Vízi szál lí tá si szol gál ta tá sok 72 60600000-4-tõl 60653000-0-ig és
63727000-1-tõl 63727200-3-ig

20 Szál lí tá si mel lék- és ki egé szí tõ szol gál ta -
tá sok

74 63000000-9-tõl 63734000-3-ig
(ki vé ve 63711200-8, 63712700-0,
63712710-3 és 63727000-1-tõl
63727200-3-ig) és
98361000-1

21 Jogi szol gál ta tá sok 861 79100000-5-tõl 79140000-7-ig

22 Sze mély zet el he lye zé si és -el lá tá si szol -
gál ta tá sok

872 79600000-0-tól 79635000-4-ig
(ki vé ve 79611000-0, 79632000-3,
79633000-0) és 98500000-8-tól
98514000-9-ig

23 Nyo mo zá si és biz ton sá gi szol gál ta tá sok,
ki vé ve a pán cé lo zott jár mû vel vég zett
szol gál ta tá so kat

873 (ki vé ve 87304) 79700000-1-tõl 79723000-8-ig

24 Ok ta tá si és szak kép zé si szol gál ta tá sok 92 80100000-5-tõl 80660000-8-ig (ki vé ve
80533000-9, 80533100-0, 80533200-1)

25 Egész ség ügyi és szo ci á lis szol gál ta tá sok 93 79611000-0 és 85000000-9-tõl
85323000-9-ig (ki vé ve 85321000-5 és
85322000-2)

26 Szó ra koz ta tó, kul tu rá lis és sport szol gál ta -
tá sok

96 79995000-5-tõl 79995200-7-ig és
92000000-1-tõl 92700000-8-ig
(ki vé ve 92230000-2, 92231000-9,
92232000-6)

27 Egyéb szol gál ta tá sok

4A CPV és a CPC kö zöt ti el té rés ese té ben a CPC irány adó.”
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Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy 2009. ja nu ár 1-jé tõl
a hi va ta los la pok meg je len te té se az aláb bi ak sze rint vál to zik

A Ma gyar Köz löny és a mel lék le tét ké pe zõ Hi va ta los Ér te sí tõ tar tal ma újabb ro va tok kal bõ vül

Ma gyar Köz löny

I. Az Al kot mány és annak mó do sí tá sai

II. Tör vé nyek

III. Kor mány ren de le tek

IV. A Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ké nek
ren de le tei

V. A Kormány tag ja i nak ren de le tei

VI. Az Alkot mány bíró ság ha tá ro za tai és
vég zé sei

VII. Jog egy sé gi ha tá ro za tok

VIII. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
ál lás fog la lá sai

IX. Határozatok Tára

Hi va ta los Ér te sí tõ

I. Egy sé ges szer ke ze tû jo gi ak tu sok

II. Sta tisz ti kai köz le mé nyek

III. Uta sí tá sok, jo gi irány mu ta tá sok

IV. Ál lás fog la lá sok

V. Sze mély ügyi hí rek

VI. Ala pí tó ok ira tok

VII. Pá lyá za ti fel hí vá sok

VIII. Köz le mé nyek

IX. Hir det mé nyek (a Cég köz löny, az Euró pai
Unió Hi va ta los Lap ja, a Köz be szer zé si
Ér te sí tõ és a Bírósági Határozatok fi gye lé se, 
illetve a tar ta lom jegy zé kek közzététele)

Ha von ta a ki adó DVD-for má tum ban te ma ti zált jog sza bály gyûj te mé nye ket biz to sí t az elõ fi ze tõk nek.

A jog sza bály gyûj te mé nyek árát az elõ fi ze té si díj tar tal maz za.

2009. ja nu ár 1-jé tõl

– a Bel ügyi Köz löny tar tal maz za a jö võ ben a Sport Ér te sí tõt, a Tu risz ti kai Ér te sí tõt és az Ön kor mány za ti
Köz lönyt,

– a Szo ciá lis Köz löny és a Mun ka ügyi Köz löny – össze vo nást kö ve tõ en – ja nu ár tól Szo ciá lis és Mun ka -
ügyi Közlöny né ven, egy lap ként  jelenik meg,

– az Ok ta tá si Köz löny és a Kul tu rá lis Köz löny elõ fi ze tõi a jö võ ben az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz lönyben
ta lál hat ják meg a szá muk ra fon tos in for má ci ó kat,

– az Egész ség biz to sí tá si Köz löny az Egész ség ügyi Köz lönybe in teg rá ló dik, az ér dek lõ dõk a jö võ ben az
Egész ség ügyi Köz löny bõl tá jé ko zód hat nak az ez idá ig két lap ban kö zölt in for má ci ók ról.

Bu da pest, 2008. ok tó ber 15.

Magyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.
A pa pír ala pon ter jesz tett Ma gyar Köz löny a kor mány za ti por tá lon köz zé tett hi te les elekt ro ni kus do ku men tum ol dal hû má so la ta.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA ZRt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá -
la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.

HU ISSN 0076—2407
08.3822 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Elõ fi ze té si bank szám la szám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285

Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket  folyamatosnak
 tekintjük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2009. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a példány számot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel).  Értesítjük to váb bá  Önö ket, hogy
2009. ja nu ár 1-jé tõl – az Eitv. össze vo nás ra vo nat ko zó ren del ke zé se it fi gye lem be vé ve – egyes  lapoknál is vál to zá sok ra kell szá mí ta ni.
Kér jük, hogy az eset le ges mó do sí tást (cím- és pél dány szám vál to zás)  szíveskedjenek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk   szíves
fi gyel mü ket, hogy a lap szállításról ki zárólag az  elõfizetési díj be ér ke zé sét kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si  díjakat
a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék
be. Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6.) le het sé ges.
( Levélcím: Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó , 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 151 452 Ft/év

Az Al kot mány bí ró ság Ha tá ro za tai 27 972 Ft/év

Bel ügyi Köz löny 39 564 Ft/év

Egész ség ügyi Köz löny 39 564 Ft/év

Föld mû ve lés ügyi
 és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 27 468 Ft/év

Szo ci á lis és Mun ka ügyi Köz löny 39 564 Ft/év

Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 31 500 Ft/év

Pénz ügyi Köz löny 45 108 Ft/év

Ügyész sé gi Köz löny 9 324 Ft/év

L'u do vé no viny 7 308 Ft/év

Ne ue Ze i tung 7 056 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2009. évi éves elõ fi ze té si dí jai

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft

 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft

 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Eu ró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2009. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft

 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft

 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los lap 2008-as év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en.
Ára: 18 480 Ft + áfa.


