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II. Fejezet

II. Törvények
2008. évi CIII.
törvény
a pénzügyi szolgáltatásokat érintõ egyes törvények
módosításáról*
I. Fejezet
A takarékbetétekrõl szóló
1989. évi 2. törvényerejû rendelet
módosítása
1. § A takarékbetétekrõl szóló 1989. évi 2. törvényerejû
rendelet (a továbbiakban: Tbtvr.) 1. §-ának (3) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A hitelintézet a kedvezményezett megnevezése
esetén a kedvezményezettre is köteles a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) ügyfél-átvilágításra vonatkozó elõírásait
alkalmazni.”
2. § A Tbtvr. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„18. § A bemutatóra szólóan, fenntartás nélkül elhelyezett takarékbetét feletti rendelkezésre az jogosult, aki az
okiratot elõször mutatja be a kibocsátó hitelintézetnek, és
akire vonatkozóan a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítást a hitelintézet elvégezte. Az ilyen takarékbetétet a hitelintézet
az ügyfél-átvilágítással egyidejûleg a betétes nevére
szólóvá alakítja át.”
3. § A Tbtvr. 19. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A nem névre szólóan, a rendelkezési jog fenntartásával elhelyezett takarékbetét feletti rendelkezésre az jogosult, aki az okiratot elõször mutatja be a kibocsátó hitelintézetnek, a betétes által a takarékbetét-szerzõdésben
meghatározott feltételt teljesítette (közölte), és akire vonatkozóan a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítást a hitelintézet
elvégezte. Az ilyen takarékbetétet a hitelintézet az ügyfél-átvilágítással egyidejûleg a betétes nevére szólóvá alakítja át.”
4. § A Tbtvr. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„20. § A hitelintézet a 2001. december 19. napját megelõzõen megkötött takarékbetét-szerzõdések esetén a betétes és a kedvezményezettre vonatkozó, a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítást az okirat elsõ bemutatásakor elvégzi, és az
okiraton feltünteti az 1. § (4) bekezdésében meghatározott adatokat.”
* A törvényt az Országgyûlés a 2008. december 15-i ülésnapján fogadta el.

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló
1993. évi XCVI. törvény
módosítása
5. § Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról
szóló 1993. évi XCVI. törvény a 29. §-t követõen a következõ alcímmel és 29/A. §-sal egészül ki:
„Ügyfélszolgálat, panaszkezelés
„29/A. § (1) Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakra a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény
(a továbbiakban: Fgytv.) 17/B. §-ában foglalt rendelkezéseket az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az ügyfélszolgálatot az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár székhelyén vagy telephelyén kell mûködtetni.
(3) Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár köteles biztosítani, hogy a székhelyén vagy telephelyén mûködtetett
ügyfélszolgálat a hét egy munkanapján 8–18 óráig nyitva
tartson, illetve telefonos eléréssel mûködtetett ügyfélszolgálat esetén legalább a hét egy munkanapján 8–18 óráig elérhetõ legyen.
(4) Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak esetében
az Fgytv. 17/B. §-ának (3) bekezdése szerinti hangfelvételek rögzítésére vonatkozó kötelezettséget nem kell alkalmazni.”

III. Fejezet
A közraktározásról szóló
1996. évi XLVIII. törvény
módosítása
6. § (1) A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Krt.) 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Közraktárban minõsített befolyás megszerzésére
irányuló, illetve azt eredményezõ vagy ahhoz kapcsolódó,
jelentõs elõnyt biztosító megállapodáshoz a felügyelet elõzetes engedélye szükséges.”
(2) A Krt. 8. §-a (2) bekezdésének bevezetõ szövege
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A közraktárban minõsített befolyással csak olyan természetes személy vagy gazdasági társaság rendelkezhet,”
(3) A Krt. 8. §-a (3) bekezdésének bevezetõ szövege
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a közraktárban természetes személy szerez a
(2) bekezdés szerint minõsített befolyást, az elõzetes
engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:”
(4) A Krt. 8. §-a (4) bekezdésének bevezetõ szövege
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha a közraktárban gazdasági társaság szerez az
(1) bekezdés szerint minõsített befolyást, az elõzetes
engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:”
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(5) A Krt. 8. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A felügyelet a minõsített befolyás megszerzését
eredményezõ megállapodáshoz szükséges elõzetes engedély iránti kérelmet annak beérkezésétõl számított tizenöt
napon belül elbírálja. A felügyelet a kérelmet elutasíthatja,
ha a befolyást megszerezni kívánó fél tevékenysége vagy a
közraktárra gyakorolt befolyása a biztonságos mûködést,
illetve a kötelezettségek teljesítését veszélyeztetné. A minõsített befolyásra, valamint a közvetett tulajdonra vonatkozóan a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) fogalmai irányadóak.”
7. § A Krt. 8/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„8/A. § A felügyelet a 8. § (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott személyes adatot a minõsített befolyás
megszerzésére irányuló, illetve azt eredményezõ vagy ahhoz kapcsolódó, jelentõs elõnyt biztosító megállapodás
elõzetes engedélyezése céljából a kérelem elbírálásáig kezeli, azt követõen törli.”

IV. Fejezet
A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló
1996. évi CXII. törvény
módosítása
8. § A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.)
4. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[A pénzügyi intézmény, ha törvény másként nem rendelkezik, pénzügyi szolgáltatáson kívül üzletszerûen kizárólag:]
„c) a Tpt.-ben foglalt feltételekkel értékpapír-kölcsönzést, a befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben
(a továbbiakban: Bszt.) meghatározott feltételekkel befektetési szolgáltatási tevékenységet végezhet, befektetési
szolgáltatási tevékenységet kiegészítõ szolgáltatást nyújthat, a Bszt. 111–116. § szerinti közvetítõi tevékenységet és
árutõzsdei szolgáltató által végezhetõ tevékenységet,”
[folytathat.]
9. § (1) Hpt. 11. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A minõsített befolyással rendelkezõ tulajdonosok”
(2) A Hpt. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § A pénzügyi intézmény minõsített befolyással
rendelkezõ tulajdonosa csak olyan személy lehet,
a) aki (amely) független a pénzügyi intézmény óvatos,
körültekintõ és megbízható (a továbbiakban együtt:
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prudens) mûködését veszélyeztetõ befolyástól, és biztosítani képes a pénzügyi intézmény megbízható, gondos
tulajdonosi irányítását és ellenõrzését, valamint
b) akinek (amelynek) üzleti kapcsolatrendszere és
tulajdonosi szerkezete átlátható és ezáltal nem zárja ki a
pénzügyi intézmény fölötti hatékony felügyelet gyakorlását.”
10. § (1) A Hpt. 14. §-a (1) bekezdésének d) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Felügyelet engedélye szükséges – a (2)–(4) bekezdésben, valamint a 14/A–14/B. §-ban foglalt eltéréssel –
a hitelintézet:]
„d) minõsített befolyásának megszerzéséhez, illetõleg a
minõsített befolyás e törvényben meghatározott mértéket
elérõ növeléséhez;”
(2) A Hpt. 14. §-a (1) bekezdésének j) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[A Felügyelet engedélye szükséges – a (2)–(4) bekezdésben, valamint a 14/A–14/B. §-ban foglalt eltéréssel –
a hitelintézet:]
„j) devizakülföldinek minõsülõ vállalkozásban történõ
minõsített befolyásolás megszerzéséhez;”
11. § A Hpt. 15. §-ának (1) bekezdése a következõ
e) ponttal egészül ki:
[A Felügyelet engedélye szükséges a (2) bekezdésben
foglalt eltérésekkel a pénzügyi vállalkozás]
„e) minõsített befolyásának megszerzéséhez, illetõleg a
minõsített befolyás e törvényben meghatározott mértéket
elérõ növeléséhez;”
12. § (1) A Hpt. 17. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha az alapítók között olyan személy szerepel, aki
(amely) az alapítás alatt lévõ pénzügyi intézményben minõsített befolyást kíván szerezni, az (1) bekezdésben foglaltakon kívül az engedély iránti kérelemhez mellékelni
kell
a) a kérelmezõ 3. számú melléklet I. Fejezetében meghatározott azonosító adatait,
b) a minõsített befolyás megszerzéséhez szükséges
pénzügyi forrás törvényes eredetének igazolását,
c) harminc napnál nem régebbi okirati igazolást arról,
hogy személyes joga szerinti hatáskörrel rendelkezõ adóhatósággal, vámhatósággal, társadalombiztosítási szervvel
szemben nincs tartozása,
d) annak igazolását, hogy egyéb tulajdonosi érdekeltsége és tevékenysége nem veszélyezteti a pénzügyi intézmény mûködését,
e) természetes személy esetén harminc napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy a kérelmezõ
személyes joga szerinti ennek megfelelõ okiratot,
f) nem természetes személy esetén a kérelem benyújtásakor hatályos létesítõ okiratát, harminc napnál nem
régebbi okirati igazolást arról, hogy a személyes joga szerinti bejegyzése (nyilvántartásba vétele) megtörtént, nem
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áll csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,
valamint vezetõ állású személyével szemben kizáró ok
nem áll fenn,
g) nem természetes személy kérelmezõ esetén a tulajdonosi szerkezetének részletes leírását, valamint ha a kérelmezõre az összevont alapú felügyelet kiterjed, ezen körülményeknek a részletes leírását, továbbá az összevont
alapú felügyelet alá tartozó hitelintézet, befektetési vállalkozás elõzõ évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóját, ha konszolidált beszámoló készítésére kötelezett,
h) nyilatkozatot arról, hogy milyen – az Szmt. szerinti –
függõ és jövõbeni kötelezettségei vannak,
i) a kérelmezõ teljes bizonyító erejû magánokiratban
foglalt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul az
engedély iránti kérelemhez mellékelt iratban foglaltak
valódiságának a Felügyelet által megkeresett szervek útján
történõ ellenõrzéséhez.”
(2) A Hpt. 17. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha az alapítók között minõsített befolyást szerezni
kívánó külföldi székhelyû pénzügyi intézmény, biztosítóintézet vagy befektetési társaság van, az (1)–(2) bekezdésben foglaltakon kívül az engedély iránti kérelemhez be
kell nyújtani a székhely szerinti ország illetékes felügyeleti hatóságának igazolását, illetõleg nyilatkozatát arról,
hogy a vállalkozás a prudens tevékenység végzésére
vonatkozó szabályokat betartva mûködik.”
13. § (1) A Hpt. 37. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A minõsített befolyás megszerzésének engedélyezése”
(2) A Hpt. 37. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Köteles a Felügyelettõl engedélyt kérni, aki pénzügyi intézményben
a) minõsített befolyást kíván szerezni, vagy
b) minõsített befolyását úgy kívánja módosítani, hogy
az elérje a húsz, a harminchárom vagy a ötven százalékos
határértéket.”
(3) A Hpt. 37. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Aki olyan vállalkozásban, amely pénzügyi intézményben minõsített befolyással rendelkezik, többségi részesedést kíván szerezni, köteles a szerzõdéskötést megelõzõen a Felügyelettõl engedélyt kérni.”
(4) A Hpt. 37. §-a (5) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[Az (1)–(4) bekezdés szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell]
„a) a pénzügyi intézményben minõsített befolyással
rendelkezõ megnevezését,
b) a pénzügyi intézményben minõsített befolyással rendelkezõ vállalkozásból a kérelmezõ birtokában lévõ részesedés megjelölését,”
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14. § A Hpt. 37/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„37/A. § (1) A minõsített befolyás mértékének megállapításánál a szavazati jog kiszámítása – a szavazati jog gyakorlásának korlátozására vonatkozó elõírásoktól függetlenül – mindazon részesedés alapján történik, amelyhez a
vállalkozás létesítõ okiratának rendelkezése alapján szavazati jog kapcsolódik.
(2) A minõsített befolyás mértékének meghatározásakor
a kérelmezõ részesedésén kívül a (3) és (4) bekezdés szerinti szavazati jogot is figyelembe kell venni.
(3) A minõsített befolyás mértékének meghatározásakor
figyelembe kell venni a kérelmezõ ellenõrzött vállalkozásaként mûködõ
a) befektetési alapkezelõ, ÁÉKBV-t kezelõ vállalkozás szavazati jogát, ha a befektetési alapkezelõ, ÁÉKBV-t
kezelõ vállalkozás az általa kezelt értékpapír-állományhoz
kapcsolódó szavazati jogot,
b) hitelintézet, befektetési vállalkozás szavazati jogát,
ha a hitelintézet, befektetési vállalkozás az általa kezelt
portfólióhoz kapcsolódó szavazati jogot
a kérelmezõ, a kérelmezõ másik ellenõrzött vállalkozásának közvetlen, közvetett bármely más módon adott utasítása alapján gyakorolhatja.
(4) A minõsített befolyás mértékének meghatározásakor
a kérelmezõ szavazati jogaként kell figyelembe venni a részesedéshez kapcsolódó szavazati jogot, amelyet
a) a kérelmezõ és harmadik személy olyan megállapodás alapján gyakorolhat, amely lehetõvé teszi a megállapodásban részes felek számára a szavazati jog összehangolt
gyakorlását,
b) a kérelmezõ a szavazati jog ideiglenes átruházására
irányuló megállapodás alapján gyakorolhat,
c) a kérelmezõ a nála biztosítékként elhelyezett részesedéshez kapcsolódóan, megállapodás alapján gyakorolhat,
d) a kérelmezõ a részesedésre vonatkozó haszonélvezeti jog alapján gyakorolhat,
e) a kérelmezõ ellenõrzött vállalkozása az a)–d) pontokban meghatározottak alapján gyakorolhat,
f) a kérelmezõ letétkezelõként – a letevõ konkrét utasítása hiányában – saját döntése alapján gyakorolhat,
g) harmadik személy – a kérelmezõvel kötött megállapodás alapján – saját nevében, a kérelmezõ javára gyakorolhat, vagy
h) a kérelmezõ meghatalmazottként – a meghatalmazó
konkrét utasítása hiányában – saját döntése alapján gyakorolhat.
(5) A minõsített befolyás mértékének meghatározásakor
nem kell figyelembe venni a kérelmezõ ellenõrzött vállalkozásának szavazati jogát, ha a kérelmezõ és annak ellenõrzött vállalkozása a részesedés megszerzésekor írásban
nyilatkozik arról, hogy
a) a szavazati jogot nem gyakorolja vagy harmadik személy a kérelmezõtõl és annak ellenõrzött vállalkozásától
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függetlenül gyakorolhatja, és a részesedést annak megszerzésétõl számított egy éven belül elidegeníti,
b) a szavazati jogot harmadik – a kérelmezõtõl és annak
ellenõrzött vállalkozásától független – személy papír alapú vagy elektronikus eszköz útján adott konkrét utasítása
szerint gyakorolhatja,
c) a pénzügyi intézmény döntéshozó, ügyvezetõ vagy
felügyelõ szervei, illetõleg testületi tagjainak kinevezésére, felmentésére vonatkozó döntések meghozatalában nem
vesz részt.
(6) A minõsített befolyás mértékének meghatározásakor
nem kell figyelembe venni a kérelmezõ ellenõrzött vállalkozásaként mûködõ hitelintézet, befektetési vállalkozás
szavazati jogát, ha a hitelintézet, befektetési vállalkozás
rendelkezik portfóliókezelési tevékenység végzésére jogosító engedéllyel, és
a) papír alapú vagy elektronikus eszköz útján adott
konkrét utasítása alapján,
b) a kérelmezõtõl függetlenül
gyakorolhatja az általa kezelt portfólióhoz kapcsolódó
szavazati jogot.”
15. § A Hpt. 38. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A pénzügyi intézményben minõsített befolyással
rendelkezõ személy köteles a Felügyeletnek a szerzõdéskötést megelõzõen két nappal bejelenteni, ha
a) minõsített befolyását teljes egészében meg kívánja
szüntetni, vagy
b) minõsített befolyását úgy kívánja módosítani, hogy
az a húsz, harminchárom vagy ötven százalékos határérték
alá csökkenjen.”
16. § A Hpt. a 38. §-t követõen a következõ 38/A. §-sal
egészül ki:
„38/A. § (1) A Felügyelet a 37. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott kérelem átvételét a benyújtástól számított két munkanapon belül, írásban igazolja a kérelmezõ,
illetve a befolyással rendelkezõ felé (a továbbiakban: átvételi igazolás), és egyben tájékoztatja a (2)–(7) bekezdésben meghatározott ügyintézési határidõrõl. Ez a rendelkezés megfelelõen alkalmazandó a hiánypótlás esetében is.
(2) A Felügyelet az átvételi igazolás kiállításától számított hatvan munkanapon belül (a továbbiakban: ügyintézési határidõ) megvizsgálja a befolyásszerzési szándékot
abból a szempontból, hogy annak megvalósulását követõen az e törvényben foglaltak teljesítése biztosítható-e.
(3) A Felügyelet az e törvényben meghatározott információk hiányos vagy nem megfelelõ módon való benyújtása esetén az átvételi igazolás kiállításától számított ötven
munkanapon belül, az értékelés befejezéséhez szükséges
információk megjelölésével, írásban további tájékoztatást,
illetve a hiányok pótlását kérheti (a továbbiakban: hiánypótlás).
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(4) A hiánypótlásra biztosított határidõ húsz munkanap.
Az ügyintézési határidõ számításakor a hiánypótlás teljesítéséig eltelt idõ nem vehetõ figyelembe.
(5) A hiánypótlásra biztosított határidõ harminc munkanap, ha a kérelmezõ
a) székhelye harmadik országban található, vagy
b) nem tartozik a Tanács 85/611/EGK, a 92/49/EGK
irányelvét, valamint az Európai Parlament és a Tanács
2002/83/EK, a 2005/68/EK és a 2006/48/EK irányelvét átültetõ tagállami jogszabályok szerinti felügyelet hatálya alá.
(6) A hiánypótlás nem, vagy nem megfelelõ teljesítése
esetén a Felügyelet a Ket. 31. § (2) bekezdése szerint
jár el.
(7) A hiánypótlás kérelmezõ általi megfelelõ teljesítését
követõen a Felügyelet a kérelmezõtõl jogosult egyéb tájékoztatást is kérni. Ezen tájékoztatás teljesítésére biztosított
határidõt azonban az ügyintézési határidõ számításánál
figyelembe kell venni.”
17. § A Hpt. a 38/A. §-t követõen a következõ
38/B. §-sal egészül ki:
„38/B. § (1) Ha a kérelmezõ
a) az Európai Unió másik tagállamában tevékenység
végzésére jogosító engedéllyel rendelkezõ pénzügyi intézmény, befektetési vállalkozás, biztosító, viszontbiztosító,
ÁÉKBV-t kezelõ vállalkozás,
b) anyavállalata az a) pontban foglalt vállalkozásnak,
vagy
c) ellenõrzött vállalkozása az a) pontban foglalt vállalkozás,
akkor a Felügyelet a kérelmet haladéktalanul továbbítja a
pénzügyi intézmény, a befektetési vállalkozás, a biztosító,
a viszontbiztosító és az ÁÉKBV-t kezelõ vállalkozás székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkezõ érintett felügyeleti
hatóságnak.
(2) Az érintett felügyeleti hatóságok által a Felügyelet
számára megküldött állásfoglalásokat a Felügyelet határozatában ismerteti.”
18. § (1) A Hpt. 39. § (1) bekezdésének bevezetõ szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A Felügyelet a 37. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott engedély iránti kérelmet elutasítja, ha a kérelmezõ
(ideértve annak tulajdonosát vagy vezetõ tisztségviselõjét is)”
(2) A Hpt. 39. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a minõsített befolyás engedélyezésének megtagadására okot adó körülmény nem áll fenn, de a természetes személy kérelmezõ ellen a 44. § (6) bekezdésében
meghatározott büntetõeljárás van folyamatban, a Felügyelet az engedélyt a tulajdonos szavazati jogának a büntetõeljárás befejezéséig történõ felfüggesztésével adja meg.”
(3) A Hpt. 39. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(5) Ha a minõsített befolyás megszerzésének feltételei
már nem állnak fenn, a Felügyelet a jogellenes állapot
megszüntetéséig, illetve a feltételek meglétének ismételt
igazolásáig a tulajdonos szavazati jogának gyakorlását felfüggeszti.”
19. § A Hpt. a 39. §-t követõen a következõ 39/A. §-sal
egészül ki:
„39/A. § (1) Ha a Felügyelet a 38/A. §-ban meghatározott ügyintézési határidõn belül a minõsített befolyás megszerzésének, illetve a meglévõ minõsített befolyás mértéke
növelésének jóváhagyását nem tagadja meg, a jóváhagyást
megadottnak kell tekinteni.
(2) Ha a Felügyelet a minõsített befolyás megszerzését,
illetve a meglévõ minõsített befolyás mértékének növelését nem tagadja meg, annak lebonyolítására határidõt állapíthat meg, amely nem haladhatja meg a hat hónapot.”
20. § A Hpt. 41. § (1) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[A szerzõdéskötést követõ harminc napon belül írásban
köteles értesíteni a Felügyeletet, aki a pénzügyi intézményben]
„a) minõsített befolyást szerzett,
b) minõsített befolyását úgy módosította, hogy
1. az eléri a húsz, harminchárom vagy ötven százalékos határértéket, vagy
2. az már nem éri el a húsz, harminchárom vagy ötven százalékos határértéket, vagy”
21. § A Hpt. 44. §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[Vezetõ állású személynek nem választható meg, továbbá annak nem nevezhetõ ki az, aki]
„a) minõsített befolyással rendelkezik (vagy rendelkezett), illetõleg vezetõ állású személy (vagy az volt) egy
olyan pénzügyi intézményben
1. amely esetében a fizetésképtelenséget csak a Felügyelet által alkalmazott kivételes intézkedésekkel lehet elkerülni, vagy
2. amelyet a tevékenységi engedély visszavonása
miatt fel kellett számolni,
és akinek személyes felelõsségét e helyzet kialakulásáért
jogerõs határozat megállapította;”
22. § (1) A Hpt. 49. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) E törvény alkalmazásában üzleti titok fogalma alatt
a Ptk.-ban meghatározott fogalmat kell érteni.”
(2) A Hpt. 49. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A pénzügyi intézmény tulajdonosa, a pénzügyi intézményben minõsített befolyást szerezni kívánó személy,
a vezetõ állású személy, valamint a pénzügyi intézmény
alkalmazottja köteles a pénzügyi intézmény mûködésével
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kapcsolatban tudomására jutott üzleti titkot – idõbeli korlátozás nélkül – megtartani.”
23. § A Hpt. 51. § (2) bekezdésének k) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a
banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn]
„k) a feladatkörében eljáró országgyûlési biztossal”
[szemben e szerveknek a pénzügyi intézményhez intézett
írásbeli megkeresése esetén.]
24. § A Hpt. 54. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[Nem jelenti a banktitok sérelmét]
„e) a pénzügyi intézmény igazgatóságának írásbeli hozzájárulásával a pénzügyi intézményben minõsített befolyással rendelkezõ tulajdonosnak vagy az ilyen befolyást
szerezni kívánó személy (társaság), az üzletág átvételét
tervezõ társaság, illetve az ilyen tulajdonos vagy esetleges
jövõbeni tulajdonos által felhatalmazott könyvvizsgálónak, jogi vagy más szakértõnek történõ adatátadás,”
25. § A Hpt. 56. §-ának b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[A vezetõ állású személy a Felügyeletnek haladéktalanul bejelenti, ha]
„b) vállalkozásban minõsített befolyást szerez, vagy az
ilyen befolyását megszünteti,”
26. § A Hpt. 57. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A vezetõ állású személy és az üzleti döntésre felhatalmazott alkalmazott nem vehet részt a – pénzügyi intézmény
által történõ – kötelezettségvállalásra vonatkozó döntés
elõkészítésében és meghozatalában, ha annál az ügyfélnél,
amely részére a kockázatvállalás történik,]
„b) minõsített befolyással rendelkezik.”
27. § A Hpt. 72. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a közgyûlés dönt arról, hogy a pénzügyi intézmény jegyzett tõkéjét leszállítja, vagy a minõsített befolyással rendelkezõ
tulajdonosok gondoskodnak arról, hogy a pénzügyi intézmény saját tõkéjének összege legalább a jegyzett tõkére
elõírt mértéknek megfelelõen helyreálljon.”
28. § A Hpt. 79. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Ha az adott ügyfél vagy ügyfélcsoport a hitelintézet
anyavállalata vagy leányvállalata, az adott anyavállalat
leányvállalata, a hitelintézetben minõsített befolyással
rendelkezõ tulajdonos, vagy olyan vállalkozás, amelyben
a hitelintézet vagy a hitelintézet tulajdonosa, igazgatósági
tagja, felügyelõ bizottsági tagja, ügyvezetõje, illetve ezek
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közeli hozzátartozója minõsített befolyással rendelkezik, a
(2) bekezdésben meghatározott arány húsz százalék.”
29. § (1) A Hpt. 82. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A hitelintézet nem vállalhat kockázatot olyan ügyletért, amelynek célja, hogy az ügyfél a hitelintézet vagy a
hitelintézettel szoros kapcsolatban álló vállalkozás által
kibocsátott tagsági jogot megtestesítõ értékpapírt (ideértve
a részjegyet is), alapvetõ kölcsöntõkének, járulékos kölcsöntõkének vagy alárendelt kölcsöntõkének minõsülõ értékpapírt vásároljon.”
(2) A Hpt. 82. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Nem nyújtható kölcsön a hitelintézet saját kibocsátású részvényének megszerzéséhez, sem pedig olyan vállalkozásban való részesedés megszerzéséhez, amelyben a
hitelintézet minõsített befolyással rendelkezik.”
30. § (1) A Hpt. 83. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A hitelintézet a szavatoló tõkéjének tizenöt százalékát meghaladó – könyv szerinti értéken számított – minõsített befolyásnak minõsülõ befektetést – más pénzügyi
intézmény, befektetési vállalkozás, árutõzsdei szolgáltató,
Tpt. szerinti elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezet, befektetési alapkezelõ, tõzsde, biztosító, viszontbiztosító, illetve a járulékos vállalkozás kivételével – egy vállalkozásban sem szerezhet, illetve nem tarthat birtokában.”
(2) A Hpt. 83. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A hitelintézet a vállalkozás jegyzett tõkéjének ötvenegy százalékát meghaladó – nettó értéken számított –
közvetlen és közvetett tulajdont más pénzügyi intézmény,
befektetési vállalkozás, árutõzsdei szolgáltató, Tpt. szerinti elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezet, befektetési alapkezelõ, tõzsde, biztosító, viszontbiztosító, illetve a
járulékos vállalkozás kivételével egy vállalkozásban sem
szerezhet, illetve nem tarthat birtokában.”
(3) A Hpt. 83. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A hitelintézetnek a más pénzügyi intézményen, befektetési vállalkozáson, árutõzsdei szolgáltatón, Tpt. szerinti elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezeten, befektetési alapkezelõn, tõzsdén, biztosítón, viszontbiztosítón, illetve a járulékos vállalkozáson kívüli egyéb vállalkozásokban meglévõ minõsített befolyásának teljes, nettó
értéken számított összege nem haladhatja meg a szavatoló
tõkéjének hatvan százalékát.”
31. § A Hpt. 96/M. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az érintett felügyeleti hatóságokkal történõ együttmûködés a következõkre terjed ki:]
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„d) a pénzügyi konglomerátumbeli vállalkozások minõsített befolyással rendelkezõ tulajdonosának és a vezetõ állású személyének azonosítására,”
32. § A Hpt. 100. §-a (1) bekezdésének m) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki]
„m) az l) pontban említett személy minõsített befolyásával mûködõ gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pontja]
által elhelyezett,”
[betéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelõinek
betéteire.]
33. § A Hpt. 133. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Pénzügyi intézmény esetén – a gazdasági társaságokról szóló törvénynek a könyvvizsgálóra vonatkozóan meghatározott feltételein túlmenõen – könyvvizsgálói feladatok ellátására csak akkor adható az érvényes könyvvizsgálói engedéllyel rendelkezõ, bejegyzett könyvvizsgáló
(könyvvizsgálói társaság) részére megbízás, ha]
„e) a minõsített befolyással rendelkezõ tulajdonos a
könyvvizsgáló cégben közvetlen vagy közvetett tulajdonnal nem rendelkezik.”
34. § A Hpt. 157. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott kivételes intézkedésekkel egyidejûleg a Felügyelet felszólíthatja a szükséges
intézkedések megtételére a pénzügyi intézmény]
„b) minõsített befolyással”
[rendelkezõ tulajdonosát, alapítványi formában mûködõ
pénzügyi vállalkozás esetében alapítóit.]
35. § A Hpt. 186. §-a (2) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Felügyelet nyilvántartásba veszi a pénzügyi intézmény következõ adatait:
„e) a minõsített befolyással rendelkezõ tulajdonos;”
36. § A Hpt. 190. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A nyilvántartás a 3. számú mellékletben megjelölt azonosító adatokon túl a következõket tartalmazza:]
„a) a minõsített befolyással összefüggésben a minõsített
befolyás arányát, valamint a befolyás gyakorlását biztosító
szerzõdést,”
37. § (1) A Hpt. 2. számú mellékletének III/2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. minõsített befolyás: egy vállalkozással létrejött
olyan közvetett és közvetlen kapcsolat, amely alapján a
befolyással rendelkezõ
a) vállalkozásban fennálló tulajdoni hányadának (részesedésének) mértéke vagy az általa gyakorolható szavazati jog aránya legalább tíz százalék,
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b) a vállalkozás döntéshozó, ügyvezetõ vagy felügyelõ
szervei, testületi tagjainak legalább húsz százalékát kinevezheti vagy felmentheti, vagy
c) létesítõ okirat, megállapodás alapján döntõ befolyást
gyakorolhat a vállalkozás mûködésére.”
(2) A Hpt. 2. számú mellékletének III. fejezete a következõ 49. és 50. ponttal egészül ki:
„49. ÁÉKBV: a Bszt.-ben meghatározott fogalom,
50. ellenõrzött vállalkozás: a Tpt.-ben meghatározott
fogalom.”
38. § A Hpt. 5. számú melléklete 14. pontjának a) és
b) alpontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[14. A 13. pont szerinti korlátozások figyelembevételével meghatározott szavatoló tõke alapvetõ tõkéjébõl és
járulékos tõkéjébõl 50–50%-os arányban kell levonni:]
„a) a más pénzügyi intézményben, befektetési vállalkozásban, biztosítóban, valamint viszontbiztosítóban lévõ
részesedések könyv szerinti értékét – ha a felsoroltaknál a
hitelintézet minõsített befolyással rendelkezik –, valamint
az elõzõekben felsorolt vállalkozások részére nyújtott alárendelt kölcsöntõke, alapvetõ kölcsöntõke és járulékos
kölcsöntõke könyv szerinti értékét,
b) a minõsített befolyásnak nem minõsülõ, más pénzügyi intézményben, befektetési vállalkozásban, biztosítóban, valamint viszontbiztosítóban lévõ részesedések
könyv szerinti értékének, valamint az elõzõekben felsorolt
vállalkozások részére nyújtott alárendelt kölcsöntõke,
alapvetõ kölcsöntõke és járulékos kölcsöntõke könyv szerinti értékének együttes összegébõl az 1–13. pontok figyelembevételével számított szavatoló tõke tíz százalékát
meghaladó részét,”
39. § A Hpt. 6. számú mellékletének I. része a következõ 11. ponttal egészül ki:
[Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:]
„11. Az Európai Parlament és a Tanács 2007. szeptember 5-i 2007/44/EK irányelve a 97/49/EGK tanácsi irányelvnek és a 2002/83/EK, a 2004/39/EK, a 2005/68/EK és a
2006/48/EK irányelvnek a pénzügyi szektorbeli részesedésszerzések és részesedésnövelések prudenciális értékelésének eljárási szabályai és az értékelés kritériumai tekintetében történõ módosításáról.”
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„d) a jelzálog-hitelintézettel, illetve az a) pontban meghatározott személyekkel üzleti kapcsolatban, illetve a jelzálog-hitelintézetnél minõsített befolyással rendelkezõ tulajdonos alkalmazásában áll;”

VI. Fejezet
A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló
1997. évi LXXXII. törvény
módosítása
41. § A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban:
Mpt.) 4. §-ának (2) bekezdése a következõ zsi) ponttal
egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
„zsi) minõsített befolyás: a befektetési vállalkozásokról
és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi
CXXXVIII. törvényben meghatározott fogalom.”
42. § Az Mpt. 49. §-a (6) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A vezetõ tisztségviselõ köteles a pénztár igazgatótanácsának és a Felügyeletnek haladéktalanul bejelenteni, ha]
„b) valamely, az a) pont szerinti vállalkozásban minõsített befolyást vagy szavazati jogot szerez, vagy ilyen befolyását megszünteti,”
43. § Az Mpt. 134. §-a (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:]
„h) a pénztári tartalékokhoz tartozó befektetési portfóliók kialakításának, kezelésének, módosításának a pénztár által szabályozandó kérdéseinek körét (befektetési
politika), illetve ennek egyes szabályait, a választható
portfóliókban elhelyezhetõ befektetési eszközök körére,
illetve azok megengedhetõ mértékére vonatkozó egyes
szabályokat, valamint a pénztártag választható portfólióba
történõ besorolása aktualizálásának, illetve a pénztártag
egyik portfólióból a másikba történõ átsorolásának részletes szabályait.”

V. Fejezet
VII. Fejezet
A jelzálog-hitelintézetrõl és a jelzáloglevélrõl szóló
1997. évi XXX. törvény
módosítása

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló
2001. évi XX. törvény módosítása

40. § A jelzálog-hitelintézetrõl és a jelzáloglevélrõl
szóló 1997. évi XXX. törvény 16. §-a (6) bekezdésének
d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Nem lehet vagyonellenõr az a személy, aki]

44. § A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról
szóló 2001. évi XX. törvény mellékletének bevezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép, és a melléklet a
következõ szöveggel egészül ki:
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„Az MFB Zrt. a 8. § (3) bekezdésének c) pontja alapján
a következõ gazdálkodó szervezetekben rendelkezhet tulajdoni részesedéssel:”
„a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi
Föderáció Kormánya között a földgáz Magyar Köztársaság területén történõ tranzitszállítását szolgáló gázvezeték
megépítésével kapcsolatos együttmûködésrõl szóló megállapodás 3. cikke szerint létrehozott gazdasági társaság”

VIII. Fejezet
A tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény
módosítása
45. § (1) A tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény
(a továbbiakban: Tpt.) 5. §-a (1) bekezdésének 21. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában]
„21. minõsített befolyás: a Bszt.-ben meghatározott fogalom.”
(2) A Tpt. 5. §-a (1) bekezdésének 65. pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában]
„65. kapcsolt vállalkozás: a vállalkozás anyavállalata és
leányvállalata, a vállalkozás anyavállalatának leányvállalata, a vállalkozásban minõsített befolyással rendelkezõ
tulajdonos vagy olyan vállalkozás, amelyben a vállalkozás
vagy a vállalkozás tulajdonosa, felügyelõbizottsági tagja,
vezetõ tisztségviselõje, vagy ezek közeli hozzátartozója
minõsített befolyással rendelkezik,”
(3) A Tpt. 5. §-a (1) bekezdésének 78. pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„78. közeli hozzátartozó: a Ptk.-ban meghatározott személy és az élettárs,”
(4) A Tpt. 5. §-a (1) bekezdésének 82. pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„82. központi szerzõdõ fél: tõzsdei, tõzsdén kívüli tõkepiaci ügylet és törvényben meghatározott szervezett piacon kötött ügylet teljesítéséhez kapcsolódó kötelezettségvállalás végzésére jogosult gazdasági társaság,”
(5) A Tpt. 5. § (1) bekezdés 92. pontjának a) alpontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában
92. minõsített befektetõ:]
„a) a pénzügyi piacokon mûködõ, a székhelye szerinti
tagállam hatáskörrel rendelkezõ felügyeleti hatósága által
engedélyezett vagy szabályozott jogi személy, ideértve a
hitelintézetet, a pénzügyi vállalkozást, befektetési vállalkozást, biztosítót, befektetési alapot, befektetési alapkezelõt, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárat, magánnyugdíjpénztárat, árutõzsdei szolgáltatót, valamint minden
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olyan jogi személyt, amelynek kizárólagos tevékenysége
értékpapírokba vagy egyéb pénzügyi eszközökbe történõ
befektetés,”
(6) A Tpt. 5. §-a (1) bekezdésének 117. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában]
„117. származtatott (derivatív) ügylet: olyan ügylet,
amelynek értéke az alapjául szolgáló pénzügyi eszköz, deviza, áru vagy referenciaráta (alaptermék) értékétõl függ
és önálló kereskedés tárgyát képezi,”
(7) A Tpt. 5. §-ának (1) bekezdése a következõ
136. ponttal egészül ki:
[E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában]
„136. ellenõrzött vállalkozás: olyan vállalkozás,
a) amely esetén a szavazati jogok többségét egy személy gyakorolhatja,
b) amelynek egy tulajdonosa jogosult a vállalkozás
döntéshozó, ügyvezetõ vagy felügyelõ szervei, testületi
tagjainak többségét kinevezni vagy felmenteni,
c) amely esetén a szavazati jogok többségét – a vállalkozás más tulajdonosával kötött megállapodás alapján –
egy személy egyedül gyakorolhatja, vagy
d) amely fölött a létesítõ okirat, megállapodás alapján
egy személy döntõ befolyást, ellenõrzést gyakorol vagy
gyakorolhat.”
(8) A Tpt. 5. §-ának (1) bekezdése a következõ
137. ponttal egészül ki:
[E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában]
„137. kereskedési nap: minden munkanap, kivéve, amelyet a szabályozott piac elõzetesen kereskedési szünnappá
nyilvánít,”
(9) A Tpt. 5. §-ának (1) bekezdése a következõ 138. és
139. ponttal egészül ki:
[E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában]
„138. tõzsdére bevezetett értékpapír átvezetése: tõzsdére bevezetett értékpapír tõzsdei forgalomban tartásának
megszüntetése valamely tõzsdén, feltéve, hogy az értékpapírt más tõzsdén forgalmazzák, vagy az értékpapírt egyidejûleg más tõzsdére bevezetik,
139. tõzsdérõl való kivezetés: tõzsdei termék tõzsdei
forgalomban tartásának megszûntetése, feltéve, hogy a
tõzsdei termékkel más tõzsdén nem kereskednek.”
46. § A Tpt. 10. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az értékpapír tulajdonosa a benyújtással egy idõben köteles megjelölni azt a befektetési vállalkozást, hitelintézetet, amellyel értékpapír-számlaszerzõdést kötött.
Ennek hiányában úgy kell tekinteni, mint aki a benyújtást
elmulasztotta.”
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47. § A Tpt. 12. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az átalakítás napjával a kibocsátó az átalakított értékpapír-sorozatot érvénytelenné nyilvánítja, dematerializált értékpapírrá alakítja. Az átalakításra érvényesen be
nem nyújtott értékpapírok sorszámát a kibocsátó nyilvántartásba veszi. Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír és befektetési jegy átalakítása esetén a nyomdai úton elõállított
értékpapír tulajdonosa – az értékpapír benyújtásával és az
értékpapírszámlát vezetõ befektetési vállalkozás, hitelintézet megjelölésével – az értékpapír lejáratáig, a befektetési jegyet kibocsátó befektetési alap megszûnéséig kérheti a dematerializált értékpapír értékpapírszámláján történõ jóváírását. Részvény, egyéb tulajdonviszonyt megtestesítõ értékpapír esetében a kibocsátó az átalakított értékpapírokat – az átalakítástól számított hat hónapon belül –
befektetési vállalkozás, hitelintézet közremûködésével értékesíti. Az értékesítés szabályait a kibocsátó az átalakításról szóló hirdetményben jelenteti meg. Az értékesítés eredménytelensége esetén a kibocsátó az értékesítésre nyitva
álló határidõ lejártát követõ elsõ közgyûlésen az alaptõkét
leszállítja.”
48. § A Tpt. 15. §-ának bevezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15. § Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír zártkörû
forgalomba hozatala esetén a Bszt. 5. §-a (1) bekezdésének f) és g) pontjában meghatározott szolgáltatás végzésére vonatkozó engedéllyel rendelkezõ befektetési vállalkozás, hitelintézet (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: befektetési szolgáltató) igénybevétele kötelezõ, kivéve, ha”
49. § A Tpt. 54. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Nem kell idõközi vezetõségi beszámolót közzétennie a kibocsátónak, ha legalább a féléves jelentésre vonatkozó követelményeknek megfelelõ tartalmú negyedéves
jelentést készít.”
50. § A Tpt. 61. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„61. § (1) A nyilvánosan mûködõ részvénytársaság
részvényese vagy a szavazati jog birtokosa (e § alkalmazásában a továbbiakban: részvényes) haladéktalanul, de legkésõbb 2 naptári napon belül tájékoztatja a kibocsátót és a
Felügyeletet, ha a közvetlenül és közvetve birtokolt, szavazati jogot biztosító részvényének és szavazati jogának
aránya eléri, meghaladja a (3) bekezdésben meghatározott mértéket vagy az alá csökken. Elsõ napnak azt a napot
követõ nap számít, amelyen a részvényes tudomást szerzett vagy az adott helyzetben általában elvárható gondossággal eljárva tudomást kellett volna szereznie
a) a szavazati jogot biztosító részvény megszerzésérõl,
eladásáról és a szavazati jog gyakorlásának lehetõségérõl,
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megszûnésérõl, függetlenül attól, hogy ez mely napon következik be, vagy
b) a kibocsátó által közzétett tájékoztatás alapján, hogy
megváltozott azoknak a részvényeknek a mennyisége,
amelyekhez a kibocsátó létesítõ okiratának rendelkezése
alapján szavazati jog kapcsolódik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettséget a saját részvények esetén a kibocsátónak kell teljesítenie.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentési mértékek a következõk: öt, tíz, tizenöt, húsz, huszonöt, harminc, harmincöt, negyven, negyvenöt, ötven, hetvenöt, nyolcvan,
nyolcvanöt, kilencven, kilencvenegy, kilencvenkettõ, kilencvenhárom, kilencvennégy, kilencvenöt, kilencvenhat,
kilencvenhét, kilencvennyolc és kilencvenkilenc százalék.
(4) A szavazati jog kiszámítása – a szavazati jog gyakorlásának korlátozására vonatkozó elõírásoktól függetlenül – mindazon részvények alapján történik, amelyhez a
kibocsátó létesítõ okiratának rendelkezése alapján szavazati jog kapcsolódik. Az (1) bekezdés szerinti arány meghatározásakor a részvényes részesedésén kívül az (5) és
(6) bekezdés szerinti szavazati jogot is figyelembe kell
venni.
(5) Az (1) bekezdés szerinti arány meghatározásakor a
részvényes szavazati jogaként kell figyelembe venni a részesedéshez kapcsolódó szavazati jogot, amelyet
a) a részvényes és harmadik személy olyan megállapodás alapján gyakorolhat, amely lehetõvé teszi a megállapodásban részes felek számára a szavazati jog összehangolt
gyakorlását,
b) a részvényes a szavazati jog ideiglenes átruházására
irányuló megállapodás alapján gyakorolhat,
c) a részvényes a nála biztosítékként elhelyezett részesedéshez kapcsolódóan, megállapodás alapján gyakorolhat,
d) a részvényes a részesedésre vonatkozó haszonélvezeti jog alapján gyakorolhat,
e) a részvényes ellenõrzött vállalkozása az a)–d) pontokban meghatározottak alapján gyakorolhat,
f) a részvényes letétkezelõként – a letevõ konkrét utasítása hiányában – saját döntése alapján gyakorolhat,
g) harmadik személy – a részvényessel kötött megállapodás alapján – saját nevében, a részvényes javára gyakorolhat, vagy
h) a részvényes meghatalmazottként – a meghatalmazó
konkrét utasítása hiányában – saját döntése alapján gyakorolhat.
(6) Az (1) bekezdés szerinti arány meghatározásakor
figyelembe kell venni a részvényes ellenõrzött vállalkozásaként mûködõ
a) alapkezelõ társaság szavazati jogát, ha az alapkezelõ
társaság az általa kezelt értékpapír-állományhoz kapcsolódó szavazati jogot,
b) befektetési vállalkozás, hitelintézet szavazati jogát,
ha a befektetési vállalkozás, hitelintézet az általa kezelt
portfólióhoz kapcsolódó szavazati jogot
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a részvényes, a részvényes másik ellenõrzött vállalkozásának közvetlen, közvetett vagy bármely más módon adott
utasítása alapján gyakorolhatja.
(7) Az (1) bekezdés szerinti arány meghatározásakor
nem kell figyelembe venni a részvényes ellenõrzött vállalkozásaként mûködõ befektetési alapkezelõ, ÁÉKBV-t kezelõ vállalkozás, befektetési vállalkozás, hitelintézet szavazati jogát, ha a befektetési alapkezelõ, az ÁÉKBV-t kezelõ vállalkozás, a befektetési vállalkozás, a hitelintézet
rendelkezik portfóliókezelési tevékenység végzésére jogosító engedéllyel, és
a) papír alapú vagy elektronikus eszköz útján adott
konkrét utasítása alapján,
b) a részvényestõl függetlenül
gyakorolhatja az általa kezelt portfólióhoz kapcsolódó
szavazati jogot.
(8) A (7) bekezdésben foglaltak alkalmazásának további feltétele, hogy
a) a részvényes megküldi a Felügyeletnek az ellenõrzött vállalkozásaként mûködõ befektetési alapkezelõ,
ÁÉKBV-t kezelõ vállalkozás, befektetési vállalkozás, hitelintézet és a felügyeletüket ellátó, hatáskörrel rendelkezõ
felügyeleti hatóság megnevezését,
b) a részvényes megküldi a Felügyeletnek arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy
ba) az ellenõrzött vállalkozásaként mûködõ befektetési
alapkezelõ, ÁÉKBV-t kezelõ, befektetési vállalkozás,
hitelintézet a részvényestõl függetlenül gyakorolhatja az
által kezelt portfólióhoz kapcsolódó szavazati jogokat, és
bb) az ellenõrzött vállalkozásaként mûködõ befektetési
alapkezelõt, ÁÉKBV-t kezelõ vállalkozást, befektetési
vállalkozást, hitelintézetet megilletõ szavazati jog gyakorlásába közvetlen, közvetett utasítással vagy bármely más
módon nem avatkozik be,
c) a részvényes és az ellenõrzött vállalkozásai írásbeli
eljárásrendet fogadnak el és tartanak be a szavazati jog
gyakorlásával kapcsolatos egymás közötti információáramlás megakadályozása érdekében.
(9) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség
terheli azt a személyt is, aki közvetlenül vagy közvetve
olyan, a Bszt. szerinti pénzügyi eszköznek – ideértve a határidõs, opciós szerzõdéseket is – van a birtokában, amely
– a birtokos egyedüli saját kezdeményezésére vagy megállapodás alapján – a kibocsátó szavazati jogot biztosító
részvényének és szavazati jogának megszerzését teszi lehetõvé.
(10) A részvényes mentesül az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség alól, ha a tájékoztatási kötelezettséget az anyavállalata, vagy ha az anyavállalata is ellenõrzött vállalkozás, akkor annak anyavállalata teljesíti.
(11) A hitelintézet és a befektetési vállalkozás a kereskedési könyvben nyilvántartott részesedés esetén mentesül az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség
alól, ha
a) biztosítja, hogy a részesedéshez kapcsolódó szavazati jogot senki se gyakorolhassa,
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b) a kibocsátó döntéshozó, ügyvezetõ, felügyelõ szervei vagy testületi tagjainak kinevezésére, felmentésére vonatkozó döntések meghozatalában nem vesz részt, és
c) a kereskedési könyvben nyilvántartott részesedéshez
kapcsolódó szavazati jogok nem haladják meg az 5%-ot.
(12) Az árjegyzõ mentesül az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség alól, ha
a) biztosítja, hogy a részesdéséhez kapcsolódó szavazati jogot senki se gyakorolhassa,
b) az árjegyzõi tevékenység megkezdését és megszüntetését megelõzõen értesíti a Felügyeletet,
c) elkülönített nyilvántartást vezet az árjegyzõi tevekénységhez szükséges részvényekrõl és pénzügyi eszközökrõl.
(13) Ha az árjegyzõ a kibocsátóval, tõzsdével árjegyzõi
megállapodást kötött, akkor a megállapodást a Felügyelet
kérésére bemutatja.
(14) Az e §-ban meghatározott tájékoztatást elmulasztó
személy a tájékoztatási kötelezettség teljesítéséig a részvénytársaságban a szavazati jogát nem gyakorolhatja.
(15) A Felügyelet a honlapján közzéteszi a szabályozott
piac kereskedési napjainak beosztását.”
51. § A Tpt. 181/U. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az érintett felügyeleti hatóságokkal történõ együttmûködés a következõkre terjed ki:]
„d) a pénzügyi konglomerátumbeli vállalkozások
minõsített befolyással rendelkezõ tulajdonosának és a
vezetõ állású személyének azonosítására,”
52. § A Tpt. 201. §-a (2) bekezdésének j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Bennfentes személy:]
„j) az a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, és ezek nevében eljáró személy, amelyben az a)–i) pontokban megjelölt bennfentes
személy minõsített befolyással bír.”
53. § (1) A Tpt. 201/B. § (1) bekezdés a) pontjának
ac) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Felügyeletnek köteles az ügyletkötést haladéktalanul
bejelenteni
a) a 201. § (2) bekezdés a) pontjában említett bennfentes személy, illetve]
„ac) a bennfentes személy minõsített befolyásával mûködõ társaság, és”
[ha személyesen vagy megbízott útján kötött ügyletet olyan
részvényre, amellyel kapcsolatban bennfentesnek minõsül,
illetve olyan pénzügyi eszközre, amelynek értéke az említett részvény értékétõl vagy árfolyamától függ.]
(2) A Tpt. 201/B. §-a (4) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A 201. § (2) bekezdés a) pontjában említett bennfentes
személy nem köteles az ügyletkötést nyilvánosságra hozni,
ha az adott naptári évben az ügyletkötések összértéke nem
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haladja meg az egymillió forintot. Az ügyletkötések összértékének számításánál figyelembe kell venni:]
„d) a minõsített befolyásával mûködõ társaság”
[által kötött ügyleteket.]
54. § A Tpt. 204. §-a (5) bekezdésének a) és b) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rész rendelkezéseinek alkalmazása során pénzügyi
eszköznek minõsül:]
„a) a pénzügyi eszköz, az egyéb tõzsdei termék és bármilyen más eszköz, amelyet szabályozott piacra bevezettek, vagy amelynek bevezetésére vonatkozóan az ilyen
piacon történõ forgalmazás engedélyezése iránti kérelmet
nyújtottak be,
b) az az eszköz, amelyet szabályozott piacra nem
vezettek be, de értéke az a) pontban felsorolt valamelyik
eszköz értékétõl vagy árfolyamától függ,”
55. § A Tpt. 217. §-a (6) bekezdésének elsõ mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A (2) bekezdés szerinti összeghatárnak és devizában fennálló követelés esetén a devizában, valutában kifizetett kártalanítás összegének a megállapítása – a kifizetés
idõpontjától függetlenül – a felszámolás kezdõ idõpontjának napján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik.”
56. § (1) A Tpt. 300. §-a (2) bekezdésének bevezetõ
szövege és c) pontja helyébe a következõ rendelkezések
lépnek:
„(2) Ha az alapítók között olyan személy szerepel, aki
(amely) az alapítás alatt lévõ tõzsdében minõsített befolyást kíván szerezni, az (1) bekezdésben foglaltakon kívül
az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell”
„c) a minõsített befolyással rendelkezõ személy azonosítására alkalmas adatokat, természetes személy esetén
harminc napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy a kérelmezõ személyes joga szerinti ennek
megfelelõ okiratot;”
(2) A Tpt. 300. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha az alapítók között minõsített befolyást szerezni
kívánó külföldi székhelyû pénzügyi intézmény, biztosító,
befektetési vállalkozás van, az (1) és (2) bekezdésben
foglaltakon kívül az engedély iránti kérelemhez be kell
nyújtani a székhely szerinti ország hatáskörrel rendelkezõ
felügyeleti hatóságának igazolását vagy nyilatkozatát arról, hogy a vállalkozás a prudens tevékenység végzésére
vonatkozó szabályokat betartva mûködik.”
57. § (1) A Tpt. 303. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Tõzsdei tevékenység folytatására jogosító engedélyt a
kérelmezõ akkor kaphat, ha igazolja, hogy]
„a) biztosított a kereskedési rendszerhez való megkülönböztetésmentes hozzáférés;”

2008/187. szám

(2) A Tpt. 303. §-a (2) bekezdésének f) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[Tõzsdei tevékenység folytatására jogosító engedélyt a
kérelmezõ akkor kaphat, ha igazolja, hogy]
„f) káreseményenként legalább százmillió forint, és
évente összesen legalább százötvenmillió forint összegû
felelõsségbiztosítással rendelkezik.”
58. § A Tpt. 308. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A tõzsdében a 307. § (3) bekezdésében meghatározott
részesedéssel rendelkezõ személy kettõ napon belül köteles
a Felügyeletnek és a tõzsdének bejelenteni, ha]
„a) minõsített befolyását teljes egészében megszüntette,
vagy”
59. § A Tpt. 310. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha az engedély megtagadására okot adó körülmény
nem áll fenn, de a jogi személy kérelmezõ minõsített befolyással rendelkezõ természetes személy tulajdonosa, vezetõ tisztségviselõje ellen, vagy a természetes személy kérelmezõ ellen a 357. § (3) bekezdésében meghatározott büntetõeljárás van folyamatban, a Felügyelet az engedélyezési
eljárást felfüggeszti a büntetõeljárás befejezéséig. A Felügyelet az eljárást a büntetõeljárás jogerõs lezárását követõen folytatja.”
60. § (1) A Tpt. 311. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(1) A tõzsdével munkaviszonyban álló személy és vele
közös háztartásban élõ közeli hozzátartozója nem lehet a
tõzsde tulajdonosánál, tõzsdei kereskedõnél vezetõ állású
személy és érdemi ügyintézõ.”
(2) A Tpt. 311. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A tõzsdével munkaviszonyban álló személy és vele
közös háztartásban élõ közeli hozzátartozója nem lehet
tõzsdére bevezetett értékpapír kibocsátójánál vezetõ állású
személy és érdemi ügyintézõ, ide nem értve azt az esetet,
ha a tõzsde által kibocsátott értékpapír vagy állampapír kerül a tõzsdére bevezetésre.”
61. § A Tpt. 317. §-a (4) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A tõzsde szabályzatában meg kell határozni:]
„d) a tõzsdei termék bevezetésének, átvezetésének és
kivezetésének feltételeit és eljárási rendjét;”
62. § (1) A Tpt. 338. §-a (5) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Elszámolóházi tevékenység folytatására jogosító engedélyt az a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkezõ kérelmezõ kaphat, amely megfelel a következõ feltételeknek:]
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„a) káreseményenként legalább százmillió forint, és
évente összesen legalább százötvenmillió forint összegû
felelõsségbiztosítással rendelkezik;”
(2) A Tpt. 338. §-a (5) bekezdésének c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[Elszámolóházi tevékenység folytatására jogosító engedélyt az a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkezõ kérelmezõ kaphat, amely megfelel a következõ feltételeknek:]
„c) legalább egy befektetési vállalkozással, hitelintézettel vagy árutõzsdei szolgáltatóval elõszerzõdést kötött a
részükre nyújtandó szolgáltatásokról;”
63. § A Tpt. 339. §-ának c) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[Az elszámolóházi tevékenység végzésére szóló engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:]
„c) legalább egy befektetési vállalkozással, hitelintézettel vagy árutõzsdei szolgáltatóval kötött, a részükre nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó, valamint – ha tõzsdei tevékenységet nem végez – tõzsdei tevékenységet végzõ
szervezettel kötött elõszerzõdést;”
64. § A Tpt. 340. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt a Felügyelet adja ki, módosítja és vonja
vissza. Az engedélyezési eljárásban – az elszámolási rendszer hatékony és megbízható mûködésével kapcsolatos
kérdésekben – az MNB szakhatóságként vesz részt.
Az MNB e törvény szerinti szakhatósági közremûködésére a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni.”
65. § (1) A Tpt. 340/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(1) A központi értéktári tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt a Felügyelet adja ki, módosítja és vonja
vissza. A Felügyelet az engedélyt a 336. § (1) bekezdésében foglalt tevékenységek teljes körére adja meg.”
(2) A Tpt. 340/A. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Központi értéktári tevékenység végzésére jogosító engedélyt a Felügyelet annak a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkezõ, legalább egymilliárd forint
jegyzett tõkével rendelkezõ részvénytársaságnak vagy központi szerzõdõ fél tevékenységet nem végzõ elszámolóháznak adja meg, amely rendelkezik]
„a) káreseményenként legalább százmillió forint, és
évente összesen legalább százötvenmillió forint összegû
felelõsségbiztosítással,”
(3) A Tpt. 340/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az engedélyezési eljárásban – az elszámolási rendszer hatékony és megbízható mûködésével kapcsolatos
kérdésekben – az MNB szakhatóságként vesz részt.”
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66. § (1) A Tpt. 340/D. §-ának (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(2) A központi szerzõdõ félként történõ tevékenység
végzéséhez szükséges engedélyt a Felügyelet adja ki, módosítja és vonja vissza.”
(2) A Tpt. 340/D. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A központi szerzõdõ félként történõ tevékenység végzésére jogosító engedélyt a Felügyelet annak a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkezõ jogi személyiséggel rendelkezõ gazdasági társaságnak adja meg, amely
rendelkezik]
„b) káreseményenként legalább százmillió forint, és
évente összesen legalább százötvenmillió forint összegû
felelõsségbiztosítással,”
(3) A Tpt. 340/D. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az engedélyezési eljárásban – az elszámolási rendszer hatékony és megbízható mûködésével kapcsolatos
kérdésekben – az MNB szakhatóságként vesz részt.”
67. § A Tpt. 342. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„342. § (1) A központi értéktárban minõsített befolyást
szerzõ vagy meglévõ befolyását módosító személy – ha a
befolyásának mértéke eléri a huszonöt, harminchárom, ötven, hetvenöt, kilencven vagy száz százalékot – a befolyásszerzést két munkanapon belül
a) bejelenti a Felügyeletnek,
b) tájékoztatja azt az elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezetet, amellyel a központi értéktárnak hatályos
megállapodása van.
(2) A központi értéktárban az (1) bekezdésben meghatározott befolyással rendelkezõ személy – ha befolyásának
mértéke a huszonöt, harminchárom, ötven, hetvenöt, kilencven százalék alá csökken vagy megszûnik – a befolyásszerzést két munkanapon belül – a bejelentés pillanatában meglévõ befolyás mértékének megjelölésével –
a) bejelenti a Felügyeletnek,
b) tájékoztatja azt az elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezetet, amellyel a központi értéktárnak hatályos
megállapodása van.
(3) A központi értéktár két munkanapon bejelenti a Felügyeletnek, ha tudomást szerez az (1) és (2) bekezdésben
meghatározott mértékû befolyás megszerzésérõl, módosulásáról vagy megszûnésérõl, és ezzel egyidejûleg ezt a Felügyelet által üzemeltetett honlapon és a saját honlapján
közzéteszi.”
68. § (1) A Tpt. 345. §-ának (6) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(6) Az elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezet
üzletszabályzatának és szabályzatainak alkalmazhatóságához szükséges engedélyt a Felügyelet adja ki, módosítja
és vonja vissza. Az engedélyezési eljárásban – az elszámo-
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lási rendszer hatékony és megbízható mûködésével kapcsolatos kérdésekben – az MNB szakhatóságként vesz
részt.”
(2) A Tpt. 345. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A Felügyelet az engedélyt nem adja ki, ha
a) az üzletszabályzat és a szabályzat nem felel meg e
törvény vagy más jogszabály rendelkezéseinek,
b) a szabályzat nincs összhangban az üzletszabályzat
vagy más szabályzat rendelkezésével,
c) az MNB a szakhatósági állásfoglalásban a hozzájárulást megtagadja.”
69. § A Tpt. 347. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezet a
befektetési vállalkozás, hitelintézet, árutõzsdei szolgáltató
tulajdonát képezõ, és az ügyfeleiket megilletõ bármely
pénzügyi eszközt és pénzeszközt egymástól és saját vagyonától elkülönítve köteles nyilvántartani.”
70. § (1) A Tpt. 350/B. §-ának (5) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(5) A (2) bekezdésben foglalt szabályzatok alkalmazhatóságához szükséges engedélyt a Felügyelet adja ki, módosítja és vonja vissza. Az engedélyezési eljárásban – az
elszámolási rendszer hatékony és megbízható mûködésével kapcsolatos kérdésekben – az MNB szakhatóságként
vesz részt.”
(2) A Tpt. 350/B. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A Felügyelet az engedély megadását megtagadja,
ha
a) a szabályzat nem felel meg e törvény vagy más jogszabály rendelkezéseinek,
b) a szabályzat nincs összhangban más szabályzat rendelkezéseivel,
c) az MNB a szakhatósági állásfoglalásban a hozzájárulást megtagadja.”
(3) A Tpt. 350/B. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A Felügyelet engedélyét követõen a központi értéktár a (2) bekezdésben meghatározott szabályzatokat a
Felügyelet által üzemeltetett honlapon és a saját honlapján
közzéteszi.”
71. § (1) A Tpt. 350/E. §-ának (4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(4) A (2) bekezdésben foglalt szabályzatok alkalmazhatóságához szükséges engedélyt a Felügyelet adja ki, módosítja és vonja vissza. Az engedélyezési eljárásban – az
elszámolási rendszer hatékony és megbízható mûködésével kapcsolatos kérdésekben – az MNB szakhatóságként
vesz részt.”
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(2) A Tpt. 350/E. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A Felügyelet az engedély megadását megtagadja,
ha
a) a szabályzat nem felel meg e törvény vagy más jogszabály rendelkezéseinek,
b) a szabályzat nincs összhangban más szabályzat rendelkezéseivel,
c) az MNB a szakhatósági állásfoglalásban a hozzájárulást megtagadja.”
(3) A Tpt. 350/E. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A Felügyelet engedélyét követõen a központi szerzõdõ fél a (2) bekezdésben meghatározott szabályzatokat
a Felügyelet által üzemeltetett honlapon és a saját honlapján közzéteszi.”
72. § A Tpt. 351. §-a (2) bekezdésének bevezetõ szövege, d) és e) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A központi értéktár közvetlen tulajdoni részesedést
– a (3) bekezdés kivételével – kizárólag az általa folytatott
tevékenység végzésével összefüggésben szerezhet”
„d) elszámolóházi, központi értéktári, központi szerzõdõ fél tevékenységet végzõ szervezetben, ideértve a külföldi elszámolóházi, központi értéktári, központi szerzõdõ
fél tevékenységet végzõ szervezetet;
e) olyan járulékos vállalkozásban, amelynek kizárólag
pénzügyi intézményben, befektetési vállalkozásban, tõzsdében, központi értéktári, elszámolóházi, központi szerzõdõ fél tevékenységet végzõ szervezetben lehet tulajdoni
részesedése.”
73. § A Tpt. 353. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Nem kell alkalmazni a (4) és (5) bekezdésben
meghatározott elõírást a központi értéktár minõsített befolyással rendelkezõ tulajdonosa és vezetõ tisztségviselõje
tulajdonát képezõ értékpapír és pénzeszköz esetében.”
74. § A Tpt. 356. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Vezetõ állású személyekre és minõsített befolyással
rendelkezõkre vonatkozó feltételek”
75. § A Tpt. 358. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Befektetési alapkezelõ, kockázati tõkealap-kezelõ,
tõzsde, elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezet, illetve központi értéktár által – a Gt.-nek a könyvvizsgálóra
vonatkozóan meghatározott feltételein túlmenõen – könyvvizsgálói feladatok ellátására csak akkor adható az érvényes könyvvizsgálói engedéllyel rendelkezõ, bejegyzett
könyvvizsgáló (könyvvizsgálói társaság) részére megbízás, ha]
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„d) a befektetési alapkezelõ, a kockázati tõkealap-kezelõ, a tõzsde, az elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezet, a központi értéktár és annak minõsített befolyással
rendelkezõ tulajdonosa a könyvvizsgáló cégben közvetlen
vagy közvetett tulajdonnal nem rendelkezik.”
76. § A Tpt. 368. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) E törvény alkalmazásában üzleti titok alatt a
Ptk.-ban meghatározott fogalmat kell érteni.”
77. § (1) A Tpt. 376. §-a (3) bekezdésének a) és
b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Pénz- és Tõkepiaci Állandó Választottbíróság eljárásának van helye]
„a) a törvény hatálya alá tartozó értékpapír forgalomba
hozatalával, befektetési szolgáltatással, befektetési szolgáltatást kiegészítõ szolgáltatással és árutõzsdei szolgáltatással;
b) befektetõk egymás közötti, pénzügyi eszközzel;”
[kapcsolatos jogvitában, ha a felek a választottbírósági eljárást választottbírósági szerzõdésben kikötötték és az eljárás tárgyáról szabadon rendelkezhetnek.]
(2) A Tpt. 376. §-a (3) bekezdésének e) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A Pénz- és Tõkepiaci Állandó Választottbíróság eljárásának van helye]
„e) a befektetési vállalkozás, hitelintézet és ügyfele között pénzügyi eszközre vonatkozó megbízás elfogadásának megtagadásával;”
[kapcsolatos jogvitában, ha a felek a választottbírósági eljárást választottbírósági szerzõdésben kikötötték és az eljárás tárgyáról szabadon rendelkezhetnek.]
78. § A Tpt. 394. §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A nyilvántartás a (2)–(3) bekezdésben megjelölt azonosító adatokon túl a következõket tartalmazza:]
„a) a minõsített befolyással összefüggésben a minõsített
befolyás mértékét, valamint a befolyás gyakorlását biztosító szerzõdést,”
79. § A Tpt. 400. §-a (1) bekezdésének n) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Felügyelet az alábbi intézkedéseket, szankciókat alkalmazhatja:]
„n) meghatározott idõszakra felfüggesztheti az értékpapír forgalomba hozatalát, a pénzügyi eszköz forgalmazását, a nyilvánosan mûködõ részvénytársaságban történõ
befolyásszerzésre irányuló nyilvános vételi ajánlatra vonatkozó eljárást;”
80. § (1) A Tpt. 451. §-ának (2) bekezdése a következõ
f) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben
állapítsa meg]
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„f) a tõkemegfelelési és tõkeszükségleti követelményeknek konszolidált módon való megfelelésre vonatkozó
részletes szabályokat,”
(2) A Tpt. 451. §-ának (2) bekezdése a következõ
i) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben
állapítsa meg]
„i) a tõzsdei termék átvezetésével és kivezetésével kapcsolatos elõírásokat,”
81. § (1) A Tpt. 4. számú melléklete f) pontjának 1. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az értékpapír-sorozatok tõzsdei bevezetése esetén a tájékoztató tartalmazza]
„1. a bevezetésben közremûködõ befektetési vállalkozás, hitelintézet nevét, székhelyét;”
(2) A Tpt. 4. számú melléklete f) pontjának 4. alpontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az értékpapír-sorozatok tõzsdei bevezetése esetén a tájékoztató tartalmazza]
„4. a tõzsdei bevezetésben közremûködõ befektetési
vállalkozás, hitelintézet nyilatkozatát, amelyben egyetemleges felelõsséget vállal a kibocsátóval azért, hogy a tájékoztató a valóságnak megfelelõ adatokat és állításokat tartalmaz, vagy tudomásuk szerint nem kerültek elhallgatásra
olyan tények és információk, amelyek a kibocsátó és a bevezetés tárgyát képezõ értékpapír-sorozat helyzetének
megítélése szempontjából jelentõséggel bírnak;”
82. § A Tpt. 25. számú melléklete a következõ 24. ponttal egészül ki:
[Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:]
„24. Az Európai Parlament és a Tanács 2007. szeptember 5-i 2007/44/EK irányelve a 97/49/EGK tanácsi irányelvnek és a 2002/83/EK, a 2004/39/EK, a 2005/68/EK és a
2006/48/EK irányelvnek a pénzügyi szektorbeli részesedésszerzések és részesedésnövelések prudenciális értékelésének eljárási szabályai és az értékelés kritériumai tekintetében történõ módosításáról.”

IX. Fejezet
A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény módosítása
83. § (1) A biztosítókról és biztosítási tevékenységrõl
szóló 2003. évi LX. törvény (továbbiakban: Bit.) 3. §-a
(1) bekezdésének 5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„5. minõsített befolyás: egy vállalkozással létrejött
olyan közvetett és közvetlen kapcsolat, amely alapján a
befolyással rendelkezõ
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a) vállalkozásban fennálló tulajdoni hányadának (részesedésének) mértéke vagy az általa gyakorolható szavazati jog aránya legalább tíz százalék, vagy
b) a vállalkozás döntéshozó, ügyvezetõ vagy felügyelõ
szervei, testületi tagjainak legalább húsz százalékát kinevezheti vagy felmentheti, vagy
c) létesítõ okirat, megállapodás alapján döntõ befolyást
gyakorolhat a vállalkozás mûködésére.
A minõsített befolyás nagyságának megállapításakor a
közvetlen és a közvetett tulajdont együttesen, valamint a
Bszt. 37/A. §-ának (2)–(6) bekezdésében foglaltakat kell
megfelelõen figyelembe venni;”
(2) A Bit. 3. §-a (1) bekezdésének 65. pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„65. üzleti titok: a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959.
évi IV. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott
fogalom;”
(3) A Bit. 3. §-ának (1) bekezdése a következõ
92. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
„92. ÁÉKBV: a befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Bszt.) meghatározott fogalom;”
(4) A Bit. 3. §-ának (1) bekezdése a következõ
93. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
„93. közeli hozzátartozó: a Ptk.-ban meghatározott fogalom és az élettárs;”
(5) A Bit. 3. §-ának (1) bekezdése a következõ
94. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
„94. kapcsolt vállalkozás: a Tpt.-ben meghatározott fogalom.”
84. § A Bit. 5. §-a (6) bekezdésének c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[Biztosítási tevékenységgel közvetlenül összefüggõ tevékenységnek minõsül különösen:]
„c) a Bszt. 5. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott megbízás felvétele és továbbítása,”
85. § A Bit. 22. §-a (1) bekezdésének i) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A biztosító egyesület alapszabályában rendelkezni
kell:]
„i) a szolgáltatás csökkentésérõl, illetve a tagok által teljesítendõ kötelezõ pótlólagos befizetésrõl, arra az esetre,
ha más források nem elégségesek az egyesület tárgyévi kötelezettségeinek teljesítésére;”
86. § A Bit. 24. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:
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„24. § (1) A biztosító egyesület legfelsõbb szerve állapítja meg a 22. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott
szolgáltatáscsökkentést, illetve a pótlólagos befizetési kötelezettséget, beleértve azok mértékét.
(2) Ha a biztosító egyesület az e törvényben meghatározottak szerinti szükséghelyzetbe került, a Felügyelet jogosult – a 216. § (2) bekezdésében foglaltak mellett – a
pótlólagos befizetési kötelezettség megállapítására, feltéve, ha a Felügyelet erre irányuló felhívásának a biztosító
egyesület legfelsõbb szerve nem tett eleget.
(3) A pótlólagos befizetési kötelezettség alapján a biztosító egyesület tagja által teljesítendõ befizetés nem haladhatja meg a biztosító egyesület tagja által a pótlólagos befizetési kötelezettség teljesítése nélkül a biztosító egyesület részére bármilyen jogcímen évente teljesített befizetések 100 százalékát.
(4) A tagdíjakat és pótlólagos befizetéseket, valamint az
egyesületnek a tagsági hozzájárulás alapján nyújtott biztosítói szolgáltatásait az alapszabályban kell megállapítani,
azonos feltételek esetén azonos alapelvek szerint.”
87. § A Bit. 36. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A biztosításközvetítõi tevékenységet végzõ természetes személy a foglalkoztató biztosítónak, illetve független biztosításközvetítõnek a Felügyelet által meghatározott módon történõ bejelentése alapján kerül nyilvántartásba vételre. A közvetítõ az adott biztosításközvetítõi
tevékenységre vonatkozó nyilvántartásba vételekor köteles felsõfokú végzettséggel vagy az e törvény 13. számú
mellékletében az adott biztosításközvetítõi tevékenységre
meghatározott szakképesítéssel vagy külön jogszabály
szerinti hatósági vizsgával rendelkezni.”
88. § A Bit. 37. §-a (1) bekezdésének c) és d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A biztosításközvetítõ – ha törvény eltérõen nem rendelkezik – a biztosítási szerzõdés megkötését megelõzõen és
bármely, a tájékoztatásban szereplõ adat változása esetén
a szerzõdés módosításakor és megújításakor köteles az
ügyfél részére a kötelezettségvállalás tagállamának hivatalos nyelvén vagy az ügyféllel történõ megállapodásban
kikötött más nyelven írásban tájékoztatást adni:]
„c) arról, hogy rendelkezik-e minõsített befolyással az
adott biztosítóban,
d) az adott biztosító vagy az adott biztosító anyavállalata rendelkezik-e minõsített befolyással a biztosításközvetítõben,”
89. § A Bit. 39. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A független biztosításközvetítõ köteles tevékenységének felelõsségbiztosítására mindenkor legalább káreseményenkénti 1 120 200 euró, illetve évente együttesen
legalább 1 680 300 euró összegû, az Európai Unió egész
területére kiterjedõ hatályú felelõsségbiztosítással vagy
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1 680 300 euró vagyoni biztosítékkal rendelkezni. Az engedély megadásának feltétele, hogy a független biztosításközvetítõ igazolja a Felügyeletnek a felelõsségbiztosítási
szerzõdés megkötését vagy a vagyoni biztosíték meglétét.”
90. § A Bit. 41. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Független biztosításközvetítõi tevékenységet csak
olyan természetes személy végezhet – független biztosításközvetítõi tevékenységet végzõ gazdálkodó szervezeten, illetve az e gazdálkodó szervezettel egyéb jogviszonyban álló gazdálkodó szervezeten belül –, aki büntetlen elõéletû, felsõfokú végzettséggel vagy az e törvény 13. számú
mellékletében meghatározott szakképesítéssel vagy külön
jogszabály szerinti hatósági vizsgával rendelkezik.”
91. § A Bit. 43. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„43. § A független biztosításközvetítõ kizárólag a Felügyelet erre vonatkozó engedélye alapján alapíthat más
független biztosításközvetítõi tevékenységet folytató gazdasági társaságot, szerezhet ilyen tevékenységet folytató
társaságban minõsített befolyást.”
92. § (1) A Bit. 48. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ügynöki tevékenységet csak olyan természetes
személy végezhet (beleértve a biztosításközvetítõi tevékenységet végzõ gazdálkodó szervezet, illetve e szervezettel megbízási vagy egyéb jogviszonyban álló, biztosításközvetítõi tevékenységet végzõ szervezet keretein belül
végzett tevékenységet is), aki büntetlen elõéletû, felsõfokú
végzettséggel vagy az e törvény 13. számú mellékletében
meghatározott szakképesítéssel vagy külön jogszabály
szerinti hatósági vizsgával rendelkezik.”
(2) A Bit. 48. §-a (6) bekezdésének a bevezetõ szövege
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A Felügyelet az ügynököt a nyilvántartásából törli,
ha
a) a nyilvántartásba vételi és mûködési feltételek bármelyikének nem felel meg,
b) mûködése súlyosan vagy ismétlõdõen sértette a biztosítottak érdekeit.”
93. § (1) A Bit. 57. §-a (1) bekezdésének i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Felügyelet engedélye szükséges:]
„i) a belföldi független biztosításközvetítõ által harmadik országban mûködõ független biztosításközvetítõi tevékenységet folytató gazdasági társaság alapításához, továbbá abban, vagy biztosítóban minõsített befolyás szerzéséhez, illetve harmadik országban fióktelep létesítéséhez,”
(2) A Bit. 57. §-a (1) bekezdésének k) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
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[A Felügyelet engedélye szükséges:]
„k) a független biztosításközvetítõ által más független
biztosításközvetítõi tevékenységet folytató gazdasági társaság alapításához, illetve ilyen tevékenységet folytató
gazdasági társaságban történõ minõsített befolyás megszerzéséhez,”
94. § A Bit. 58. §-ának f) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[A biztosító alapítási engedély iránti kérelméhez mellékelni kell:]
„f) biztosító részvénytársaság esetén tájékoztatást a
részvényesekrõl, arról, hogy a részvényesek természetes
vagy jogi személyek, a minõsített befolyással rendelkezõ
személyrõl és a minõsített befolyás mértékérõl,”
95. § A Bit. 60. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„60. § Ha a biztosító részvénytársaság alapítói között
olyan személy szerepel, aki az alapítás alatt álló biztosítóban minõsített befolyást kíván szerezni, az 58. §-ban foglaltakon kívül az alapítási engedély iránti kérelemhez mellékelnie kell:
a) a 111. § (3) bekezdésének b)–g) és i)– k) pontjaiban,
b) a 111. § (5) bekezdésében foglalt feltételek, valamint
c) a szakmai alkalmasság és üzleti megbízhatóság
(91. §) fennállásának
igazolását.”
96. § A Bit. 71. §-a (2) bekezdésének k) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A biztosító köteles a Felügyeletnek 30 napon belül bejelenteni:]
„k) a más biztosítóban, viszontbiztosítóban, hitelintézetben, pénzügyi vállalkozásban, befektetési vállalkozásban vagy befektetési alapkezelõben szerzett, a minõsített
befolyás minimális szintjénél kisebb részesedését,”
97. § A Bit. 86. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A biztosító vezetõ biztosításmatematikusaként (aktuáriusaként) az alkalmazható, aki]
„b) legalább 5 éves, biztosítónál, a Felügyeletnél, a biztosításmatematikusok (aktuáriusok) vagy biztosításközvetítõk, szaktanácsadók szakmai érdekvédelmi szervénél,
biztosításközvetítõi tevékenységet folytató gazdálkodó
szervezetnél, biztosító könyvvizsgálójánál vagy biztosítási szaktanácsadónál szerzett aktuáriusi szakmai gyakorlattal rendelkezik;”
98. § A Bit. 91. §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[Nem lehet szakmailag alkalmasnak és üzletileg megbízhatónak minõsíteni azt a személyt, aki]
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„a) minõsített befolyással rendelkezik (vagy rendelkezett), illetve vezetõ állású személy, vagy egyéb vezetõ
(vagy az volt) egy olyan biztosítónál, biztosításközvetítõnél vagy pénzügyi intézménynél,
aa) amely esetében a fizetõképtelenséget kizárólag felügyeleti szerve által alkalmazott intézkedéssel lehetett elkerülni, és akinek személyes felelõsségét e helyzet kialakulásáért jogerõs bírósági vagy hatósági határozat megállapította, vagy
ab) amelyet fel kellett számolni, és akinek személyes
felelõsségét e helyzet kialakulásáért jogerõs bírósági vagy
hatósági határozat megállapította; vagy”
99. § A Bit. 111. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„111. § (1) Aki biztosító részvénytársaságban olyan
mértékû részesedést kíván szerezni, amellyel eléri vagy
meghaladja a minõsített befolyás minimális mértékét,
vagy minõsített befolyását úgy kívánja módosítani, hogy
tulajdoni részesedése vagy szavazati joga elérje vagy meghaladja a 20, 33 vagy 50 százalékos határértéket, köteles a
szerzõdés megkötéséhez a Felügyelet elõzetes engedélyét
beszerezni. A tulajdonjoghoz, illetve a szavazati joghoz
kapcsolódó, annak arányát meghaladó elõnyöket biztosító
megállapodás kizárólag a Felügyelet engedélyével köthetõ.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell a biztosító megnevezését, a meglévõ és a megszerezni kívánt részesedés – a
3. § (1) bekezdésének 5. és 38. pontját, valamint a Bszt.
37/A. §-ának (2)–(6) bekezdésében foglaltakat is figyelembe vevõ – nagyságát.
(3) A részesedésszerzés engedélyezése iránti kérelemhez a (2) bekezdésben foglaltakon túl mellékelni kell:
a) a kérelmezõ, illetve a kérelmezõ vállalkozásban minõsített befolyással rendelkezõ 3. § (1) bekezdésének
3. pontjában meghatározott azonosító adatait;
b) természetes személy kérelmezõ esetén harminc napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy a
kérelmezõ személyes joga szerinti ennek megfelelõ okiratot;
c) természetes személy kérelmezõ, a kérelmezõ vállalkozásban minõsített befolyással rendelkezõ természetes
személy esetén arról szóló nyilatkozatát, hogy személyével kapcsolatban más kizáró ok nem áll fenn;
d) nem természetes személy kérelmezõ esetén a kérelem benyújtásakor hatályos létesítõ okiratát, harminc napnál nem régebbi okirati igazolást arról, hogy a személyes
joga szerinti bejegyzése, nyilvántartásba vétele megtörtént, nem áll csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, továbbá nyilatkozatot arról, hogy vezetõ állású
személyével szemben kizáró okok nem állnak fenn;
e) harminc napnál nem régebbi okirati igazolást arról,
hogy a kérelmezõ személyes joga szerinti hatáskörrel rendelkezõ adóhatósággal, vámhatósággal, társadalombiztosítási szervvel szemben nincs tartozása;
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f) a minõsített befolyás megszerzéséhez szükséges
pénzügyi forrás törvényes eredetének igazolását;
g) nyilatkozatot arról, hogy a kérelmezõ egyéb tulajdonosi érdekeltsége és tevékenysége nem veszélyezteti a
pénzügyi intézmény mûködését, továbbá hogy milyen – az
Szmt. szerinti – függõ és jövõbeni kötelezettségei vannak;
h) a tulajdonszerzésre, illetve a szavazati joghoz kapcsolódó jelentõs elõnyöket biztosító megállapodásra tett
szerzõdéses ajánlatot;
i) nem természetes személy kérelmezõ esetén a kérelmezõ tulajdonosi szerkezetének részletes leírását;
j) az 58. § h) és i) pontjában meghatározott nyilatkozatokat;
k) a kérelmezõ teljes bizonyító erejû magánokiratban
foglalt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul az
engedély iránti kérelemhez mellékelt iratban foglaltak
valódiságának a Felügyelet által megkeresett szervek útján
történõ ellenõrzéséhez.
(4) A részesedésszerzés feltétele, hogy a kérelmezõ –
közvetlen részesedésszerzés esetén – a részesedésszerzéshez szükséges tõke pénzbeli részét valamely tagállamban
bejegyzett hitelintézetnél helyezze el.
(5) Ha a kérelmezõ harmadik országbeli biztosító,
viszontbiztosító, hitelintézet vagy befektetési vállalkozás,
a (3)–(4) bekezdésekben foglaltakon kívül a kérelemhez
mellékelni kell a székhely szerinti állam illetékes felügyeleti hatóságának arra vonatkozó igazolását, illetve nyilatkozatát, hogy a vállalkozás a tevékenység végzésére
vonatkozó szabályok betartásával mûködik.”
100. § A Bit. 111/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„111/A. § (1) Ha a kérelmezõ
a) az Európai Unió másik tagállamában tevékenység
végzésére jogosító engedéllyel rendelkezõ befektetési
vállalkozás, hitelintézet, biztosító, viszontbiztosító,
ÁÉKBV-t kezelõ vállalkozás, vagy
b) anyavállalata az a) pontban foglalt vállalkozásnak,
vagy
c) ellenõrzött vállalkozása az a) pontban foglalt vállalkozás,
akkor a Felügyelet kikéri a befektetési vállalkozás, a hitelintézet, a biztosító, a viszontbiztosító, az ÁÉKBV-t kezelõ
vállalkozás székhelye szerint érintett, illetékes felügyeleti
hatóságának véleményét.
(2) A Felügyelet az engedélyezéshez szükséges feltételek igazolása vagy ellenõrzése céljából a kérelmezõ székhelye vagy lakóhelye szerinti illetékes hatósághoz fordulhat.”
101. § A Bit. a 111/A. §-t követõen a következõ
111/B. §-sal egészül ki:
„111/B. § (1) A Felügyeletnek a kérelem beérkezésének
napjától számított legfeljebb 60 munkanap áll rendelkezésére a kérelemmel összefüggõ és rendelkezésre álló okiratok és információk értékelésére (a továbbiakban: ügyinté-
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zési határidõ), és a 111. § (1) bekezdésében elõírt engedély megadására.
(2) A Felügyelet a kérelem, az ahhoz mellékelt iratok,
valamint a (3) bekezdésben meghatározott információk
pótlásának átvételét legkésõbb 2 munkanapon belül írásban igazolja a kérelmezõ személy felé. A Felügyelet az
igazolásban tájékoztatja a kérelmezõt az ügyintézési határidõ lejártának idõpontjáról.
(3) A Felügyelet a kérelem beérkezésének napjától számított 50 munkanapon belül, a döntés meghozatalához
szükséges információk pótlására hívhatja fel a kérelmezõt.
(4) A kérelmezõnek az információk pótlására 20 munkanap áll a rendelkezésére. Az információk kérelmezõ általi pótlásának az ideje az ügyintézési határidõbe nem számít bele.
(5) A Felügyelet minden további, a szükséges információk pótlására irányuló felhívásának teljesítéséhez szükséges idõ az ügyintézési határidõbe beleszámít.
(6) A kérelmezõnek az információk pótlására 30 munkanap áll a rendelkezésére, ha:
a) székhelye harmadik országban található, vagy
b) nem tartozik a 85/611/EGK tanácsi irányelvet, a
92/49/EGK tanácsi irányelvet, a 2002/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet, a 2005/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet vagy a 2006/48/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvet átültetõ tagállami jogszabályok szerinti felügyelet hatálya alá.
(7) A szükséges információk pótlásának nem vagy nem
megfelelõ teljesítése esetén a Felügyelet a Ket. 31. §
(2) bekezdése szerint jár el.”
102. § A Bit. 112. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„112. § (1) A 111. § (1) bekezdésében meghatározott
engedély megadását a Felügyelet elutasítja, ha a kérelmezõ
a) természetes személy büntetett elõéletû;
b) jogállása, tulajdonosi háttere nem tisztázott, vagy
nem állapítható meg;
c) vagyoni, üzleti helyzete nem szilárd;
d) súlyosan vagy ismételten megsértette e törvény vagy
más, a biztosítási tevékenységre vonatkozó jogszabály
elõírásait és emiatt vele szemben a Felügyelet 5 évnél nem
régebben kelt jogerõs határozatában a kiszabható legmagasabb összegû bírságot alkalmazta, illetve a bíróság 5 évnél nem régebben kelt jogerõs határozatában felelõsségét
megállapította;
e) természetes személy esetén nem rendelkezik szakmai alkalmassággal és üzleti megbízhatósággal;
f) pénzügyi, gazdasági helyzete az ajánlat tárgyát képezõ részesedésszerzés nagyságához viszonyítva nem minõsíthetõ megfelelõnek, vagy a kérelem benyújtását megelõzõ 3 év során megfelelõ gazdasági eredménnyel nem
rendelkezik;
g) részesedésszerzésével kapcsolatosan feltételezhetõ,
hogy pénzmosást vagy terrorizmusfinanszírozást követ-
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nek vagy követtek el, vagy kísérelnek vagy kíséreltek meg
elkövetni, vagy hogy a szándékolt részesedésszerzés növelheti ennek kockázatát;
h) kézbesítési megbízottal nem rendelkezik (külföldi
kérelmezõ esetén).
(2) Az engedély iránti kérelem benyújtásának elmulasztása, a kérelem elutasítása, a bejelentési kötelezettség elmulasztása, illetve az adatszolgáltatás megtagadása esetén
a részesedésszerzésre vagy az elõny biztosítására irányuló
szerzõdésbõl, vagy az elõnyt biztosító egyéb bekövetkezett jogi ténybõl származó szavazati jogok gyakorlását a
Felügyelet a megfelelõ törvényes feltételek biztosításáig
megtilthatja.
(3) Ha a Felügyelet az ügyintézési határidõn belül nem
ellenzi írásban a részesedésszerzést, akkor a részesedésszerzést jóváhagyottnak kell tekinteni, kivéve, ha a Felügyelet a (2) bekezdésben meghatározott jogával él.
(4) A kérelmezõnek az engedélyezett részesedés megszerzésére legfeljebb 6 hónap áll rendelkezésre.
(5) Amennyiben ugyanazon biztosító tekintetében kettõ
vagy több, minõsített befolyás szerzésére vagy növelésére
vonatkozó ajánlat kapcsán nyújtanak be kérelmet a Felügyelethez, úgy a kérelmezõket megkülönböztetéstõl
mentes módon kell kezelni.”
103. § A Bit. 113. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A biztosító részvénytársaságban minõsített befolyással rendelkezõ személy, ha
a) minõsített befolyását teljes egészében meg kívánja
szüntetni, vagy
b) tulajdoni részesedését, szavazati jogát, vagy az
elõnyt biztosító szerzõdését úgy kívánja módosítani, hogy
tulajdoni részesedése vagy szavazati joga a 20, 33 vagy
50 százalékos határérték alá csökkenjen,
köteles azt a Felügyeletnek bejelenteni a befolyása elvesztését megelõzõ 15 munkanappal.”
104. § A Bit. 114. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Aki biztosító részvénytársaságban
a) minõsített befolyást szerzett,
b) minõsített befolyását megszüntette,
c) minõsített befolyását úgy módosította, hogy
ca) a tulajdoni részesedése vagy szavazati joga eléri a
20, 33 vagy 50 százalékos határértéket, vagy
cb) tulajdoni részesedése vagy szavazati joga már nem
éri el a 20, 33 vagy 50 százalékos határértéket, vagy
d) a tulajdoni részesedéshez, illetve a szavazati joghoz
kapcsolódó, elõnyöket biztosító megállapodást kötött
vagy az ilyen megállapodást módosította,
köteles arról 30 napon belül írásban tájékoztatni a Felügyeletet.”
105. § A Bit. a 114. §-át követõen a következõ
114/A. §-sal egészül ki:
„114/A. § Az e fejezetben foglalt rendelkezéseket megfelelõen alkalmazni kell a biztosító szövetkezetekre.”
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106. § A Bit. 116. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A biztosító vezetõ állású személyei, egyéb vezetõi
(83. § és 85. §), valamint érdemi ügyintézõi kötelesek a
biztosítónak bejelenteni, ha õk vagy közeli hozzátartozójuk a biztosítóval szerzõdéses kapcsolatba lépni kívánó
félnél minõsített befolyással, a megkötendõ szerzõdésben
más érdekeltséggel rendelkeznek vagy a biztosítóval szerzõdéses kapcsolatba lépni kívánó félnél igazgatósági, illetve felügyelõbizottsági tisztséget viselnek. Ilyen esetben a
nevezettek e döntés elõkészítésében és meghozatalában
nem vehetnek részt (összeférhetetlenség).”
107. § A Bit. 132. §-a (4) bekezdésének e) és f) pontja
helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[A 117. § (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott
tartalék fedezetét képezõ portfólió befektetése és kezelése
során a következõ elõírásokat kell alkalmazni:]
„e) a biztosító az általa kezelt portfólió javára nem köthet ügyletet – a fél évnél rövidebb lejáratú állampapír és a
nyilvános, nyíltvégû befektetési jegy kivételével – szabályozott piacra be nem vezetett pénzügyi eszközre olyan
vállalkozással, amelyben minõsített befolyással rendelkezik vagy amely a biztosítóban minõsített befolyással rendelkezik,
f) a biztosítóban minõsített befolyással rendelkezõ kapcsolt vállalkozás által kibocsátott és szabályozott piacra
bevezetett részvénynek a befektetési egységekhez kötött
életbiztosítási szerzõdések tartalékából képzett eszközalapok részére történõ megvásárlása nem jelenti a Gt.
287. §-ának (2) bekezdésében foglalt részesedésszerzési
tilalom sérelmét, ha a biztosító a részvényhez fûzõdõ szavazati jogot nem gyakorol.”
108. § A Bit. 133. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A biztosító a matematikai tartalékok fedezetéül
szolgáló eszközeit nem fektetheti be a minõsített befolyással rendelkezõ tulajdonos biztosítási tevékenységet nem
folytató vállalkozásába, kivéve, ha azok tevékenysége túlnyomórészt közvetlenül összefüggésben van a biztosító
tevékenységével.”
109. § A Bit. 149. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A biztosító könyvvizsgálói feladatok ellátására kizárólag olyan bejegyzett könyvvizsgálót választhat, aki]
„b) nem áll a biztosító minõsített befolyással rendelkezõ
tulajdonosával munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, vagy olyan könyvvizsgálói
társasággal munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban, amelynek a tulajdonosa a biztosító
minõsített befolyással rendelkezõ tulajdonosa;”
110. § A Bit. 157. §-a (1) bekezdésének q) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem
áll fenn]
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„q) a feladatkörében eljáró országgyûlési biztossal,”
[szemben, ha az a)–j), n) és r) pontban megjelölt szerv
vagy személy írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely
tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerzõdés
megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és
jogalapját, azzal, hogy a k), l), m), p) és q) pontban megjelölt szerv vagy személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az
adatkérés célját és jogalapját köteles megjelölni. A cél és a
jogalap igazolásának minõsül az adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is.]
111. § A Bit. 165. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az üzleti titokra és a biztosítási titokra egyebekben
a Ptk.-ban foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni.”
112. § A Bit. 189/J. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az érintett felügyeleti hatóságokkal történõ együttmûködés a következõkre terjed ki:]
„d) a pénzügyi konglomerátumbeli vállalkozások
minõsített befolyással rendelkezõ tulajdonosának és a
vezetõ állású személyének azonosítására,”
113. § A Bit. 199. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A felügyeleti biztost szükséghelyzetben a Felügyeleti Tanács elnöke rendeli ki és hívja vissza. A felügyeleti
biztos legfeljebb 180 napra rendelhetõ ki, de ez az idõtartam a felszámoló kijelöléséig meghosszabbítható. A kirendelésrõl a minõsített befolyással rendelkezõ tulajdonosokat (tagokat) is értesíteni kell. A felügyeleti biztos feladata
az e törvényben foglalt szabályok betartása és betartatása.”
114. § A Bit. 219. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„219. § (1) A felszámolási eljárás kezdeményezésérõl a
bíróság a Felügyeletet soron kívül értesíti.
(2) A Felügyelet köteles a felszámolást elrendelõ, illetve a végelszámolásról szóló döntés tudomására jutásakor a
biztosító tevékenységi engedélyét visszavonni.
(3) A végelszámolásról vagy a felszámolásról és azok
gyakorlati következményeirõl a Felügyelet haladéktalanul
tájékoztatja az Európai Unió tagállamainak felügyeleti hatóságait.
(4) A végelszámolásról szóló döntés vagy a felszámolást elrendelõ végzés Cégközlönyben történõ közzétételét
követõen a Felügyelet soron kívül köteles annak tartalmát
az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában, valamint
valamennyi tagállam legalább két országos napilapjában
közzétenni a 220. § (7) bekezdésében meghatározott
nyomtatványon.
(5) Minden olyan hitelezõ esetében, akinek (amelynek)
állandó lakóhelye, székhelye, telephelye az Európai Unió
másik tagállamában található, a (4) bekezdés szerinti közzétételhez fûzõdnek a Cstv. 28. §-a szerinti közzétételhez
kapcsolódó joghatások.”
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115. § A Bit. 220. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A végelszámoló vagy felszámoló a végelszámolásról szóló döntés, illetve a felszámolást elrendelõ végzés
kézhezvételét követõen azonnal köteles annak tartalmáról,
továbbá az egyes határidõkhöz fûzõdõ jogkövetkezményekrõl egyenként tájékoztatni minden olyan szerzõdõt,
biztosítottat, továbbá ismert hitelezõt, amelynek (akinek)
székhelye, telephelye vagy állandó lakóhelye az Európai
Unió másik tagállamában található. A biztosítottnak címzett tájékoztatásnak ismertetnie kell továbbá a biztosítási
szerzõdések megszûnésének idõpontját és joghatásait is.”
116. § A Bit. 228. §-a az alábbi (4)–(7) bekezdésekkel
egészül ki:
„(4) Ha a (2) bekezdés szerinti biztosító egyesület
e rendelkezés szerinti szolgáltatását igénybe vevõ tagjai az
Öpt. rendelkezései szerint önkéntes kölcsönös biztosító
pénztárat alapítanak, a pénztár tevékenységi engedélyének
megszerzését követõen a biztosító egyesület legfelsõbb
szerve dönt az e tagokra vonatkozó szerzõdésállomány átruházásáról és az ezen szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenység megszüntetésérõl.
(5) Ha a biztosító egyesület legfelsõbb szerve a (4) bekezdés szerint az átruházáshoz hozzájárul, az önkéntes
kölcsönös biztosító pénztárat alapító tagok egyéni, illetve
szolgáltatási számláján lévõ összeget a legfelsõbb szerv
döntését követõ 30 napon belül a tagnak az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál nyitott egyéni, illetve szolgáltatási számláján kell jóváírni, a biztosító egyesület fedezeti
tartaléka eszközfedezetének az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárat alapító tagokra esõ részét pedig a biztosító
egyesület a legfelsõbb szerv döntését követõ 30. napig átadja az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár részére.
(6) Ha a biztosító egyesület tagja a megalapítást követõen lép be a (4) bekezdés szerint alapított önkéntes biztosító pénztárba, a tag egyéni, illetve szolgáltatási számláján
lévõ összeget a tag erre irányuló, a biztosító egyesülethez
intézett kérelmét követõ 30 napon belül kell jóváírni az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál nyitott egyéni, illetve szolgáltatási számláján, és ezen idõpontig kell a fedezeti tartalék eszközfedezetének arányos részét az (5) bekezdésben foglaltak szerint átadni.
(7) Az (5) és (6) bekezdés szerinti vagyonátadás adó- és
illetékmentes.”
117. § A Bit. 235. §-ának b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]
„b) a függõ és a független biztosításközvetítõi hatósági
képzés szabályait, a hatósági képzés során szerzett, függõ
és független biztosításközvetítõi tevékenység folytatására
feljogosító okirat megszerzésének követelményeit, a hatósági vizsga díjának mértékére, megfizetésére és visszatérítésére vonatkozó szabályokat,”
[rendeletben állapítsa meg.]
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118. § A Bit. 3. számú melléklete helyébe e törvény
1. melléklete lép.
119. § A Bit. 5. számú melléklete helyébe e törvény
2. melléklete lép.
120. § A Bit. 12. számú melléklete helyébe e törvény
3. melléklete lép.
121. § A Bit. 13. számú melléklete helyébe e törvény
4. melléklete lép.

X. Fejezet
Az elektronikus pénzt kibocsátó
szakosított hitelintézetrõl szóló
2004. évi XXXV. törvény módosítása
122. § Az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetrõl szóló 2004. évi XXXV. törvény 6. §-a (1) bekezdésének db) alpontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
[A kinnlevõ elektronikus pénz által megtestesített pénzügyi kötelezettségek összegével megegyezõ összegben az
elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézet kizárólag a következõ eszközöket tarthatja birtokában:
d) olyan hitelviszonyt megtestesítõ eszköz, amely nem
tartozik a b) pont alatt felsorolt tételek közé és kielégíti az
alábbi feltételek mindegyikét:]
„db) olyan vállalkozás bocsátotta ki, amely a Hpt., illetve a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) értelmében nem rendelkezik minõsített befolyással az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetben, vagy olyan vállalkozás, amely nem áll a Hpt.
vagy a Tpt. szerinti szoros kapcsolatban az elektronikus
pénzt kibocsátó szakosított hitelintézettel,”

XI. Fejezet
A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirõl szóló
2007. évi CXVII. törvény módosítása
123. § A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirõl
szóló 2007. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Fnyt.)
2. §-a a következõ 36. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
„36. minõsített befolyás: a befektetési vállalkozásokról
és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi
CXXXVIII. törvényben meghatározott fogalom.”
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124. § Az Fnyt. 34. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a
nemi hovatartozás alapján kizárólag az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003.
évi CXXV. törvény 30/A. §-ában meghatározott feltételek
megfelelõ teljesülése esetén írhat elõ eltérõ hozzájárulásokat és nyújthat eltérõ szolgáltatásokat.”
125. § Az Fnyt. 61. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Felügyelet a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenységi engedélyének megadásához elõzetesen
kikéri az EGT másik állama hatáskörrel rendelkezõ felügyeleti hatóságának véleményét, ha a tevékenykedni kívánó foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény]
„c) ellenõrzõ befolyással rendelkezõ természetes vagy
jogi személy tulajdonosa valamely más EGT-államban
székhellyel rendelkezõ foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
intézményben minõsített befolyással rendelkezik.”
126. § Az Fnyt. 70. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A felügyeleti biztost szükséghelyzetben a Felügyelet elnöke rendeli ki és hívja vissza. A felügyeleti biztos
legfeljebb 180 napra rendelhetõ ki, de ez az idõtartam a
felszámoló kijelöléséig meghosszabbítható. A kirendelésrõl a minõsített befolyással rendelkezõ tulajdonosokat is
értesíteni kell. A felügyeleti biztos feladata az e törvényben foglalt szabályok betartása és betartatása.”
127. § Az Fnyt. 90. §-ának c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:]
„c) az Európai Parlament és Tanács 2006/54/EK irányelve (2006. július 5.) a férfiak és nõk közötti esélyegyenlõség és egyenlõ bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történõ megvalósításáról.”

XII. Fejezet
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. törvény módosítása
128. § A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI. törvény 1. §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(4) Nem tartozik e törvény hatálya alá]
„a) a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.)
2. számú melléklet I. fejezet 12. pontjának b) alpontjában
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meghatározott ügynök, és a befektetési vállalkozásokról
és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi
CXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Bszt.) meghatározott függõ ügynök;”

XIII. Fejezet

A befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei
szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ
tevékenységek szabályairól szóló
2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

129. § A befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei
szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Bszt.) 3. §-a (1) bekezdésének bevezetõ
szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 8. §, 13. §, 22. §, 24. §, 27–31. §, 37–39. §,
97–107. §, 121. §, 124–141. §, 155–170. § és 172–175. §
kivételével a befektetési vállalkozásra elõírt rendelkezéseket kell alkalmazni”
130. § (1) A Bszt. 4. §-ának (2) bekezdése a következõ
6. ponttal egészül ki és ezzel egyidejûleg a 6–70. pont számozása 7–71. pontra változik:
[E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban]
„6. azonosító adatok:
a) természetes személy azonosító adatai: név, születési
név, anyja neve, születési hely, születési idõ, állampolgárság, lakcím, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány típusa és száma;
b) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ
jogalany azonosító adatai: név, rövidített név, székhely,
külföldi székhelyû vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címe, cégjegyzékszám, a létrejöttérõl (nyilvántartásba vételérõl, bejegyzésérõl) szóló határozat száma,
nyilvántartási száma, képviseletre jogosultak neve és beosztása;”
(2) A Bszt. 4. §-a (2) bekezdésének – az (1) bekezdés
alapján átszámozott – 11. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban]
„11. minõsített befolyás: egy vállalkozással létrejött
olyan közvetett és közvetlen kapcsolat, amely alapján a
befolyással rendelkezõ
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a) vállalkozásban fennálló tulajdoni hányadának (részesedésének) mértéke vagy az általa gyakorolható szavazati jog aránya legalább tíz százalék,
b) a vállalkozás döntéshozó, ügyvezetõ vagy felügyelõ
szervei, testületi tagjainak legalább húsz százalékát kinevezheti vagy felmentheti, vagy
c) létesítõ okirat, megállapodás alapján döntõ befolyást
gyakorolhat a vállalkozás mûködésére,”
(3) A Bszt. 4. §-a (2) bekezdésének – az (1) bekezdés
alapján átszámozott – 57. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban]
„57. repó- és fordított repóügylet: minden olyan megállapodás, amely értékpapír vagy áru tulajdonjogának, illetve az értékpapír vagy áru tulajdonjogához fûzõdõ
garantált jog átruházására vonatkozik – ha e garanciát
olyan elismert tõzsde bocsátja ki, amely az értékpapírhoz
vagy az áruhoz fûzõdõ joggal rendelkezik –, és a megállapodás nem teszi lehetõvé az eladó számára, hogy az adott
értékpapírt vagy árut adott idõpontban egyszerre több félnek ruházza át, illetõleg más ügylethez adja biztosítékul.
A szerzõdéskötéssel egyidejûleg az értékpapírra vagy árura az eladó visszavásárlási kötelezettséget, a vevõ az eladó
részére történõ viszonteladási kötelezettséget vállal a szerzõdésben meghatározott vagy az eladó által meghatározandó jövõbeli idõpontban történõ meghatározott visszavásárlási, viszonteladási áron. A felek közötti megállapodás rendelkezhet úgy is, hogy az ügylet tárgyát képezõ és
biztosítékul szolgáló értékpapír vagy áru más, egyenértékû
értékpapírra vagy árura kicserélhetõ. Az ügylet az értékpapír vagy áru eladója szempontjából repóügyletnek,
az értékpapír vagy áru vevõje szempontjából fordított repóügyletnek tekintendõ,”
(4) A Bszt. 4. §-a (2) bekezdésének – az (1) bekezdés
alapján átszámozott – 70. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban]
„70. üzleti titok: a Ptk.-ban meghatározott fogalom,”
131. § A Bszt. 5. §-a (2) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Kiegészítõ szolgáltatásnak minõsül]
„e) a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történõ sajátszámlás kereskedés,”
132. § (1) A Bszt. 28. §-ának (1) bekezdése a következõ w) ponttal egészül ki:
[A kérelmezõ a befektetési szolgáltatási tevékenység
végzésre jogosító engedély iránti kérelemhez mellékeli]
„w) a Befektetõ-védelmi Alap igazolását az Alaphoz
történõ csatlakozási kérelem benyújtásáról és a csatlakozási díj megfizetésérõl, ha a biztosított tevékenység végzé-
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sére kér engedélyt és jogszabály elõírja az Alaphoz történõ
csatlakozást.”
(2) A Bszt. 28. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül
ki:
„(6) Befektetési vállalkozás tevékenységi körének bõvítése esetén az engedély iránti kérelemhez azokat az
(1) bekezdés szerinti iratokat kell mellékelni, amelyek benyújtására korábban még nem került sor.”
133. § (1) A Bszt. 37. §-át megelõzõ fejezetcím és alcím
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„IX. FEJEZET
A MINÕSÍTETT BEFOLYÁS MEGSZERZÉSÉNEK
ENGEDÉLYEZÉSE
A befektetési vállalkozásban történõ minõsített befolyás
megszerzése”
(2) A Bszt. 37. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„37. § (1) A befektetési vállalkozásban történõ minõsített befolyás megszerzéséhez a Felügyelet elõzetes engedélye szükséges.
(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély iránti kérelemhez
mellékelni kell:
a) a kérelmezõ azonosító adatait,
b) a minõsített befolyás megszerzéséhez szükséges
pénzügyi forrás törvényes eredetének igazolását,
c) harminc napnál nem régebbi okirati igazolást arról,
hogy a személyes joga szerinti hatáskörrel rendelkezõ adóhatósággal, vámhatósággal, társadalombiztosítási szervvel
szemben nincs tartozása,
d) annak igazolását, hogy egyéb tulajdonosi érdekeltsége és tevékenysége nem veszélyezteti a pénzügyi intézmény mûködését,
e) természetes személy kérelmezõ esetén harminc napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy a
kérelmezõ személyes joga szerinti ennek megfelelõ okiratot,
f) a kérelmezõ arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel a (3) és (4) bekezdésben meghatározott feltételeknek,
g) nem természetes személy kérelmezõ esetén a kérelem benyújtásakor hatályos létesítõ okiratát, harminc napnál nem régebbi okirati igazolást arról, hogy a személyes
joga szerinti bejegyzése, nyilvántartásba vétele megtörtént, nem áll csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, valamint vezetõ állású személyével szemben
e törvényben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn,
h) a kérelmezõ arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a
minõsített befolyás megszerzése a befektetési vállalkozás
Magyar Köztársaság területén található központi irodából
történõ irányítását nem veszélyezteti,
i) nem természetes személy kérelmezõ esetén a kérelmezõ tulajdonosi szerkezetének részletes leírását,
j) a 28. § (1) bekezdésének t) és u) pontjában meghatározott nyilatkozatokat,
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k) a minõsített befolyás megszerzése következtében a
befektetési vállalkozással szoros kapcsolatba kerülõ természetes személy hozzájárulását a személyes adatainak az
összevont alapú, vagy a kiegészítõ felügyelet érdekében
történõ kezeléséhez, és
l) a kérelmezõ teljes bizonyító erejû magánokiratban
foglalt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul az
engedély iránti kérelemhez mellékelt iratban foglaltak
valódiságának a Felügyelet által megkeresett szervek útján
történõ ellenõrzéséhez.
(3) A befektetési vállalkozásban minõsített befolyással
az rendelkezhet,
a) akinek tevékenysége vagy a befektetési vállalkozásra gyakorolt befolyása nem veszélyezteti a befektetési vállalkozás független, megbízható és körültekintõ tulajdonosi
irányítását,
b) akinek üzleti tevékenysége, kapcsolatainak jellege
vagy más vállalkozásokkal fennálló közvetlen és közvetett
tulajdoni részesedésének szerkezete a felügyeleti tevékenységet nem akadályozza,
c) aki jó üzleti hírnévvel rendelkezik.
(4) A kérelmezõ, tevékenysége vagy a befektetési vállalkozásra gyakorolt befolyása különösen akkor veszélyezteti a befektetési vállalkozás független, megbízható és
körültekintõ tulajdonosi irányítását, ha
a) szavazati jogának gyakorlását a hatáskörrel rendelkezõ felügyeleti hatósága – a kérelem benyújtását megelõzõ öt éven belül – felfüggesztette,
b) minõsített befolyással rendelkezik (vagy rendelkezett), vezetõ állású személy (vagy az volt) olyan befektetési vállalkozásban, pénzügyi intézményben vagy biztosítóban,
ba) amely esetében a fizetõképtelenséget kizárólag a
hatáskörrel rendelkezõ felügyeleti hatóság által alkalmazott intézkedéssel lehetett elkerülni, és akinek személyes
felelõsségét e helyzet kialakulásáért jogerõs bírósági vagy
hatósági határozat megállapította, vagy
bb) amelyet fel kellett számolni, és akinek személyes
felelõsségét e helyzet kialakulásáért jogerõs bírósági vagy
hatósági határozat megállapította,
c) súlyosan vagy rendszeresen megsértette e törvény
vagy más, a befektetési vállalkozás gazdálkodására vonatkozó jogszabály elõírásait, és ezt a hatáskörrel rendelkezõ
felügyeleti hatóság, más hatóság vagy bíróság öt évnél
nem régebben kelt jogerõs határozatban megállapította.
(5) A Felügyelet a minõsített befolyás megszerzésének
vagy a minõsített befolyás mértéke növelésének engedélyezését megtagadja, ha a kérelmezõ, a befolyással rendelkezõ az (1)–(4) bekezdésekben meghatározott feltételeknek nem felel meg.”
134. § A Bszt. a 37. §-t követõen a következõ 37/A. és
37/B. §-okkal egészül ki:
„37/A. § (1) A minõsített befolyás mértékének megállapításánál a szavazati jog kiszámítása – a szavazati jog gyakorlásának korlátozására vonatkozó elõírásoktól függetle-
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nül – mindazon részesedés alapján történik, amelyhez a
befektetési vállalkozás létesítõ okiratának rendelkezése
alapján szavazati jog kapcsolódik.
(2) A minõsített befolyás mértékének meghatározásakor
a kérelmezõ részesedésén kívül a (3) és (4) bekezdés szerinti szavazati jogot is figyelembe kell venni.
(3) A minõsített befolyás mértékének meghatározásakor
figyelembe kell venni a kérelmezõ ellenõrzött vállalkozásaként mûködõ
a) befektetési alapkezelõ, ÁÉKBV-t kezelõ vállalkozás szavazati jogát, ha a befektetési alapkezelõ, ÁÉKBV-t
kezelõ vállalkozás az általa kezelt értékpapír-állományhoz
kapcsolódó szavazati jogot,
b) befektetési vállalkozás, hitelintézet szavazati jogát,
ha a befektetési vállalkozás, hitelintézet az általa kezelt
portfólióhoz kapcsolódó szavazati jogot
a kérelmezõ, a kérelmezõ másik ellenõrzött vállalkozásának közvetlen, közvetett bármely más módon adott utasítása alapján gyakorolhatja.
(4) A minõsített befolyás mértékének meghatározásakor
a kérelmezõ szavazati jogaként kell figyelembe venni a részesedéshez kapcsolódó szavazati jogot, amelyet
a) a kérelmezõ és harmadik személy olyan megállapodás alapján gyakorolhat, amely lehetõvé teszi a megállapodásban részes felek számára a szavazati jog összehangolt
gyakorlását,
b) a kérelmezõ a szavazati jog ideiglenes átruházására
irányuló megállapodás alapján gyakorolhat,
c) a kérelmezõ a nála biztosítékként elhelyezett részesedéshez kapcsolódóan, megállapodás alapján gyakorolhat,
d) a kérelmezõ a részesedésre vonatkozó haszonélvezeti jog alapján gyakorolhat,
e) a kérelmezõ ellenõrzött vállalkozása az a)–d) pontokban meghatározottak alapján gyakorolhat,
f) a kérelmezõ letétkezelõként – a letevõ konkrét utasítása hiányában – saját döntése alapján gyakorolhat,
g) harmadik személy – a kérelmezõvel kötött megállapodás alapján – saját nevében, a kérelmezõ javára gyakorolhat, vagy
h) a kérelmezõ meghatalmazottként – a meghatalmazó
konkrét utasítása hiányában – saját döntése alapján gyakorolhat.
(5) A minõsített befolyás mértékének meghatározásakor
nem kell figyelembe venni a kérelmezõ ellenõrzött vállalkozásának szavazati jogát, ha a kérelmezõ és annak ellenõrzött vállalkozása a részesedés megszerzésekor írásban
nyilatkozik arról, hogy
a) a szavazati jogot nem gyakorolja vagy harmadik személy a kérelmezõtõl és annak ellenõrzött vállalkozásától
függetlenül gyakorolhatja, és a részesedést annak megszerzésétõl számított egy éven belül elidegeníti,
b) a szavazati jogot harmadik – a kérelmezõtõl és annak
ellenõrzött vállalkozásától független – személy papír alapú vagy elektronikus eszköz útján adott konkrét utasítása
szerint gyakorolhatja,
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c) a befektetési vállalkozás döntéshozó, ügyvezetõ, felügyelõ szervei vagy testületi tagjainak kinevezésére, felmentésére vonatkozó döntések meghozatalában nem vesz
részt.
(6) A minõsített befolyás mértékének meghatározásakor
nem kell figyelembe venni a kérelmezõ ellenõrzött vállalkozásaként mûködõ befektetési vállalkozás, hitelintézet
szavazati jogát, ha a befektetési vállalkozás, hitelintézet
rendelkezik portfóliókezelési tevékenység végzésére jogosító engedéllyel, és
a) papír alapú vagy elektronikus eszköz útján adott
konkrét utasítása alapján,
b) a kérelmezõtõl függetlenül
gyakorolhatja az általa kezelt portfólióhoz kapcsolódó
szavazati jogot.
37/B. § (1) Ha a kérelmezõ a minõsített befolyását úgy
kívánja módosítani, hogy az meghaladja a húsz, harminchárom vagy ötven százalékos mértéket, a (2) bekezdésben
foglaltak szerinti tartalommal kérelmet nyújt be a Felügyeletnek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemben fel kell tüntetni
a) a minõsített befolyásnak a bejelentés pillanatában
meglévõ mértékét,
b) a megszerezni szándékozott minõsített befolyás
mértékét, és
c) a 37. § (2) bekezdése szerinti adatokat.
(3) A befolyással rendelkezõ a (2) bekezdésben foglaltakkal azonos tartalmú bejelentést tesz a Felügyeletnek abban az esetben, ha a meglévõ minõsített befolyását az
(1) bekezdésben meghatározott mértékek valamelyike alá
szándékozik csökkenteni azzal, hogy bejelentésében a
(2) bekezdés b) pontjában szereplõ mérték helyett a szándékolt csökkentés mértékét tünteti fel.
(4) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott kérelem
átvételét a Felügyelet a kérelem benyújtásától számított
két munkanapon belül, írásban igazolja a kérelmezõ vagy
a befolyással rendelkezõ felé (a továbbiakban: átvételi igazolás), és egyben tájékoztatja a 38. § (1) bekezdésében
meghatározott ügyintézési határidõrõl. Ez a rendelkezés
megfelelõen alkalmazandó a 38. § (2) bekezdésében meghatározott hiánypótlás esetében is.”
135. § A Bszt. 38. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„38. § (1) A Felügyelet az átvételi igazolás kiállításától
számított hatvan munkanapon belül (a továbbiakban: ügyintézési határidõ) megvizsgálja a befolyásszerzési szándékot abból a szempontból, hogy annak megvalósulását
követõen az e törvényben foglaltak teljesítése biztosítható-e.
(2) A Felügyelet a 37/B. § (2) bekezdésében meghatározott információk hiányos vagy nem megfelelõ módon
való benyújtása esetén az átvételi igazolás kiállításától
számított ötven munkanapon belül, az értékelés befejezéséhez szükséges információk megjelölésével, írásban
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további tájékoztatást és a hiányok pótlását kérheti
(a továbbiakban: hiánypótlás).
(3) A hiánypótlásra biztosított határidõ húsz munkanap.
Az ügyintézési határidõ számításakor a hiánypótlás teljesítéséig eltelt idõ nem vehetõ figyelembe.
(4) A hiánypótlásra biztosított határidõ harminc munkanap, ha a kérelmezõ
a) székhelye harmadik országban található, vagy
b) nem tartozik a Tanács 85/611/EGK, a 92/49/EGK
irányelvét, valamint az Európai Parlament és a Tanács
2002/83/EK, a 2005/68/EK és a 2006/48/EK irányelvét átültetõ EGT-állam jogszabályai szerinti felügyelet hatálya
alá.
(5) A hiánypótlás nem vagy nem megfelelõ teljesítése
esetén a Felügyelet a Ket. 31. §-ának (2) bekezdése szerint jár el.
(6) A hiánypótlás kérelmezõ általi megfelelõ teljesítését
követõen a Felügyelet jogosult egyéb tájékoztatást is kérni
a kérelmezõtõl. Ezen tájékoztatás teljesítésére biztosított
határidõt azonban az ügyintézési határidõ számításánál
figyelembe kell venni.”
136. § A Bszt. a 38. §-t követõen a következõ
38/A. §-sal egészül ki:
„38/A. § Ha a kérelmezõ
a) EGT-államban tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkezõ befektetési vállalkozás,
b) EGT-államban tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkezõ hitelintézet,
c) EGT-államban tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkezõ biztosító,
d) EGT-államban tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkezõ viszontbiztosító,
e) EGT-államban tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkezõ ÁÉKBV-t kezelõ vállalkozás,
f) anyavállalata az a)–e) pont szerinti vállalkozásnak,
g) ellenõrzött vállalkozása az a)–e) pont szerinti vállalkozás,
akkor a Felügyelet a 171. §-ban foglaltak szerinti konzultációt folytat a befektetési vállalkozás, a hitelintézet, a biztosító, a viszontbiztosító és az ÁÉKBV-t kezelõ vállalkozás székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkezõ felügyeleti
hatósággal.”
137. § A Bszt. 39. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„39. § (1) Ha a Felügyelet a 38. § (1) bekezdésében
meghatározott idõszakon belül a minõsített befolyás megszerzését vagy a minõsített befolyás mértékének növelését
nem tagadja meg, az engedélyt megadottnak kell tekinteni.
(2) A minõsített befolyás megszerzésének vagy a minõsített befolyás mértéke növelésének engedélyezése esetén
a kérelmezõnek hat hónapon belül kell lebonyolítania az
ügyletet.
(3) Ha a minõsített befolyás megszerzésére vonatkozó
engedélyezési feltétel már nem áll fenn, a Felügyelet a jog-
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ellenes állapot megszüntetéséig vagy az engedélyezési feltétel teljesítésének igazolásáig a minõsített befolyással
rendelkezõ szavazati jogának gyakorlását felfüggeszti.
(4) A befektetési vállalkozás a tudomásszerzéstõl számított két munkanapon belül bejelenti a Felügyeletnek a
befektetési vállalkozásban minõsített befolyással rendelkezõ személy azonosító adatait, részesedésének mértékét
és annak módosulását.
(5) Aki befektetési vállalkozásban minõsített befolyást
szerzett, vagy már meglévõ befolyásának mértékét a
37/B. § (1) és (3) bekezdésében meghatározottak szerint
módosította, a minõsített befolyás megszerzését követõ
két munkanapon belül errõl írásban értesíti a Felügyeletet.”
138. § (1) A Bszt. 43. §-a (1) bekezdésének bevezetõ
szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A befektetési vállalkozás a befektetési szolgáltatási
tevékenysége vagy kiegészítõ szolgáltatása keretében – a
(12) bekezdésben foglaltak kivételével – legkésõbb az
adott szerzõdés megkötését megelõzõen tájékoztatja a
leendõ szerzõdõ felet, ha a szerzõdés megkötését követõen
lakossági ügyfélnek minõsül, valamint a lakossági ügyfelet”
(2) A Bszt. 43. §-a (3) bekezdésének d) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A befektetési vállalkozás a 41. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tájékoztatás keretében közli a leendõ
szerzõdõ féllel, amely a szerzõdéskötést követõen lakossági ügyfélnek minõsül vagy a lakossági ügyféllel]
„d) a befektetési szolgáltatási tevékenység, valamint a
kiegészítõ szolgáltatás végzésére jogosító engedélyének
számát, valamint az ezen engedélyt kiadó felügyeleti hatóság nevét és levelezési címét, és”
(3) A Bszt. 43. §-a (7) bekezdésének b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A befektetési vállalkozás a 41. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott, az ügyfél tulajdonát képezõ vagy õt
megilletõ pénzügyi eszköz kezelésével kapcsolatosan]
„b) ha a székhelye szerinti vagy a harmadik személy
székhelye szerinti állam joga alapján a lakossági ügyfél tulajdonát képezõ vagy õt megilletõ pénzügyi eszköz harmadik fél kezelésében lévõ gyûjtõszámlára kerülhet, tájékoztatja az ügyfelet errõl a lehetõségrõl és kifejezetten, jól érthetõen felhívja a figyelmet az ebbõl adódó kockázatokra,”
(4) A Bszt. 43. §-a (12) bekezdésének a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A befektetési vállalkozás a leendõ szerzõdõ félnek,
amely a szerzõdéskötést követõen lakossági ügyfélnek minõsül vagy a lakossági ügyfélnek az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást az (1), illetve (2) bekezdésben
foglaltaktól eltérõen közvetlenül az adott szerzõdés megkötését követõen, illetve a (2) bekezdésben meghatározott
tájékoztatást közvetlenül a szolgáltatás teljesítésének megkezdését követõen adhatja meg, ha]
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„a) a befektetési vállalkozás a leendõ szerzõdõ féllel
vagy az ügyféllel szemben a Tétv. 4. §-ában meghatározott
követelményeknek eleget tesz, függetlenül attól, hogy a
Tétv. az adott esetben alkalmazandó-e, vagy”
139. § (1) A Bszt. 45. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(1) Az a befektetési vállalkozás, amely a 44. § (1) bekezdésében nem említett befektetési szolgáltatási tevékenységet végez, a szerzõdés megkötését vagy keretszerzõdés esetén a megbízás végrehajtását megelõzõen – a
(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a leendõ szerzõdõ féltõl és az ügyféltõl nyilatkozatot kér
a) a szerzõdésben foglalt ügylet lényegével,
b) az ügyletben érintett pénzügyi eszköz jellemzõivel, és
c) különösen ezek kockázataival
kapcsolatos ismereteirõl és tapasztalatairól, annak megítélése érdekében, hogy a befektetési vállalkozás valóban a
számára megfelelõ ügylettel vagy pénzügyi eszközzel
kapcsolatos szolgáltatást nyújtsa.”
(2) A Bszt. 45. §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[Nem kell az (1) bekezdésben foglaltakat alkalmazni,
ha a befektetési vállalkozás a leendõ szerzõdõ féllel vagy
az ügyféllel az 5. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontjában
foglaltakra köt megállapodást és]
„a) az ügylet szabályozott piacra vagy azzal azonos feltételeknek megfelelõ harmadik országbeli tõzsdére bevezetett részvényre, pénzpiaci eszközre, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírra vagy más értékpapírosított követelésre (ide nem értve azokat az eszközöket, amelyek származtatott elemeket tartalmaznak), valamint az ÁÉKBV által kibocsátott értékpapírra vagy más nem-komplex pénzügyi eszközre vonatkozóan jön létre,”
140. § (1) A Bszt. 47. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(1) A befektetési vállalkozás a befektetési szolgáltatási
tevékenysége és a kiegészítõ szolgáltatása keretében, a szerzõdéskötést megelõzõen a 48. §, 49. § és 51. § szerint minõsíti a leendõ szerzõdõ felet, és a szerzõdés hatálybalépését
követõen ügyfélként e minõsítésnek megfelelõen kezeli.”
(2) A Bszt. 47. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A befektetési vállalkozás írásban vagy más tartós adathordozón értesíti az ügyfelet]
„c) arról a tényrõl, hogy kérheti a 48. § (4) bekezdésében, a 49. §-ban, az 51. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak
szerint e minõsítés megváltoztatását, és az ilyen kérés esetén az õt megilletõ jogok megváltozásában jelentkezõ következményekrõl.”
141. § A Bszt. 51. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(2) A befektetési vállalkozásnak az 5. § (1) bekezdésének a)–c) pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenysége és ehhez kapcsolódó kiegészítõ szolgáltatása esetében – ha azt az (1) bekezdésben meghatározott elfogadható partner számára nyújtja – a 40–50. §-ban,
az 55. §-ban, a 62–65. §-ban foglaltakat – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel – nem kell alkalmaznia.”
142. § (1) A Bszt. 54. §-a (1) bekezdésének b) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A befektetési vállalkozás a befektetési szolgáltatási tevékenysége és a kiegészítõ szolgáltatása keretében történõ
szerzõdéskötést, valamint a hatályban lévõ keretszerzõdés
alapján kapott megbízás végrehajtását megtagadja, ha]
„b) az jogszabályba vagy a szabályozott piac, a szabályozott piacra vonatkozó feltételeknek megfelelõ harmadik országbeli tõzsde, elszámolóház, elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezet, központi szerzõdõ fél vagy
központi értéktár szabályzatának rendelkezésébe ütközne,”
(2) A Bszt. 54. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A befektetési vállalkozás a befektetési szolgáltatási tevékenysége és a kiegészítõ szolgáltatása keretében történõ
szerzõdéskötést, valamint a hatályban lévõ keretszerzõdés
alapján kapott megbízás végrehajtását megtagadja, ha]
„e) a 44. § (1) bekezdése szerinti alkalmassági teszt
eredménye nem teszi lehetõvé az adott pénzügyi eszköz
tekintetében kért szolgáltatás nyújtását az ügyfél számára.”
143. § (1) A Bszt. 62. §-ának (6) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(6) Ha a befektetési vállalkozás a (2) bekezdésben
foglalt szempont vonatkozásában az ügyféltõl határozott
utasítást kapott, a megbízást ezen utasításnak megfelelõen
hajtja végre.”
(2) A Bszt. 62. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Az ügyfél kérésére a befektetési vállalkozás írásban, a végrehajtási politikában foglalt rendelkezések alkalmazásának bemutatásával igazolja, hogy az ügyfél
megbízását a végrehajtási politikában foglaltaknak megfelelõen hajtotta végre.”
144. § A Bszt. 68. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Ha az ügyfél a (2) bekezdés a) pontjának megfelelõ tájékoztatást választotta, a befektetési vállalkozás portfóliókezelési tevékenysége keretében az ügyfél megbízása
alapján végrehajtott ügyletekrõl szóló (1) bekezdés szerinti rendszeres jelentést
a) legalább évente, a (7) bekezdésben foglaltakra
figyelemmel,
b) az ügyfél kifejezett kérésére negyedévente, és
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c) ha a befektetési vállalkozás portfóliókezelési tevékenysége keretében az ügyféllel olyan szerzõdést kötött,
amely tõkeáttételes portfólió kialakítását teszi lehetõvé,
legalább havonta
elkészíti és írásban vagy más tartós adathordozón az ügyfél rendelkezésére bocsátja.”
145. § A Bszt. 69. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha a befektetési vállalkozás portfóliókezelési tevékenységet végez, akkor az ügyfél számára az (1) bekezdésben meghatározott jelentési kötelezettségét a 68. § szerinti jelentési kötelezettség keretében, azzal együttesen is
teljesítheti.”
146. § (1) A Bszt. 72. §-a (1) bekezdésének bevezetõ
szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A befektetési vállalkozás a portfóliókezelési tevékenysége során – ha az ügyfél kifejezetten eltérõen nem
rendelkezik – az ügyfél javára kezelt portfólió terhére nem
szerezhet”
(2) A Bszt. 72. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A befektetési vállalkozás portfóliókezelési tevékenysége keretében az ügyfél javára kezelt portfólió terhére nem köthet ügyletet szabályozott piacra be nem vezetett
vagy multilaterális kereskedési rendszerben történõ kereskedés tárgyát nem képezõ értékpapírra olyan személlyel
vagy szervezettel, amelyben a befektetési vállalkozás minõsített befolyással rendelkezik, vagy amely a befektetési
vállalkozásban minõsített befolyással rendelkezik.”
147. § (1) A Bszt. 77. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(1) A befektetési vállalkozás biztosítja, hogy a pénzügyi elemzõ és a befektetési vállalkozás más alkalmazottja, aki
a) a 76. § (1) bekezdése szerinti befektetési elemzés
készítésében részt vett, és
b) ismeri a befektetési elemzés közzétételének várható
idõzítését vagy tartalmát, ha az a nyilvánosság számára
nem ismert vagy a nyilvánosság számára ismert információkból nem következtethetõ ki,
ne köthessen saját, vele közös háztartásban élõ személy,
közeli hozzátartozója és egyéb módon érintett személy
– ideértve magát a befektetési vállalkozást is – nevében
vagy javára ügyletet olyan pénzügyi eszközre vonatkozóan, amely a befektetési elemzés tárgyát képezi vagy
amelynek árfolyama a befektetési elemzés tárgyát képezõ
eszköztõl függ – kivéve ha árjegyzõként jóhiszemûen és az
árjegyzés rendes menete szerint jár el vagy az ügyfél megbízását annak kifejezett utasítása alapján hajtja végre – addig az idõpontig, amíg azon személyeknek vagy szervezeteknek, amelyek számára a befektetési elemzést közzéteszik, nem volt reális esélyük annak tartalma alapján cselekedni.”
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(2) A Bszt. 77. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben nem említett esetben, a pénzügyi elemzõ és a befektetési vállalkozás más alkalmazottja, aki a 76. § (1) bekezdése szerinti befektetési elemzés
készítésében részt vett, nem köthet saját, vele közös háztartásban élõ személy, közeli hozzátartozója és egyéb módon érintett személy – ideértve magát a befektetési vállalkozást is – nevében vagy javára ügyletet olyan pénzügyi
eszközre vonatkozóan, amely a befektetési elemzés tárgyát képezi vagy amelynek árfolyama a befektetési elemzés tárgyát képezõ eszköztõl függ, a befektetési elemzésben szereplõ ajánlással ellentétesen, kivéve, ha ahhoz a
megfelelési vezetõ vagy a befektetési vállalkozás jogi vezetõjének jóváhagyását megkapta.”
(3) A Bszt. 77. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha a 76. § (1) bekezdése szerinti befektetési elemzés tervezete ajánlást vagy célárfolyamot tartalmaz, a kibocsátó, a befektetési vállalkozás befektetési elemzés készítésében részt vevõ alkalmazottai – ide nem értve a pénzügyi elemzõt – és más személyek a befektetési elemzés
közzététele elõtt a befektetési elemzés tervezetét nem kaphatják kézhez sem az adatok pontosságának ellenõrzése,
sem egyéb más célból, kivéve, ha az ellenõrzés célja annak
vizsgálata, hogy a vállalkozás a jogi kötelezettségeinek
eleget tett-e.”
(4) A Bszt. 77. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül
ki:
„(6) Az (1) és (2) bekezdés szerinti egyéb módon érintett személynek a pénzügyi elemzõvel és a befektetési
vállalkozás más alkalmazottjával olyan kapcsolatban álló
személyt kell tekinteni, amely kapcsolat lehetõvé teszi olyan ügylet megkötését, amelyhez bármelyiküknek
anyagi érdeke fûzõdik.”
148. § A Bszt. 85. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az árutõzsdei szolgáltató az árutõzsdei szolgáltatása
keretében történõ szerzõdéskötést, valamint a hatályban
lévõ keretszerzõdés alapján kapott megbízás végrehajtását megtagadja, ha]
„d) a 84. §-ban meghatározott vizsgálat eredménye
alapján a leendõ szerzõdõ fél és az ügyfél ismereteit, kockázatviselõ képességét vagy jövedelmi helyzetét nem tartja alkalmasnak.”
149. § A Bszt. 97. §-a (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A befektetési vállalkozás, illetõleg az árutõzsdei szolgáltató a könyvvizsgálói feladatok ellátására annak az érvényes könyvvizsgálói engedéllyel rendelkezõ könyvvizsgálónak ad megbízást, aki vagy amely a Gt. könyvvizsgálóra vonatkozó rendelkezéseinek megfelel és]
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„f) a befektetési vállalkozás, az árutõzsdei szolgáltató
minõsített befolyással rendelkezõ tulajdonosa a könyvvizsgáló társaságban nem rendelkezik közvetlen vagy közvetett tulajdonnal.”
150. § A Bszt. 108. §-a (1) bekezdésének bevezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A befektetési vállalkozás alkalmazottja a saját, a
vele közös háztartásban élõ személy, a közeli hozzátartozója és az egyéb módon érintett személy nevében vagy javára – az (5) és (6) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – nem köthet olyan ügyletet, amely”
(2) A Bszt. 108. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti egyéb módon érintett személynek a befektetési vállalkozás alkalmazottjával vagy
az (5) bekezdésben meghatározott személyekkel olyan
kapcsolatban álló személyt kell tekinteni, amely kapcsolat
lehetõvé teszi olyan ügylet megkötését, amelyhez bármelyiküknek anyagi érdeke fûzõdik.”
151. § A Bszt. 109. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A befektetési vállalkozás kötelezi az alkalmazottját
és a 108. § (5) bekezdésében meghatározottakat, hogy a
108. § (1), (3) és (4) bekezdése szerinti tilalom alá nem
esõ ügyletükre vonatkozó megállapodás megkötését követõen azt haladéktalanul jelentsék be a befektetési vállalkozásnak.”
152. § A Bszt. 118. §-a (3) bekezdésének j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott titoktartási kötelezettség nem áll fenn]
„j) a feladatkörében eljáró országgyûlési biztossal, és”
153. § A Bszt. 120. §-ának e) és f) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[Nem jelenti az értékpapírtitok sérelmét]
„e) a befektetési vállalkozás, az árutõzsdei szolgáltató
által a külföldi befektetési vállalkozás, árutõzsdei szolgáltató számára történõ adattovábbítás, ha
ea) az ügyfél ahhoz írásban hozzájárult,
eb) a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítõ adatkezelés feltételei a külföldi befektetési vállalkozásnál, árutõzsdei szolgáltatónál minden egyes
adatra nézve biztosítottak,
ec) a külföldi befektetési vállalkozás, árutõzsdei szolgáltató székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítõ adatvédelmi jogszabállyal,
f) a befektetési vállalkozás, az árutõzsdei szolgáltató
igazgatóságának írásbeli hozzájárulásával a befektetési
vállalkozásban, az árutõzsdei szolgáltatóban minõsített
befolyással rendelkezõ tulajdonosnak vagy az ilyen befolyást szerezni kívánó személynek vagy szervezetnek, a
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szerzõdéses kötelezettségek állományának átruházásáról
szóló megállapodás szerinti átvevõ társaságnak, vagy ezek
tulajdonosa, jövõbeni tulajdonosa által felhatalmazott
könyvvizsgálónak, jogi vagy más szakértõnek történõ
adatátadás,”
154. § A Bszt. 136. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A befektetési vállalkozás és az árutõzsdei szolgáltató minõsített befolyással rendelkezõ tulajdonosa és
vezetõ tisztségviselõje tulajdonát képezõ vagy õt megilletõ pénzügyi eszköz és pénzeszköz vonatkozásában az
(1) és (2) bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatóak.”
155. § A Bszt. 144. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A piacmûködtetõ a multilaterális kereskedési rendszer mûködtetésével összefüggõen keletkezõ károk fedezetére káreseményenként legalább százmillió forint, és
évente összesen legalább százötvenmillió forint összegû
felelõsségbiztosítással rendelkezik.”
156. § A Bszt. 161. §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A nyilvántartás a (2) és (3) bekezdésben megjelölt
azonosító adatokon túl tartalmazza]
„a) a minõsített befolyással összefüggésben a minõsített
befolyás mértékét, valamint a befolyás gyakorlását biztosító szerzõdést,”
157. § A Bszt. 164. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) A Felügyelet az e törvényben foglalt kötelezettségek
sérelme esetén alkalmazható intézkedése során]
„d) a befektetési vállalkozás és az árutõzsdei szolgáltató
vezetõ állású személyének és könyvvizsgálójának felmentését, az alkalmazott felelõsségre vonását kezdeményezheti,”
158. § A Bszt. 171. §-a a következõ (5) bekezdéssel
egészül ki:
„(5) A Felügyelet az érintett, más EGT-állam felügyeleti hatósága által a Felügyelet számára megküldött állásfoglalását a konzultációt követõen meghozott határozatában ismerteti.”
159. § A Bszt. 183. §-ának (1) bekezdése a következõ
d) ponttal egészül ki:
[E törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]
„d) az Európai Parlament és a Tanács 2007. szeptember
5-i 2007/44/EK irányelve a 97/49/EGK tanácsi irányelvnek és a 2002/83/EK, a 2004/39/EK, a 2005/68/EK és a
2006/48/EK irányelvnek a pénzügyi szektorbeli részesedésszerzések és részesedésnövelések prudenciális értéke-
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lésének eljárási szabályai és az értékelés kritériumai tekintetében történõ módosításáról.”
160. § A Bszt. 2. melléklete 18. pontjának a) és b) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A 17. pont szerinti korlátozások figyelembevételével
meghatározott szavatoló tõke alapvetõ tõkéjébõl és járulékos tõkéjébõl 50-50%-os arányban le kell vonni:]
„a) a más pénzügyi intézményben, befektetési vállalkozásban, biztosítóban, valamint viszontbiztosítóban lévõ
részesedések könyv szerinti értékét – ha a felsoroltaknál a
befektetési vállalkozás minõsített befolyással rendelkezik –, valamint az elõzõekben felsorolt vállalkozások
részére nyújtott alárendelt kölcsöntõke, alapvetõ kölcsöntõke és járulékos kölcsöntõke könyv szerinti értékét,
b) a minõsített befolyásnak nem minõsülõ, más pénzügyi intézményben, befektetési vállalkozásban, biztosítóban, valamint viszontbiztosítóban lévõ részesedések
könyv szerinti értékének, valamint az elõzõekben felsorolt
vállalkozások részére nyújtott alárendelt kölcsöntõke,
alapvetõ kölcsöntõke és járulékos kölcsöntõke könyv szerinti értékének együttes összegébõl az 1–17. pontok figyelembevételével számított szavatoló tõke tíz százalékát
meghaladó részét,”

XIV. Fejezet
A viszontbiztosítókról szóló
2007. évi CLIX. törvény módosítása
161. § (1) A viszontbiztosítókról szóló 2007. évi CLIX.
törvény (a továbbiakban: Vbit.) 3. §-a (1) bekezdésének
7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„7. minõsített befolyás: egy vállalkozással létrejött
olyan közvetett és közvetlen kapcsolat, amely alapján a
befolyással rendelkezõ
a) vállalkozásban fennálló tulajdoni hányadának (részesedésének) mértéke vagy az általa gyakorolható szavazati jog aránya legalább tíz százalék, vagy
b) a vállalkozás döntéshozó, ügyvezetõ vagy felügyelõ
szervei, testületi tagjainak legalább húsz százalékát kinevezheti vagy felmentheti, vagy
c) létesítõ okirat, megállapodás alapján döntõ befolyást
gyakorolhat a vállalkozás mûködésére.
A minõsített befolyás nagyságának megállapításakor a
közvetlen és a közvetett tulajdont együttesen, valamint a
Bszt. 37/A. §-ának (2)–(6) bekezdésében foglaltakat kell
megfelelõen figyelembe venni;”
(2) A Vbit. 3. §-a (1) bekezdésének 51. pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„51. üzleti titok: a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959.
évi IV. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott
fogalom;”
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(3) A Vbit. 3. §-ának (1) bekezdése a következõ
61. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
„61. ÁÉKBV: a befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Bszt.) meghatározott fogalom,”
(4) A Vbit. 3. §-ának (1) bekezdése a következõ
62. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
„62. közeli hozzátartozó: a Ptk.-ban meghatározott fogalom és az élettárs.”
162. § A Vbit. 22. §-ának f) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[A viszontbiztosító alapítási engedély iránti kérelméhez
mellékelni kell:]
„f) viszontbiztosító részvénytársaság esetén tájékoztatást a részvényesekrõl, arról, hogy a részvényesek természetes vagy jogi személyek, a minõsített befolyással rendelkezõ személyrõl és a minõsített befolyás mértékérõl,”
163. § A Vbit. 53. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„53. § (1) Aki viszontbiztosító részvénytársaságban
olyan mértékû részesedést kíván szerezni, amellyel eléri
vagy meghaladja a minõsített befolyás minimális mértékét, vagy minõsített befolyását úgy kívánja módosítani,
hogy tulajdoni részesedése vagy szavazati joga elérje vagy
meghaladja a 20, 33 vagy 50 százalékos határértéket, köteles a szerzõdés megkötéséhez a Felügyelet elõzetes engedélyét beszerezni. A tulajdonjoghoz, illetve a szavazati
joghoz kapcsolódó, annak arányát meghaladó elõnyöket
biztosító megállapodás kizárólag a Felügyelet engedélyével köthetõ.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell a viszontbiztosító
megnevezését, a meglévõ és a megszerezni kívánt részesedés – a 3. § (1) bekezdésének 7. és 30. pontját, valamint a
Bszt. 37/A. §-ának (2)–(6) bekezdésében foglaltakat is
figyelembe vevõ – nagyságát.
(3) A részesedésszerzés engedélyezése iránti kérelemhez a (2) bekezdésben foglaltakon túl mellékelni kell:
a) a kérelmezõ, illetve a kérelmezõ vállalkozásban
minõsített befolyással rendelkezõ 3. § (1) bekezdésének
3. pontjában meghatározott azonosító adatait;
b) természetes személy kérelmezõ esetén harminc napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy a
kérelmezõ személyes joga szerinti ennek megfelelõ okiratot;
c) természetes személy kérelmezõ, a kérelmezõ vállalkozásban minõsített befolyással rendelkezõ természetes
személy esetén arról szóló nyilatkozatát, hogy személyével kapcsolatban más kizáró ok nem áll fenn;
d) nem természetes személy kérelmezõ esetén a kérelem benyújtásakor hatályos létesítõ okiratát, harminc napnál nem régebbi okirati igazolást arról, hogy a személyes
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joga szerinti bejegyzése, nyilvántartásba vétele megtörtént, nem áll csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, továbbá nyilatkozatot arról, hogy vezetõ állású
személyével szemben kizáró okok nem állnak fenn;
e) harminc napnál nem régebbi okirati igazolást arról,
hogy a kérelmezõ személyes joga szerinti hatáskörrel rendelkezõ adóhatósággal, vámhatósággal, társadalombiztosítási szervvel szemben nincs tartozása;
f) a minõsített befolyás megszerzéséhez szükséges
pénzügyi forrás törvényes eredetének igazolását;
g) nyilatkozatot arról, hogy a kérelmezõ egyéb tulajdonosi érdekeltsége és tevékenysége nem veszélyezteti a
pénzügyi intézmény mûködését, továbbá hogy milyen – az
Szmt. szerinti – függõ és jövõbeni kötelezettségei vannak;
h) a tulajdonszerzésre, illetve a szavazati joghoz kapcsolódó jelentõs elõnyöket biztosító megállapodásra tett
szerzõdéses ajánlatot;
i) nem természetes személy kérelmezõ esetén a kérelmezõ tulajdonosi szerkezetének részletes leírását;
j) a 22. § h) és i) pontjában meghatározott nyilatkozatokat;
k) a kérelmezõ teljes bizonyító erejû magánokiratban
foglalt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul az
engedély iránti kérelemhez mellékelt iratban foglaltak
valódiságának a Felügyelet által megkeresett szervek útján
történõ ellenõrzéséhez.
(4) A részesedésszerzés feltétele, hogy a kérelmezõ
– közvetlen részesedésszerzés esetén – a részesedésszerzéshez szükséges tõke pénzbeli részét valamely tagállamban bejegyzett hitelintézetnél helyezze el.
(5) Ha a kérelmezõ harmadik országbeli biztosító,
viszontbiztosító, hitelintézet vagy befektetési társaság, a
(3) és (4) bekezdésekben foglaltakon kívül a kérelemhez
mellékelni kell a székhely szerinti állam illetékes felügyeleti hatóságának arra vonatkozó igazolását, illetve nyilatkozatát, hogy a vállalkozás a tevékenység végzésére
vonatkozó szabályok betartásával mûködik.”
164. § A Vbit. 54. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„54. § (1) Ha a kérelmezõ
a) az Európai Unió másik tagállamában tevékenység
végzésére jogosító engedéllyel rendelkezõ befektetési vállalkozás, hitelintézet, biztosító, viszontbiztosító, ÁÉKBV,
vagy
b) az a) pontban foglalt vállalkozások anyavállalata,
vagy
c) az a) pontban foglalt vállalkozás felett ellenõrzést
gyakorló természetes vagy jogi személy,
a Felügyelet kikéri az a)–c) pontokban meghatározottak
székhelye szerint érintett illetékes felügyeleti hatóságának
véleményét.
(2) A Felügyelet az engedélyezéshez szükséges feltételek igazolása vagy ellenõrzése céljából a kérelmezõ székhelye vagy lakóhelye szerinti illetékes hatósághoz fordulhat.”
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165. § A Vbit. az 54. §-t követõen a következõ
54/A. §-sal egészül ki:
„54/A. § (1) A Felügyeletnek a kérelem beérkezésének
napjától számított legfeljebb 60 munkanap áll rendelkezésére a kérelemmel összefüggõ és rendelkezésre álló okiratok és információk értékelésére (a továbbiakban: ügyintézési határidõ), és az 53. § (1) bekezdésében elõírt engedély megadására.
(2) A Felügyelet a kérelem, az ahhoz mellékelt iratok,
valamint a (3) bekezdésben meghatározott információk
pótlásának átvételét legkésõbb 2 munkanapon belül írásban igazolja a kérelmezõ személy felé. A Felügyelet az
igazolásban tájékoztatja a kérelmezõt az ügyintézési határidõ lejártának idõpontjáról.
(3) A Felügyelet a kérelem beérkezésének napjától számított 50 munkanapon belül a döntés meghozatalához
szükséges információk pótlására hívhatja fel a kérelmezõt.
(4) A kérelmezõnek az információk pótlására 20 munkanap áll a rendelkezésére. Az információk kérelmezõ általi pótlásának az ideje az ügyintézési határidõbe nem számít bele.
(5) A Felügyelet minden további, a szükséges információk pótlására irányuló felhívásának teljesítéséhez szükséges idõ az ügyintézési határidõbe beleszámít.
(6) A kérelmezõnek az információk pótlására 30 munkanap áll a rendelkezésére, ha:
a) székhelye harmadik országban található, vagy
b) nem tartozik a 85/611/EGK tanácsi irányelvet, a
92/49/EGK tanácsi irányelvet, a 2002/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet, a 2005/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet, vagy a 2006/48/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvet átültetõ tagállami jogszabályok szerinti felügyelet hatálya alá.
(7) A szükséges információk pótlásának nem, vagy nem
megfelelõ teljesítése esetén a Felügyelet a Ket. 31. §
(2) bekezdése szerint jár el.”
166. § A Vbit. 55. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„55. § (1) Az 53. § (1) bekezdésében meghatározott
engedély megadását a Felügyelet elutasítja, ha a kérelmezõ
a) természetes személy büntetett elõéletû;
b) jogállása, tulajdonosi háttere nem tisztázott, vagy
nem állapítható meg;
c) vagyoni, üzleti helyzete nem szilárd;
d) súlyosan vagy ismételten megsértette e törvény vagy
más, a biztosítási tevékenységre vonatkozó jogszabály
elõírásait és emiatt vele szemben a Felügyelet 5 évnél nem
régebben kelt jogerõs határozatában a kiszabható legmagasabb összegû bírságot alkalmazta, illetve a bíróság 5 évnél nem régebben kelt jogerõs határozatában felelõsségét
megállapította;
e) természetes személy esetén nem rendelkezik szakmai alkalmassággal és üzleti megbízhatósággal;
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f) pénzügyi, gazdasági helyzete az ajánlat tárgyát képezõ részesedésszerzés nagyságához viszonyítva nem minõsíthetõ megfelelõnek, vagy a kérelem benyújtását megelõzõ 3 év során megfelelõ gazdasági eredménnyel nem
rendelkezik;
g) részesedésszerzésével kapcsolatosan feltételezhetõ,
hogy pénzmosást vagy terrorizmusfinanszírozást követnek vagy követtek el, vagy kísérelnek vagy kíséreltek meg
elkövetni, vagy hogy a szándékolt részesedésszerzés növelheti ennek kockázatát;
h) kézbesítési megbízottal nem rendelkezik (külföldi
kérelmezõ esetén).
(2) Az engedély iránti kérelem benyújtásának elmulasztása, a kérelem elutasítása, a bejelentési kötelezettség elmulasztása, illetve az adatszolgáltatás megtagadása esetén
a részesedésszerzésre vagy az elõny biztosítására irányuló
szerzõdésbõl, vagy az elõnyt biztosító egyéb bekövetkezett jogi ténybõl származó szavazati jogok gyakorlását a
Felügyelet a megfelelõ törvényes feltételek biztosításáig
megtilthatja.
(3) Ha a Felügyelet az ügyintézési határidõn belül nem
ellenzi írásban a részesedésszerzést, akkor a részesedésszerzést jóváhagyottnak kell tekinteni, kivéve, ha a Felügyelet a (2) bekezdésben meghatározott jogával él.
(4) A kérelmezõnek az engedélyezett részesedés megszerzésére legfeljebb 6 hónap áll rendelkezésre.
(5) Amennyiben ugyanazon viszontbiztosító tekintetében kettõ vagy több, minõsített befolyás szerzésére vagy
növelésére vonatkozó ajánlat kapcsán nyújtanak be kérelmet a Felügyelethez, úgy a kérelmezõket megkülönböztetéstõl mentes módon kell kezelni.”
167. § A Vbit. 56. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A viszontbiztosító részvénytársaságban minõsített
befolyással rendelkezõ személy, ha
a) minõsített befolyását teljes egészében meg kívánja
szüntetni, vagy
b) tulajdoni részesedését, szavazati jogát, vagy az
elõnyt biztosító szerzõdését úgy kívánja módosítani, hogy
tulajdoni részesedése vagy szavazati joga a 20, 33 vagy
50 százalékos határérték alá csökkenjen,
köteles azt a Felügyeletnek bejelenteni a befolyása elvesztését megelõzõ 15 munkanappal.”
168. § A Vbit. 57. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Aki viszontbiztosító részvénytársaságban
a) minõsített befolyást szerzett;
b) minõsített befolyását megszüntette;
c) minõsített befolyását úgy módosította, hogy
ca) a tulajdoni részesedése vagy szavazati joga eléri a
20, 33 vagy 50 százalékos határértéket, vagy
cb) tulajdoni részesedése vagy szavazati joga már nem
éri el a 20, 33 vagy 50 százalékos határértéket; vagy
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d) tulajdoni részesedéshez, illetve a szavazati joghoz
kapcsolódó, elõnyöket biztosító megállapodást kötött
vagy az ilyen megállapodást módosította,
köteles arról 30 napon belül írásban értesíteni a Felügyeletet.”
169. § A Vbit. az 57. §-t követõen a következõ
57/A. §-sal egészül ki:
„57/A. § Az e fejezetben foglalt rendelkezéseket megfelelõen alkalmazni kell a viszontbiztosító szövetkezetekre.”
170. § A Vbit. 59. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A viszontbiztosító vezetõ állású személyei, egyéb
vezetõi (41. § és 43. §), valamint érdemi ügyintézõi kötelesek a viszontbiztosítónak bejelenteni, ha õk vagy közeli
hozzátartozójuk a viszontbiztosítóval szerzõdéses kapcsolatba lépni kívánó félnél minõsített befolyással, a megkötendõ szerzõdésben más érdekeltséggel rendelkeznek
vagy a viszontbiztosítóval szerzõdéses kapcsolatba lépni
kívánó félnél igazgatósági, illetve felügyelõbizottsági
tisztséget viselnek. Ilyen esetben a nevezettek e döntés
elõkészítésében és meghozatalában nem vehetnek részt
(összeférhetetlenség).”
171. § A Vbit. 88. §-a (1) bekezdésének o) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény szerinti biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn]
„o) a feladatkörében eljáró országgyûlési biztossal,”
172. § A Vbit. 97. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az üzleti titokra és a biztosítási titokra egyebekben
a Ptk.-ban foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni.”
173. § A Vbit. 156. §-a a következõ c) ponttal egészül ki:
[E törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]
„c) Az Európai Parlament és a Tanács 2007. szeptember
5-i 2007/44/EK irányelve a 97/49/EGK tanácsi irányelvnek és a 2002/83/EK, a 2004/39/EK, a 2005/68/EK és a
2006/48/EK irányelvnek a pénzügyi szektorbeli részesedésszerzések és részesedésnövelések prudenciális értékelésének eljárási szabályai és az értékelés kritériumai tekintetében történõ módosításáról.”
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(2) A Tpt. – e törvény 57. §-ával módosított – 303. §-ának
(2) bekezdése, a Tpt. – e törvény 62. §-ával módosított –
338. §-ának (5) bekezdése, a Tpt. – e törvény 65. §-ának
(2) bekezdésével módosított – 340/A. §-ának (2) bekezdése, a Tpt. – e törvény 66. §-ának (2) bekezdésével módosított – 340/D. §-ának (3) bekezdése, a Bszt. – e törvény
155. §-ával módosított – 144. §-ának (4) bekezdése e törvény kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
(3) Hatályát veszti:
a) a Tbtvr. 15/A. §-a,
b) a Hpt. 9. §-ának (5) bekezdése, 37. §-ának (6) bekezdése, 217. §-a,
c) a Tpt. 208. §-a, a 228. §-ának (2) bekezdése,
304. §-ának a) pontja, 10. számú melléklete,
d) a Bit. 11. §-ának (3) bekezdése,
e) az Fnyt. 34. §-ának (9) bekezdése,
f) a Bszt. 182. §-át megelõzõ cím és 182. §-a,
g) az Mpt. 68/A. §-ának (6) bekezdése.
(4) E törvény 2012. január 1-jén hatályát veszti.
176. § (1) A Hpt. – e törvénnyel módosított és beiktatott – 17. §-ának (2) bekezdése, 37/A–39/A. §-a, a Bit.
– e törvénnyel módosított és beiktatott – 111. §-a,
111/B. §-a, 113. §-ának (1) bekezdése, 114. §-ának
(1) bekezdése, a Bszt. – e törvénnyel módosított és beiktatott – 37–38. §-a e törvény – 175. §-ának (1) bekezdése
szerinti – hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben
nem alkalmazható azzal, hogy az e törvény – 175. §-ának
(1) bekezdése szerinti – hatálybalépésekor már mûködõ,
illetõleg engedélyezési eljárás alatt álló hitelintézetben,
biztosítóban, befektetési vállalkozásban az e törvény hatálybalépését megelõzõ napon hatályos szabályok szerint
befolyásoló részesedéssel rendelkezõnek legkésõbb 2009.
március 31-tõl meg kell felelnie a Hpt., a Bit. és a Bszt. minõsített befolyásra vonatkozó követelményeinek.

Hatályba léptetõ, átmeneti és záró rendelkezések

(2) E törvény – 175. §-ának (1) bekezdése szerinti – hatálybalépését követõen biztosító egyesület felelõsségbiztosítási ágazat mûvelésére akkor alapítható, illetve felelõsségbiztosítási ágazat mûvelésére tevékenységi engedélyt
akkor kaphat, ha megfelel a Bit. – e törvénnyel módosított – 22. §-a (1) bekezdésének i) pontjában foglaltaknak.
Ezt a szabályt e törvény – 175. §-ának (1) bekezdése szerinti – hatálybalépését követõen indult engedélyezési eljárásokra kell alkalmazni. E törvény – 175. §-ának (1) bekezdése szerinti – hatálybalépését megelõzõen indult
engedélyezési eljárásokban a Felügyelet – a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény hiánypótlásra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelõ alkalmazásával – nyilatkozattételre
hívja fel a kérelmezõt arra vonatkozóan, hogy az új jogszabályi feltételek mellett is kívánja-e az engedélyezési eljárás lefolytatását.

175. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel – 2009. január 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény – 175. §-ának (1) bekezdése szerinti – hatálybalépésekor már mûködõ, tevékenységi engedéllyel
rendelkezõ biztosító egyesületnek legkésõbb 2009. de-

174. § A Vbit. 1. számú mellékletének helyébe e törvény 5. melléklete lép.
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cember 31-éig kell gondoskodni arról, hogy alapszabálya
megfeleljen a Bit. – e törvénnyel módosított – 22. §-a
(1) bekezdésének i) pontja szerinti követelményeknek.
(4) E törvény – 175. §-ának (1) bekezdése szerinti – hatálybalépésekor már mûködõ, tevékenységi engedéllyel
rendelkezõ biztosító egyesületre a Bit. – e törvénnyel módosított – 24. §-a (1) bekezdésének rendelkezéseit az
egyesület alapszabályának e törvény szabályainak megfelelõ módosításától – de legkésõbb 2010. január 1-jétõl –
kezdõdõen kell alkalmazni.
(5) A (3)–(4) bekezdésben meghatározottakat alkalmazni kell azon biztosító egyesületekre, amelyek az e törvény hatálybalépését megelõzõen indult eljárás során e
törvény hatálybalépését követõen valamely felelõsségbiztosítási ágazat tekintetében tevékenységi engedélyt kapnak.
177. § (1) E törvény – 175. §-ának (1) bekezdése szerinti – hatálybalépésekor már mûködõ független biztosításközvetítõ a Bit. – e törvénnyel módosított – 39. §-ában
szereplõ új értékhatároknak 2009. június 30-át követõen
köteles megfelelni, és ezt a Felügyeletnek az éves jelentésében igazolni.
(2) E törvény – 175. §-ának (1) bekezdése szerinti – hatálybalépésekor biztosító vezetõ biztosításmatematikusaként (aktuáriusként) már alkalmazásban álló személy a
Bit. – e törvénnyel módosított – 86. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában szereplõ új feltételeknek 2010. január 1-jétõl
köteles megfelelni.
(3) Amennyiben 2008. június 30-án a Felügyelet által
már nyilvántartásba vett, felsõfokú végzettséggel vagy a
számára elõírt biztosításközvetítõi szakképesítéssel nem
rendelkezõ, biztosításközvetítõi tevékenységet végzõ természetes személyt illetõen a nyilvántartásba vételétõl számított 24 hónapot követõ 30 napon belül a külön jogszabály szerinti hatósági vizsga megszerzésérõl a Felügyelet
az általa meghatározott módon bejelentést kap, a Felügyelet e személyt nem törli a nyilvántartásból.
178. § (1) Tõzsdei ügylet teljesítéséhez kapcsolódó kötelezettségvállalás folytatásával felhagyó elszámolóházi
tevékenységet végzõ szervezet által teljesítés garanciavállalására megkötött szerzõdések 2009. január 1-jével átszállnak arra a központi szerzõdõ fél tevékenységet végzõ
szervezetre, amellyel a tõzsde az ügylet teljesítéséhez kapcsolódó garanciavállalásra szerzõdést kötött.
(2) A Tpt. – e törvény 57. §-ával módosított –
303. §-ának (2) bekezdésében, a Tpt. – e törvény
62. §-ával módosított – 338. §-ának (5) bekezdésében, a
Tpt. – e törvény 65. §-ának (2) bekezdésével módosított –
340/A. §-ának (2) bekezdésében, a Tpt. – e törvény
66. §-ának (2) bekezdésével módosított – 340/D. §-ának
(3) bekezdésében, a Bszt. – e törvény 155. §-ával módosí-
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tott – 144. §-ának (4) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell a folyamatban lévõ engedélyezési eljárásban.
(3) Az engedéllyel rendelkezõ szervezetnek 2009. március 31-ig kell megfelelnie a Tpt. – e törvény 57. §-ával
módosított – 303. §-ának (2) bekezdésében, a Tpt. – e törvény 62. §-ával módosított – 338. §-ának (5) bekezdésében, a Tpt. – e törvény 65. §-ának (2) bekezdésével módosított – 340/A. §-ának (2) bekezdésében, a Tpt. – e törvény 66. §-ának (2) bekezdésével módosított –
340/D. §-ának (3) bekezdésében, a Bszt. – e törvény
155. §-ával módosított – 144. §-ának (4) bekezdésében
foglaltaknak.
(4) A tõzsde 2009. március 31-ig köteles módosítani a
szabályzatait, hogy megfeleljen a Tpt. e törvénnyel módosított rendelkezéseinek.
179. § E törvény a következõ uniós jogi aktusnak való
megfelelést szolgálja:
1. A Bizottság 2007. március 8-i 2007/14/EK irányelve
a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelv egyes rendelkezéseinek végrehajtására irányadó részletes szabályok megállapításáról.
2. Az Európai Parlament és a Tanács 2007. szeptember
5-i 2007/44/EK irányelve a 97/49/EGK tanácsi irányelvnek és a 2002/83/EK, a 2004/39/EK, a 2005/68/EK és a
2006/48/EK irányelvnek a pénzügyi szektorbeli részesedésszerzések és részesedésnövelések prudenciális értékelésének eljárási szabályai és az értékelés kritériumai tekintetében történõ módosításáról.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

1. melléklet
a 2008. évi CIII. törvényhez
„3. számú melléklet
a 2003. évi LX. törvényhez
A közvetett tulajdon megállapítása,
illetve kiszámítása
1. A közvetett tulajdon arányának megállapításához a
köztes vállalkozásban fennálló tulajdoni hányadot meg
kell szorozni a köztes vállalkozásnak az eredeti vállalkozásban fennálló tulajdoni vagy szavazati hányadával.
2. A köztes vállalkozáson keresztül fennálló közvetett
tulajdont a számítás szempontjából nem kell figyelembe
venni akkor, ha a köztes vállalkozásban a közvetlen és a
köztes tulajdon együttes aránya nem éri el a minõsített befolyás mértékét.
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3. Természetes személyek esetében a közeli hozzátartozók által birtokolt, illetve gyakorolt tulajdoni vagy szavazati hányadokat egybe kell számítani.
4. A szavazati jogokat a tulajdoni hányadokkal azonos
módon kell számításba venni.”

2. melléklet
a 2008. évi CIII. törvényhez
„5. számú melléklet
a 2003. évi LX. törvényhez
A biztosításközvetítõi és biztosítási szaktanácsadói
nyilvántartás részletes szabályai
1. A felügyeleti nyilvántartás a következõket tartalmazza:
A) A biztosításközvetítést végzõ természetes személyek
nyilvántartása
a) neve, születési helye, születési ideje, anyja neve,
lakcíme,
b) nyilvántartási száma és annak kelte,
c) azon állam vagy államok neve, amelyekben a biztosításközvetítõi tevékenységet folytatja,
d) ha a biztosításközvetítõ természetes személy tevékenységét egy függõ biztosításközvetítõ gazdálkodó szervezet keretében végzi, akkor
da) ennek a gazdálkodó szervezetnek a neve (a változások nyomon követésével),
db) a gazdálkodó szervezet nyilvántartási száma,
dc) a gazdálkodó szervezettel fennálló jogviszony kezdete és vége, a jogviszony megnevezése (a változások
nyomon követésével),
e) a biztosításközvetítõi tevékenység jellege (független, függõ),
f) a biztosító vagy biztosítók, illetve a független biztosításközvetítõ neve, amellyel (amelyekkel) közvetítésre
irányuló jogviszonyban áll (a változások nyomon követésével),
g) a biztosító megbízásából eljáró közvetítõ esetén a
közvetített termékek 1. és 2. számú mellékletek szerinti
ágazati besorolása biztosítónként,
h) a végzettség típusa (felsõfokú végzettség vagy külön
jogszabályban meghatározott szakképesítés), megfelelõ
végzettség hiányában az ennek megszerzéséhez elõírt határidõ.
B) A biztosításközvetítõ gazdálkodó szervezetek nyilvántartása
a) a biztosításközvetítõi tevékenységet végzõ gazdálkodó szervezet neve, rövidített neve, székhelye, telephelye
és fióktelepe címe, adószáma, képviseletére jogosultak
neve és beosztása,
b) nyilvántartási száma és annak kelte,
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c) azon állam vagy államok neve, amelyekben a biztosításközvetítõi tevékenységet folytatja,
d) a biztosításközvetítõi tevékenység jellege (független, függõ),
e) a biztosító, illetve a független biztosításközvetítõ
neve (kivéve az alkuszé), amellyel közvetítésre irányuló
jogviszonyban áll (a változások nyomon követésével),
f) a függõ biztosításközvetítõ esetén a közvetített termékek 1. és 2. számú mellékletek szerinti ágazati besorolása biztosítónként.
C) A biztosítási szaktanácsadást végzõ, illetve a szaktanácsadó gazdálkodó szervezeten belül a szaktanácsadói
tevékenységet irányító természetes személyek nyilvántartása
a) a biztosítási szaktanácsadói tevékenységet végzõ, illetve a szaktanácsadó szervezeten belül a szaktanácsadói
tevékenységet irányító természetes személy neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, lakcíme,
b) a biztosítási szaktanácsadó, illetve a szaktanácsadó
szervezeten belül a szaktanácsadói tevékenységet irányító
nyilvántartási száma és annak kelte,
c) azon állam vagy államok neve, amelyekben a biztosítási szaktanácsadó tevékenységet folytatja,
d) amennyiben biztosítási szaktanácsadó gazdálkodó
szervezeten belül a szaktanácsadói tevékenységet irányítja, akkor
da) annak a biztosítási szaktanácsadó gazdálkodó szervezetnek a neve, amelynek a szaktanácsadói tevékenységét irányítja,
db) a gazdálkodó szervezet nyilvántartási száma,
dc) a gazdálkodó szervezettel fennálló jogviszony kezdete és vége, a jogviszony megnevezése.
D) Biztosítási szaktanácsadó gazdálkodó szervezetek
nyilvántartása
a) a biztosítási szaktanácsadást végzõ gazdálkodó szervezet neve, rövidített neve, székhelye, telephelye és fióktelepe címe, adószáma, a képviseletére jogosultak neve és
beosztása,
b) a biztosítási szaktanácsadást végzõ gazdálkodó szervezet nyilvántartási száma és annak kelte,
c) azon állam vagy államok neve, amelyekben a biztosítási szaktanácsadó tevékenységet folytat.
2. A biztosítók, illetve a független biztosításközvetítõk
által, az általuk foglalkoztatott biztosításközvetítõkrõl vezetett nyilvántartás a következõket tartalmazza (a biztosításközvetítõ adataiban, a közvetítõi jogviszony tartama
alatt bekövetkezett változások nyomon követésével és dokumentálásával:
A) A biztosításközvetítést végzõ természetes személyek
nyilvántartása
a) a biztosításközvetítõi tevékenységet végzõ természetes személy neve, születési helye, születési ideje, anyja
neve, lakcíme,
b) nyilvántartási száma és annak kelte,
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c) azon állam vagy államok neve, amelyekben a biztosításközvetítõi tevékenységet folytatja,
d) ha a biztosításközvetítõ természetes személy tevékenységét egy függõ biztosításközvetítõ gazdálkodó szervezet keretében végzi, akkor
da) ennek a gazdálkodó szervezetnek a neve,
db) a gazdálkodó szervezet nyilvántartási száma,
dc) a gazdálkodó szervezettel fennálló jogviszony kezdete és vége, a jogviszony megnevezése,
e) a biztosításközvetítõi tevékenység jellege (független, függõ),
f) a biztosítóval vagy a független biztosításközvetítõvel
fa) fennálló jogviszony kezdete és vége, a jogviszony
megnevezése,
fb) a biztosítónak vagy a független biztosításközvetítõnek végzett tevékenység részletes meghatározása,
fc) a biztosítóval vagy a független biztosításközvetítõvel fennállott jogviszony esetleges korlátozása, a jogviszony megszüntetésének oka, körülményei,
g) a biztosító megbízásából eljáró közvetítõ esetén a
közvetített termékek 1. és 2. számú mellékletek szerinti
ágazati besorolása,
h) a végzettség típusa (felsõfokú végzettség vagy külön
jogszabályban meghatározott szakképesítés), az ezt igazoló dokumentum másolata, megfelelõ végzettség hiányában
az ennek megszerzéséhez elõírt határidõ,
i) a biztosítótól, illetve független biztosításközvetítõtõl
kilépett biztosításközvetítõ természetes személytõl bevont
közvetítõi igazolvány,
j) erkölcsi bizonyítvány.
B) A biztosításközvetítõ gazdálkodó szervezetek nyilvántartása
a) a biztosításközvetítõi tevékenységet végzõ gazdálkodó szervezet neve, rövidített neve, székhelye, telephelye
és fióktelepe címe, adószáma, képviseletére jogosultak
neve és beosztása,
b) nyilvántartási száma és annak kelte,
c) azon állam vagy államok neve, amelyekben a biztosításközvetítõi tevékenységet folytatja,
d) a biztosításközvetítõi tevékenység jellege (független, függõ),
e) a függõ biztosításközvetítõ esetén a közvetített termékek 1. és 2. számú mellékletek szerinti ágazati besorolása.”
3. melléklet
a 2008. évi CIII. törvényhez
„12. számú melléklet
a 2003. évi LX. törvényhez
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1. A Tanács 1964. február 25-i 64/225/EGK irányelve
a viszontbiztosítás és a továbbengedményezés területén a
letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó korlátozások megszüntetésérõl.
2. A Tanács 1972. április 24-i 72/166/EGK irányelve a
tagállamok gépjármû-felelõsségbiztosításra és a biztosítási kötelezettség ellenõrzésére vonatkozó jogszabályainak közelítésérõl.
3. A Tanács 1972. december 19-i 72/430/EGK irányelve a tagállamok gépjármû-felelõsségbiztosításra és ezen
biztosítási kötelezettség ellenõrzésére vonatkozó jogszabályainak közelítésérõl szóló 1972. április 24-i
72/166/EGK tanácsi irányelv módosításáról.
4. A Tanács 1973. július 24-i 73/239/EGK elsõ irányelve az életbiztosítás körén kívül esõ közvetlen biztosítási
tevékenység megkezdésére és gyakorlására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról.
5. A Tanács 1973. július 24-i 73/240/EGK irányelve az
életbiztosítás körén kívül esõ közvetlen biztosítási üzletág
tekintetében a letelepedés szabadságát akadályozó korlátok eltörlésérõl.
6. A Tanács 1976. június 29-i 76/580/EGK irányelve
az életbiztosítás körén kívül esõ közvetlen biztosítási tevékenység megkezdésére és gyakorlására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 73/239/EGK irányelv módosításáról.
7. A Tanács 1976. december 13-i 77/92/EGK irányelve
a biztosítási ügynökök és alkuszok (korábbi ISIC 630 csoport) tevékenységével összefüggésben a letelepedés és a
szolgáltatásnyújtás szabadságának tényleges gyakorlását
elõsegítõ intézkedésekrõl, és különösen az említett tevékenységekre vonatkozó átmeneti intézkedésekrõl.
8. A Tanács 1978. május 30-i 78/473/EGK irányelve
a közösségi együttes biztosítással kapcsolatos törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról.
9. A Tanács 1979. március 5-i 79/267/EGK elsõ irányelve a közvetlen életbiztosítási tevékenységek megkezdésére és gyakorlására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

10. A Tanács 1983. december 30-i 84/5/EGK második
irányelve a gépjármû-felelõsségbiztosításra vonatkozó
tagállami jogszabályok közelítésérõl.

Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:

11. A Tanács 1984. december 10-i 84/641/EGK irányelve az életbiztosítás körén kívül esõ közvetlen biztosítási
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tevékenységek megkezdésére és gyakorlására vonatkozó
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 73/239/EGK elsõ irányelvnek elsõsorban az utazási segítségnyújtás vonatkozásában történõ
módosításáról.
12. A Tanács 1987. június 22-i 87/343/EGK irányelve
az életbiztosítás körén kívül esõ közvetlen biztosítási tevékenység megkezdésére és gyakorlására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 73/239/EGK elsõ irányelvnek a hitelbiztosítás és a kezesi biztosítás vonatkozásában történõ módosításáról.
13. A Tanács 1987. június 22-i 87/344/EGK irányelve
a jogvédelmi biztosítással kapcsolatos törvényi, rendeleti
és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról.
14. A Tanács 1988. június 22-i 88/357/EGK második
irányelve az életbiztosítás körén kívül esõ közvetlen biztosítási tevékenységekre vonatkozó törvényi, rendeleti és
közigazgatási rendelkezések összehangolásáról és a szolgáltatásnyújtás szabadságának tényleges gyakorlását elõsegítõ rendelkezések megállapításáról, valamint a
73/239/EGK irányelv módosításáról.
15. A Tanács 1990. május 14-i 90/232/EGK harmadik
irányelve a gépjármû-felelõsségbiztosításra vonatkozó
tagállami jogszabályok közelítésérõl.
16. A Tanács 1990. november 8-i 90/618/EGK irányelve az életbiztosítás körén kívül esõ közvetlen biztosítási
tevékenységekre vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló
73/239/EGK és 88/357/EGK irányelvnek elsõsorban a
gépjármû-felelõsségbiztosítás tekintetében történõ módosításáról.
17. A Tanács 1990. november 8-i 90/619/EGK irányelve a közvetlen életbiztosítási tevékenységekre vonatkozó
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról, a szolgáltatásnyújtás szabadságának tényleges gyakorlását elõsegítõ rendelkezések megállapításáról,
valamint a 79/267/EGK irányelv módosításáról.
18. A Bizottság 1991. május 30-i 91/323/EGK határozata a tagállamok gépjármû-felelõsségbiztosításra és a biztosítási kötelezettség ellenõrzésére vonatkozó jogszabályainak közelítésérõl szóló 72/166/EGK tanácsi irányelv
alkalmazásáról.
19. A Bizottság 1991. december 18-i 92/48/EGK ajánlása a biztosítási közvetítõkrõl.
20. A Tanács 1992. június 18-i 92/49/EGK irányelve
az életbiztosítás körén kívül esõ közvetlen biztosítási
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tevékenységekre vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról, valamint a
73/239/EGK és 88/357/EGK irányelv módosításáról (harmadik nem életbiztosítási irányelv).
21. A Tanács 1992. november 8-i 92/96/EGK irányelve
a közvetlen életbiztosítási tevékenységekre vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról, valamint a 79/267/EGK és a 90/619/EGK irányelv módosításáról (harmadik életbiztosítási irányelv).
22. Az Európai Parlament és a Tanács 1998. október
27-i 98/78/EK irányelve a biztosítási csoportok biztosítóintézeteinek kiegészítõ felügyeletérõl.
23. Az Európai Parlament és a Tanács 2000. május 16-i
2000/26/EK irányelve a tagállamok gépjármû-felelõsségbiztosításra vonatkozó jogszabályainak közelítésérõl,
valamint a Tanács 73/239/EGK és a 88/357/EGK irányelvének módosításáról (negyedik gépjármû-felelõsségbiztosítási irányelv).
24. Az Európai Parlament és a Tanács 2001. március
19-i 2001/17/EK irányelve a biztosítási vállalkozások reorganizációjáról és felszámolásáról.
25. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március
5-i 2002/12/EK irányelve az életbiztosítási vállalkozások
szavatoló tõkéjére vonatkozó követelmények tekintetében
a 79/267/EGK tanácsi irányelv módosításáról.
26. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március
5-i 2002/13/EK irányelve a nem életbiztosítási vállalkozások szavatoló tõkéjére vonatkozó követelmények tekintetében a 73/239/EGK tanácsi irányelv módosításáról.
27. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. november
5-i 2002/83/EK életbiztosítási irányelve (konszolidált).
28. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. december
16-i 2002/87/EK irányelve a pénzügyi konglomerátumhoz
tartozó hitelintézetek, biztosítók és befektetési vállalkozások kiegészítõ felügyeletérõl, valamint a 73/239/EGK, a
79/267/EGK, a 92/96/EGK, a 93/6/EGK és a 93/22/EGK
tanácsi, továbbá a 98/78/EK és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról.
29. A Tanács 1991. június 20-i 91/371/EGK irányelve
az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség között az életbiztosítás körén kívüli közvetlen biztosításokra vonatkozó megállapodás végrehajtásáról.
30. Az Európai Parlament és a Tanács 2000. május 16-i
2000/26/EK irányelve a tagállamok gépjármû-felelõsségbiztosításra vonatkozó jogszabályainak közelítésérõl, va-
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lamint a Tanács 73/239/EGK és 88/357/EGK irányelveinek módosításáról.
31. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. december
9-i 2002/92/EK irányelve a biztosítási közvetítésrõl.
32. Az Európai Parlament és a Tanács 2005. május 11-i
2005/14/EK irányelve a gépjármû-felelõsségbiztosításra
vonatkozó 72/166/EGK, 84/5/EGK, 88/357/EGK és
90/232/EGK tanácsi irányelv, valamint a 2000/26/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról.
33. A Tanács 2004. december 13-i 2004/113/EK irányelve a nõk és férfiak közötti egyenlõ bánásmód elvének az
árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint
azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történõ
végrehajtásáról.
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a) „biztosításközvetítõ” szakképesítéssel; vagy
b) „jogvédelmi biztosításközvetítõ” szakképesítésével;
vagy
c) „függõ biztosításközvetítõi” szakképesítéssel; vagy
d) „független biztosításközvetítõi” szakképesítéssel;
vagy
e) „biztosítási tanácsadó” szakképesítéssel; vagy
f) külön jogszabály szerinti függõ biztosításközvetítõi
hatósági vizsgával; vagy
g) külön jogszabály szerinti független biztosításközvetítõi hatósági vizsgával.

34. Az Európai Parlament és a Tanács 2005. november
16-i 2005/68/EK irányelve a viszontbiztosításról és a
73/239/EGK, a 92/49/EGK tanácsi irányelv, valamint a
98/78/EK és a 2002/83/EK irányelv módosításáról.

3. A 45. §-ban meghatározott független biztosításközvetítõi (alkuszi, többes ügynöki) tevékenységet azon természetes személy végezhet, aki rendelkezik
a) „biztosításközvetítõ” szakképesítéssel; vagy
b) „független biztosításközvetítõi” szakképesítéssel;
vagy
c) „biztosítási tanácsadó” szakképesítéssel; vagy
d) külön jogszabály szerinti független biztosításközvetítõi hatósági vizsgával.

35. Az Európai Parlament és a Tanács 2007. szeptember
5-i 2007/44/EK irányelve a 97/49/EGK tanácsi irányelvnek és a 2002/83/EK, a 2004/39/EK, a 2005/68/EK és a
2006/48/EK irányelvnek a pénzügyi szektorbeli részesedésszerzések és részesedésnövelések prudenciális értékelésének eljárási szabályai és az értékelés kritériumai tekintetében történõ módosításáról.”

4. Az 51. § (1) bekezdésében meghatározott biztosítási
szaktanácsadói tevékenységet azon természetes személy
végezhet, aki rendelkezik
a) „biztosítási tanácsadó” szakképesítéssel; vagy
b) „biztosítási szakjogász” szakképesítéssel; vagy
c) „aktuárius” szakképesítéssel.”

4. melléklet
a 2008. évi CIII. törvényhez

5. melléklet
a 2008. évi CIII. törvényhez

„13. számú melléklet
a 2003. évi LX. törvényhez

„1. számú melléklet
a 2007. évi CLIX. törvényhez

1. A 33. § (4) bekezdésében meghatározott függõ biztosításközvetítõi (ügynöki, vezérügynöki) tevékenységet
azon természetes személy végezhet, aki rendelkezik
a) „biztosításközvetítõ” szakképesítéssel; vagy
b) „függõ biztosításközvetítõi” szakképesítéssel; vagy
c) „független biztosításközvetítõi” szakképesítéssel;
vagy
d) „biztosítási tanácsadó” szakképesítéssel; vagy
e) külön jogszabály szerinti függõ biztosításközvetítõi
hatósági vizsgával; vagy
f) külön jogszabály szerinti független biztosításközvetítõi hatósági vizsgával.

1. A közvetett tulajdon arányának megállapításához a
köztes vállalkozásban fennálló tulajdoni hányadot meg
kell szorozni a köztes vállalkozásnak az eredeti vállalkozásban fennálló tulajdoni vagy szavazati hányadával.

2. Amennyiben a függõ biztosításközvetítõ kizárólag
az 1. számú melléklet A) részének 17. pontjában foglalt
„Jogvédelem” biztosítási ágazat termékeinek közvetítését
végzi, akkor rendelkeznie kell

2. A köztes vállalkozáson keresztül fennálló közvetett
tulajdont a számítás szempontjából nem kell figyelembe
venni akkor, ha a köztes vállalkozásban a közvetlen és a
köztes tulajdon együttes aránya nem éri el a minõsített befolyás mértékét.
3. Természetes személyek esetében a közeli hozzátartozók által birtokolt, illetve gyakorolt tulajdoni vagy szavazati hányadokat egybe kell számítani.
4. A szavazati jogokat a tulajdoni hányadokkal azonos
módon kell számításba venni.”
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2008. évi CIV.
törvény
a pénzügyi közvetítõrendszer stabilitásának
erõsítésérõl*
A pénzügyi közvetítõrendszernek a gazdaság egészének
mûködésében betöltött meghatározó és megkérdõjelezhetetlen szerepére tekintettel, e rendszer stabilitásának megõrzése, a vele szembeni befektetõi bizalom megerõsítése, a
rendszer részét képezõ egyes intézmények tulajdonosainak érdekei és a közérdek közötti egyensúly biztosítása,
valamint a közérdekkel arányos beavatkozás lehetõségének megteremtése érdekében az Országgyûlés a következõ
törvényt alkotja:

A TÖRVÉNY HATÁLYA
1. § (1) E törvény hatálya kiterjed
a) a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkezõ hitelintézetre,
b) az a) pontban meghatározott szervezetben a Magyar
Állam nevében történõ, e törvény szerinti befolyásszerzésre és befolyás megszüntetésére,
c) a Magyar Állam által az a) pontban meghatározott
szervezetnek a hitelezõivel szemben fennálló tartozásaira
vonatkozó garanciavállalásra, és
d) az a) és b) pontban meghatározottak felügyeletére.
(2) A Gt., a Ctv., az Áht., a Hpt. és a Tpt. rendelkezéseit
az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK
2. § (1) Az e törvényben hivatkozott jogszabályok rövidítését a mellékletben foglaltak szerint kell érteni.
(2) E törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján
kiadott jogszabályban
1. alapszabály: a Gt.-ben meghatározott alapszabály és
alapító okirat,
2. befolyás: a Tpt.-ben meghatározott fogalom,
3. befolyásoló részesedés: a Hpt.-ben meghatározott
fogalom,
4. értékpapír: a Tpt.-ben meghatározott fogalom,
5. forgalomba hozatal: a Tpt.-ben meghatározott fogalom,
6. hitelintézet: a Hpt. szerinti hitelintézet, ide nem értve
a fióktelep formájában mûködõ hitelintézetet,
7. szabályozott intézmény: a Psztv. 4. §-a szerinti szervezet és személy,

* A törvényt az Országgyûlés a 2008. december 15-i ülésnapján fogadta el.
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8. vezetõ tisztségviselõ: a Gt.-ben meghatározott fogalom,
9. vezetõ állású személy: a Hpt.-ben meghatározott fogalom,
10. pénzügyi eszköz: a Bszt. 6. §-ában meghatározott
fogalom,
11. MNB rendkívüli likviditási hitele: az MNB tv.
14. §-a szerinti – a 7. §-ban meghatározott monetáris politikai eszközök közé nem tartozó, egyedi feltételek mellett
nyújtott – rendkívüli jegybanki hitel.

A SZABÁLYOZOTT INTÉZMÉNYEK HELYZETÉNEK
FOLYAMATOS ÉRTÉKELÉSE
3. § (1) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
(a továbbiakban: Felügyelet) és a Magyar Nemzeti Bank
(a továbbiakban: MNB) folyamatosan értékeli a szabályozott intézmények helyzetét, amelyrõl a (2) bekezdésben
meghatározott tartalommal a pénz-, tõke- és biztosítási
piac szabályozásáért felelõs miniszter tájékoztatást kérhet.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatás tartalmazza legalább
a) az MNB által készített
aa) az egyes hitelintézetek pénzügyi közvetítõrendszer
stabilitása szempontjából történõ értékelését, a más szabályozott intézményekre, pénzügyi piacokra, pénzügyi infrastruktúrára, és a reálgazdaságra gyakorolt hatásának vizsgálatát,
ab) a pénzügyi rendszerkockázati tényezõnek minõsített hitelintézetek rövid távú likviditási helyzetének értékelését, és
ac) a legfontosabb pénzügyi piacok helyzetérõl, a rendelkezésre álló likviditásról szóló elemzést,
b) a Felügyelet által készített
ba) az egyes hitelintézetek szavatoló tõke helyzetérõl
szóló értékelést,
bb) az egyes pénzügyi rendszerkockázati tényezõnek
minõsített hitelintézetek közép- és hosszú távú likviditási
helyzetérõl szóló értékelést, és
bc) összevont alapú felügyelet vagy kiegészítõ felügyelet alá tartozó hitelintézet esetén a csoportszintû közép- és hosszú távú likviditási és szavatoló tõke helyzet
megítélésérõl szóló értékelést.

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÕRENDSZER
STABILITÁSÁNAK MEGÕRZÉSE ÉS BIZTOSÍTÁSA
ÉRDEKÉBEN MEGHOZHATÓ INTÉZKEDÉSEK
4. § (1) A Nemzetközi Valutaalaptól 2008–2010. években felvett hitel összegébõl legfeljebb hatszázmilliárd forint értékû devizaösszeget a Magyar Állam az MNB-nél
külön erre a célra megnyitott számlákon helyez el azzal,
hogy a forintösszeg meghatározása az elhelyezés napján
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érvényes, MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti számlákon lévõ szabad
pénzeszközt az államháztartásért felelõs miniszter az
MNB útján kezeli. E pénzeszköz kezelésének szabályairól
az államháztartásért felelõs miniszter az MNB elnökével
megállapodást köt.

Az intézkedések közös szabályai
5. § (1) A Magyar Állam a pénzügyi közvetítõrendszer
stabilitásának megõrzése és biztosítása érdekében
a) garanciát vállalhat a hitelintézet hitelezõivel szemben fennálló tartozásaira,
b) tõkét emelhet a hitelintézetben.
(2) A Magyar Állam az (1) bekezdésben meghatározott
intézkedésbõl eredõ kiadásait a 4. § (1) bekezdésében
meghatározott számla terhére teljesíti. A forintban történõ
kifizetések teljesítéséhez a számlát a kifizetés napján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva kell terhelni.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott esetekben
a Magyar Állam nevében az államháztartásért felelõs miniszter jár el.

A garanciavállalás szabályai
6. § (1) A hitelintézet kérelmére az 5. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott intézkedésre kerülhet sor,
ha
a) a kérelmezett intézkedés megfelel az e törvényben
foglaltaknak,
b) a kérelmezõ hitelintézet Felügyelet által megállapított szavatoló tõkéje eléri a Hpt. 76. §-ának (1) bekezdése
szerinti tõkekövetelményt,
c) a hitelintézet vállalja a létrehozandó megállapodásban foglaltak teljesítését, és
d) a hitelintézet, ha esetében az 5. § (1) bekezdésének
b) pontjában meghatározott intézkedésre a garanciavállalás kezdõ idõpontjáig nem került sor, az alapszabálya szerint a 13. § (1) bekezdésében meghatározott részvényt bocsát ki, figyelemmel a 7. § (8)–(10) bekezdéseiben foglaltakra.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti megállapodásban
rendelkezni kell legalább
a) a Magyar Állam által e törvény elõírásai szerint vállalt garancia díjáról,
b) az (1) bekezdés d) pontja értelmében kibocsátásra
kerülõ részvények névértékérõl és kibocsátási értékérõl,
c) a Magyar Államot a garanciavállalás idõtartama alatt
megilletõ, az (1) bekezdés d) pontja alapján kibocsátott
részvényhez kapcsolódó, a hitelintézetben ellenõrzést biztosító jogokról, és
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d) a hitelintézet által a vezetõ állású személyeinek
munkabérére, díjazására és jutalmazására vonatkozó, a garanciavállalás idõtartamára vállalt korlátozásokról.
(3) Ha az 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti garanciavállalásra olyan hitelintézet tekintetében kerül sor,
amelyben e törvény hatálybalépése napján a Magyar Állam rendelkezik olyan szavazatelsõbbségi részvénnyel,
amely megfelel a 13. § (2) bekezdésében foglaltaknak, a
6. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt kötelezettséget
teljesítettnek kell tekinteni.
7. § (1) Az Országgyûlés felhatalmazza az államháztartásért felelõs minisztert, hogy a következõ feltételek együttes
fennállása esetén a hitelintézet forrásbevonásához a Magyar
Állam nevében állami garanciát vállaljon, ha
a) a garanciavállalást a Felügyelet Felügyeleti Tanácsának elnöke és az MNB elnöke együttesen javasolja,
b) a kötelezettség alapja hitelszerzõdés vagy hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír,
c) a hitelintézet kötelezettségének lejárata legalább három hónap, és legfeljebb öt év,
d) a hitelintézet kötelezettsége e törvény hatálybalépése és 2009. december 31. között keletkezik,
e) a kötelezettség euróban, svájci frankban vagy forintban van meghatározva, és a kötelezettség meghatározásával azonos devizanemben teljesítendõ.
(2) Az (1) bekezdés szerinti állami garancia a hitel, a hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír tõkeösszegére és a
kapcsolódó járulékok összegére terjed ki.
(3) Az állami garanciavállalások együttes, forintban
számított összege legfeljebb ezerötszázmilliárd forint lehet azzal, hogy e keretösszegen belül
a) ezerötvenmilliárd forint összegû állami garanciavállalás a legalább három hónap, és legfeljebb három év lejáratú,
b) négyszázötvenmilliárd forint összegû állami garanciavállalás a legalább három hónap, és legfeljebb öt év lejáratú
hitelintézeti forrásbevonáshoz kapcsolódhat.
(4) Az állami garancia a vállalás napján érvényes, MNB
által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva terheli a (3) bekezdésben meghatározott keretösszeget. A 2009.
december 31. elõtt lejáró garanciavállalások a lejárat napját követõen nem terhelik tovább a (3) bekezdésben meghatározott keretösszeget.
(5) Az állami garancia beváltását kezdeményezni a hitelszerzõdés, a hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír lejáratának napját követõ harmincadik napon belül lehet az államháztartásért felelõs miniszternél.
(6) A hitelintézet hitelnyújtójának, illetve hitelviszonyt
megtestesítõ értékpapírja megvásárlójának nem kell
a) az állami garancia melletti fedezetet elõírnia, továbbá
b) vizsgálnia a hitelcél teljesülését.
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(7) A hitelintézet az állami garancia vállalásáért díjat fizet a Magyar Államnak. A fizetendõ díjat az Európai Bizottság vonatkozó ajánlásainak és közleményeinek figyelembevételével kell a 6. § (1) bekezdésének c) pontjában
meghatározott megállapodásban rögzíteni.
(8) A 6. § (1) bekezdésének d) pontja alapján kibocsátott részvények esetében
a) ahol e törvény a Magyar Állam és a hitelintézet között létrehozandó megállapodásra utal, ott a 6. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott megállapodást kell
érteni, és
b) a 15. § (1) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.
(9) A 6. § (1) bekezdésének d) pontja alapján kibocsátott különleges vétójogot biztosító szavazatelsõbbségi
részvény által megtestesített jogok a Magyar Állam által
vállalt garancia megszûnését követõ harmincegyedik napon e törvény erejénél fogva megszûnnek, ha annak terhére kifizetés nem történt vagy a kifizetett összeg késedelmi
kamattal növelt összegét a hitelintézet a Magyar Állam
számára megtérítette, és ha eddig az idõpontig a hitelintézet esetében az 5. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott intézkedésre nem került sor.
(10) A hitelintézet a különleges vétójogot biztosító részvényt bevonja, ha az általa megtestesített jogok megszûntek.
(11) Az e § alapján vállalt állami garanciákkal kapcsolatos eljárási szabályokat a Kormány rendeletben állapítja
meg.

A tõkeemelés és befolyásszerzés szabályai
8. § (1) Az 5. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott intézkedések meghozatalára a Felügyelet Felügyeleti Tanácsának elnöke és az MNB elnöke együttes javaslata alapján, az e törvényben meghatározottak szerint
a) a hitelintézet kérelmére vagy egyetértésével, vagy
b) hivatalból, a hitelintézet egyetértése nélkül
kerülhet sor.
(2) A hitelintézet kérelmére vagy egyetértésével megvalósuló intézkedés során
a) a hitelintézet az alapszabálya szerint a 10. § (1) bekezdésében és a 13. § (1) bekezdésében meghatározott
részvényt bocsát ki, és
b) a Magyar Állam és a hitelintézet megállapodásban
rendelkezik az e törvényben nem szabályozott jogokról és
kötelezettségekrõl.
(3) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott megállapodásban rendelkezni kell legalább
a) a (2) bekezdés a) pontja alapján kibocsátásra kerülõ
részvények névértékérõl és kibocsátási értékérõl, amelyeket a meglévõ részvénystruktúrára tekintettel, illetõleg az
intézkedést közvetlenül megelõzõ idõszak piaci árai, illet-
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ve a hitelintézet egy részvényre jutó saját tõkéje figyelembevételével kell megállapítani,
b) a 12. § (1) bekezdése szerinti vételi jog gyakorlásának részletes szabályairól, ideértve a vételárra, az eljárásra
és a teljesítési határidõre vonatkozó szabályokat,
c) a 12. § (4) bekezdése szerinti eladási jog részletes
szabályairól, ideértve a vételárra, az eljárásra és a teljesítési határidõre vonatkozó szabályokat,
d) a (2) bekezdés a) pontja alapján kibocsátásra kerülõ,
13. § (1) bekezdésében meghatározott részvényhez kapcsolódó, a Magyar Állam számára a hitelintézetben ellenõrzést biztosító jogokról, így különösen arról, hogy a Magyar Állam a hitelintézet igazgatóságába és felügyelõbizottságába legalább egy-egy tagot delegál, és
e) a hitelintézet által a vezetõ állású személyeinek munkabérére, díjazására és jutalmazására vonatkozó, a Magyar
Állam befolyásának megszûnéséig vállalt korlátozásokról.
(4) Ha a hitelintézet igazgatóságában vagy felügyelõbizottságában e törvény hatálybalépésekor van olyan tag,
akit a Magyar Állam vagy a Magyar Állam nevében eljáró
személy jelölt, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott
megállapodás rendelkezhet úgy, hogy a (3) bekezdés
d) pontjában meghatározott, a felügyelõbizottságba és az
igazgatóságba történõ egy-egy fõ delegálására vonatkozó
kötelezettséget a megfelelõ testület esetében teljesítettnek
tekinti.
(5) Ha az 5. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti tõkeemelésre olyan hitelintézet tekintetében kerül sor, amelyben e törvény hatálybalépése napján a Magyar Állam rendelkezik olyan szavazatelsõbbségi részvénnyel, amely
megfelel a 13. § (2) bekezdésében foglaltaknak, a 8. §
(2) bekezdésének a) pontjában foglaltak közül a 13. §
(1) bekezdésében meghatározott részvény kibocsátására
vonatkozó kötelezettséget teljesítettnek kell tekinteni.
9. § (1) A Magyar Állam a hitelintézetben e törvény szerint végrehajtandó tõkeemelésrõl szóló döntését az éves
költségvetési törvény figyelembevételével hozza meg.
(2) A Magyar Állam a hitelintézetben történõ tõkeemelése során a vagyoni hozzájárulása fejében kizárólag az e
törvényben meghatározott elsõbbségi részvényt szerezhet.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott részvények tekintetében a részvényesi jogokat az államháztartásért felelõs
miniszter gyakorolja.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott részvények forgalomba hozatala zártkörûnek minõsül és a részvények kizárólag dematerializált formában állíthatóak elõ.
(5) A Magyar Állam javára e törvény szerint történõ részesedésszerzés, valamint a részvényesi jogok gyakorlása
esetében a Vtv. rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
(6) A Magyar Állam tekintetében a (2) bekezdésben
meghatározott tõkeemelésre, illetõleg a befolyásszerzésre
a Tpt. befolyásszerzésre, a Gt. minõsített befolyásszerzésre, a kisebbségi részvényesi jogok gyakorlására, a Tpvt.
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vállalatok összefonódására vonatkozó szabályait, a Hpt.
befolyásoló részesedés megszerzésére vonatkozó szabályait, valamint a jogosult hitelintézet alapszabályában foglalt, egy részvényes vagy részvényesi csoport által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékét elõíró rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

A különleges osztalékelsõbbséget biztosító részvény
10. § (1) A hitelintézet az alapszabálya szerint, az elsõbbségi részvényfajtán belül az osztalékelsõbbséget biztosító részvényosztályba tartozó, különleges részvényt
(a továbbiakban: különleges osztalékelsõbbségi részvény)
bocsáthat ki.
(2) A különleges osztalékelsõbbségi részvény a részvényesek között felosztható adózott eredménybõl a más részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényeket megelõzõen, illetve azoknál kedvezõbb mértékben jogosít osztalékra.
(3) A különleges osztalékelsõbbségi részvényhez szavazati jog nem kapcsolódik.
(4) A különleges osztalékelsõbbségi részvény esetében
a Gt. 187. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglaltakat nem
kell alkalmazni.
11. § (1) A különleges osztalékelsõbbségi részvény névértékérõl és kibocsátási értékérõl a Magyar Állam és a hitelintézet a 8. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott megállapodásban rendelkezik.
(2) A különleges osztalékelsõbbségi részvény jegyzésére kizárólag a Magyar Állam jogosult.
12. § (1) A különleges osztalékelsõbbségi részvény tekintetében a hitelintézetet vételi jog illeti meg (a továbbiakban: visszaváltás).
(2) A különleges osztalékelsõbbségi részvény visszaváltási értékérõl a Magyar Állam és a hitelintézet a 8. §
(2) bekezdésének b) pontjában meghatározott megállapodásban rendelkezik.
(3) A különleges osztalékelsõbbségi részvényt a Magyar Állam az (1) és (5) bekezdésben meghatározott eset
kivételével nem ruházhatja át.
(4) A Magyar Állam a különleges osztalékelsõbbségi
részvény kibocsátását követõ ötödik év elteltével, e részvények visszaváltási értékével megegyezõ értéken eladási
jogot gyakorolhat a hitelintézettel szemben.
(5) A hitelintézet a (4) bekezdésben foglaltak szerint
felajánlott részvényeket köteles megvásárolni, és a vételárat az adásvétel napját követõ harmincadik napig a Magyar Állam számára megfizetni.
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A különleges vétójogot biztosító szavazatelsõbbségi
részvény
13. § (1) A hitelintézet az alapszabálya szerint, az elsõbbségi részvényfajtán belül a szavazati joggal összefüggõ elsõbbséget biztosító részvényosztályba tartozó részvényt (a továbbiakban: különleges vétójogot biztosító
részvény) bocsáthat ki.
(2) A különleges vétójogot biztosító részvény vétójogot
biztosít a közgyûlés
a) osztalék fizetésérõl határozó,
b) szavazatelsõbbséget biztosító részvények egyszerû
többségének igenlõ szavazatához kötött, és
c) háromnegyedes szótöbbséggel meghozandó
döntéseivel szemben.
(3) A különleges vétójogot biztosító részvény osztalékra nem jogosít, és kibocsátása nem érinti a többi részvényes osztalékhoz való jogát.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott vétójog nem gyakorolható
a) a hitelintézetben történõ tõkeemelésrõl, átváltoztatható kötvény, jegyzési jogot biztosító kötvény vagy más
Bszt. szerinti pénzügyi eszköz kibocsátásáról, és
b) a hitelintézet részvényeinek Tpt. szerinti szabályozott piacra történõ bevezetésének vagy e piacról történõ
kivezetésének kérelmezésérõl
szóló döntéssel szemben.
14. § (1) A különleges vétójogot biztosító részvény névértékérõl és kibocsátási értékérõl a Magyar Állam és a hitelintézet a 8. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott megállapodásban rendelkezik.
(2) A különleges vétójogot biztosító részvény jegyzésére kizárólag a Magyar Állam jogosult.
15. § (1) A különleges vétójogot biztosító részvény által
megtestesített jogok e törvény erejénél fogva megszûnnek,
ha
a) a hitelintézet vételi jogával élt a Magyar Állam valamennyi különleges osztalékelsõbbségi részvénye tekintetében és a visszaváltási értékkel megegyezõ összeget a
Magyar Állam részére megfizette, vagy
b) a Magyar Állam eladási jogával élt valamennyi osztalékelsõbbségi részvénye tekintetében és a vételárat a hitelintézet a Magyar Állam részére megfizette.
(2) A hitelintézet a különleges vétójogot biztosító elsõbbségi részvényt bevonja, ha a Magyar Államot megilletõ, az osztalékelsõbbségi részvény által megtestesített jogok megszûntek.
(3) A különleges vétójogot biztosító részvény forgalomképtelen, az átruházására és megterhelésére irányuló szerzõdés semmis.
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16. § (1) A Kormány rendeletben megállapítja, ha a hitelintézet
a) húsz munkanapot meghaladóan igénybe veszi az
MNB rendkívüli likviditási hitelét a legutolsó, könyvvizsgáló által felülvizsgált, az Szmt. szerinti közbensõ mérleg
készítésére irányadó szabályoknak megfelelõen elkészített
beszámoló mérlegfõösszegének öt százalékát meghaladó
összegben,
b) Felügyelet által megállapított szavatoló tõkéje nem
éri el a Hpt. e törvény hatálybalépésének napján hatályos
76. §-ának (1) bekezdése szerinti tõkekövetelmény ötven
százalékát, vagy
c) hitelezõi felé e törvény alapján vállalt garancia alapján kifizetés történik, és a hitelintézet a kifizetést követõ
harminc napon belül, késedelmi kamattal növelten, nem
téríti meg a Magyar Államnak a kifizetett összeget
és a hitelintézet fizetésképtelensége a magyarországi
pénzügyi közvetítõrendszer mûködésében súlyos károkat
okozna.
(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti rendeletét hatályon kívül helyezi, ha
a) a hitelintézet Felügyelet által megállapított szavatoló tõkéje legalább kilencven egymást követõ napon keresztül, folyamatosan a Hpt. 76. § (1) bekezdése szerinti
tõkekövetelmény legalább százhuszonöt százaléka, és
b) a hitelintézet kilencven egymást követõ nap egyikén
sem vette igénybe az MNB rendkívüli likviditási hitelét.
(3) A hitelintézet az (1) bekezdés alapján kiadott kormányrendelet hatálybalépését megelõzõ napra, mint fordulónapra – a kormányrendelet hatálybalépésétõl számított kilencven napon belül – az Szmt. szerinti, független
könyvvizsgáló által felülvizsgált közbensõ mérleget
készít.
(4) Az a hitelintézet, amely az Szmt. rendelkezései alapján konszolidált beszámoló készítésére kötelezett, a (3) bekezdés szerinti közbensõ mérlegét az Szmt. konszolidált
éves beszámolóra vonatkozó követelményeinek megfelelõen készíti el.
(5) A Kormány az (1) bekezdés szerinti rendeletét akkor
is hatályon kívül helyezi, ha a rendelet hatálybalépését
követõen öt év és egy nap eltelt.
17. § (1) A hitelintézet, vagy a hitelintézet részvényese
kezdeményezheti, hogy a Fõvárosi Ítélõtábla nemperes eljárásban állapítsa meg, hogy
a) a 16. § (1) bekezdésben foglalt feltételek a Kormány
rendeletének kihirdetésekor nem teljesültek,
b) a 16. § (2) bekezdésben foglalt feltételek a Kormány
16. § (1) bekezdése szerinti rendeletének kihirdetését
követõen legalább egy napig teljesültek.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelemrõl a bíróság haladéktalanul rövid úton értesíti az államháztartásért felelõs minisztert.
(3) Bizonyítási indítványt a kérelmezõ kizárólag a kérelmében, a kérelmezett kizárólag az érdemi ellenkérelmében terjeszthet elõ.
(4) Az eljárás során
a) a kérelem megváltoztatásának vagy viszontkérelem
benyújtásának,
b) az eljárás felfüggesztésének,
c) a mulasztás igazolásának
nincs helye.
(5) Az eljárás során a bíróság a feleket meghallgatja, és
tárgyalást tarthat. A tárgyalás bármelyik fél távollétében is
megtartható. A bíróság a kérelemrõl a beérkezésétõl számított nyolc napon belül dönt.
(6) A bíróság az írásba foglalt határozatot annak kihirdetésekor átadja, vagy annak meghozatalát követõen haladéktalanul kézbesíti a feleknek vagy képviselõiknek. A bíróság határozatával szemben a kihirdetést vagy a kézbesítést követõ három napon belül fellebbezésnek van helye.
(7) A fellebbezésrõl a Legfelsõbb Bíróság három napon
belül dönt. A Legfelsõbb Bíróság a Fõvárosi Ítélõtábla határozatát helybenhagyja vagy megváltoztatja. A Legfelsõbb Bíróság az írásba foglalt határozatot annak kihirdetésekor átadja, vagy annak meghozatalát követõen haladéktalanul kézbesíti a feleknek vagy képviselõiknek.
(8) Ha a bíróság a jogerõs határozatában azt állapítja
meg, hogy a 16. § (1) bekezdésében foglaltak feltételek a
Kormány rendeletének kihirdetésekor nem teljesültek,
vagy a 16. § (2) bekezdésében foglalt feltételek a Kormány
16. § (1) bekezdése szerinti rendeletének kihirdetését
követõen legalább egy napig teljesültek, a Kormány a rendeletét hatályon kívül helyezi úgy, hogy az a bíróság határozatának kihirdetésétõl számított három napon belül hatályát veszítse.
18. § (1) A Magyar Állam a 16. § (1) bekezdés szerinti
rendelet idõbeli hatálya alatt kizárólagosan jogosult a hitelintézet közgyûlésének hatáskörébe tartozó ügyekben
való döntésre. A Magyar Állam nevében az államháztartásért felelõs miniszter jár el.
(2) A Magyar Állam a közgyûlés hatáskörében eljárva
meghozott döntéseit a hitelintézet vezetõ tisztségviselõivel és a felügyelõbizottság tagjaival haladéktalanul, írásban közli.
(3) A Magyar Állam a közgyûlés hatáskörében eljárva
köteles a Gt.-nek a minõsített többséget biztosító befolyással rendelkezõ részvényesre vonatkozó szabályai, és a hitelintézet stabil mûködése helyreállításához fûzõdõ érdekek elsõdlegessége alapján eljárni.
(4) A Magyar Állam a hitelintézettel szemben korlátlanul felel a Magyar Állam által a (3) bekezdésben meghatározott kötelezettség felróható megszegésével okozott károkért.
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(5) A Kormány 16. § (1) bekezdése alapján kiadott rendeletének hatálybalépése napjától számított százhuszadik
napig a hitelintézet részvényese a 16. § (3) és (4) bekezdése alapján elkészített közbensõ mérleg szerinti egy részvényre – tulajdoni hányad alapján – jutó saját tõke értékével megegyezõ értéken eladási jogot gyakorolhat a Magyar Állammal szemben.
(6) A Magyar Állam az (5) bekezdés szerinti felajánlott
részvényeket köteles megvásárolni és az eladási jog gyakorlására nyitva álló határidõ utolsó napját követõ harmincadik napig a vételárat a részvényesnek megfizetni.
(7) A Magyar Állam a részvényes ténylegesen felmerült
kárával megegyezõ kártalanítással tartozik az államháztartásért felelõs miniszter által a hitelintézet közgyûlésének
hatáskörébe tartozó döntésével okozott károkért arra az
idõtartamra, amikor a Kormány 16. § (1) bekezdésében
meghatározott olyan rendelete volt hatályban, amit az Alkotmánybíróság megsemmisített, vagy amelyrõl a bíróság
jogerõs ítéletében megállapította, hogy kihirdetésekor a
16. § (1) bekezdésében foglalt feltételek nem teljesültek.

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK
Felhatalmazó rendelkezések
19. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) az e törvény szerinti állami garanciavállalással kapcsolatos eljárási szabályokat rendeletben szabályozza, és
b) a 16. § (1) bekezdése alapján rendeletet adjon ki.

Hatálybalépés
20. § (1) E törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A Gt. 286. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti.
(3) E törvény 1–19. §-ai, valamint 21–23. §-ai 2009. december 31-én hatályukat vesztik.

Módosuló jogszabályok
21. § (1) A Gt. 186. §-ának (2) bekezdése a következõ
f) ponttal egészül ki:
[Az alapszabály az elsõbbségi részvényfajtán belül]
„f) külön törvényben meghatározott egyéb elsõbbségi
jogot”
[biztosító részvényosztályt határozhat meg.]
(2) A Gt. 186. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A (2) bekezdés f) pontja alapján külön törvényben
meghatározott elsõbbségi részvény tekintetében e törvénynek az elsõbbségi részvényekre vonatkozó rendelkezéseitõl el lehet térni.”
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22. § (1) A Psztv. 41. §-a a következõ (3) bekezdéssel
egészül ki, egyidejûleg a § jelenlegi (3)–(7) bekezdésének
számozása (4)–(8) bekezdésre változik:
„(3) A Felügyelet a 4. §-ban meghatározott szervezetek
és személyek számára az általa meghatározott körben eseti
rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettséget ír elõ, ha olyan
helyzet áll elõ, amely potenciálisan veszélyezteti a pénzügyi közvetítõrendszer stabilitását.”
(2) A Psztv. 44. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az ellenõrzési eljárás idõtartama legfeljebb hat hónap lehet. A Felügyelet e határidõt egy alkalommal legfeljebb egy évvel meghosszabbítja, ha olyan helyzet áll elõ,
amely potenciálisan veszélyezteti a pénzügyi közvetítõrendszer stabilitását.”
(3) A Psztv. a 44/A. §-t követõen a következõ
44/B. §-sal egészül ki:
„44/B. § Ha olyan helyzet áll elõ, amely potenciálisan
veszélyezteti a pénzügyi közvetítõrendszer stabilitását, a
Felügyelet ellenõrzési eljárása során pénzügyi intézményi
minõsítéssel rendelkezõ igazságügyi könyvszakértõt rendel ki.”
23. § (1) A Hpt. 49. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Nem jelenti az üzleti titok sérelmét a Felügyelet
vagy az MNB által a hitelintézetekrõl egyedi azonosításra
alkalmas adatok szolgáltatása
a) a nemzetgazdasági folyamatok elemzése, illetve a
központi költségvetés tervezése céljából, vagy
b) ha olyan helyzet áll elõ, amely potenciálisan veszélyezteti a pénzügyi közvetítõrendszer stabilitását
az államháztartásért felelõs miniszter és a pénz-, tõke- és
biztosítási piac szabályozásáért felelõs miniszter részére.”
(2) A Hpt. 51. §-ának (2) bekezdése a következõ l) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn:]
„l) a pénzügyi közvetítõrendszer stabilitásáról szóló törvény szerinti feladatkörében eljáró államháztartásért felelõs miniszterrel, a pénz-, tõke- és biztosítási piac szabályozásáért felelõs miniszterrel és az Európai Közösségeket
létrehozó Szerzõdés 87. cikk (1) bekezdésének hatálya alá
tartozó állami támogatások – az Európai Közösségeket létrehozó Szerzõdés I. mellékletében szereplõ mezõgazdasági termékek elõállításához és kereskedelméhez nyújtott támogatások és az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtott támogatások, valamint külön jogszabályban más miniszter feladatkörébe utalt támogatások kivételével – versenyszempontú ellenõrzésének hazai koordinálásáért felelõs miniszterrel”
[szemben e szerveknek a pénzügyi intézményhez intézett
írásbeli megkeresése esetén.]
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24. § (1) A Magyar Állam
a) az e törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján tõkeemelésrõl 2009. március 31-ig,
b) az e törvényben foglalt egyéb intézkedéseirõl – ide
nem értve az államháztartásért felelõs miniszternek a különleges osztalékelsõbbségi részvény tekintetében az eladási joga gyakorlására vonatkozó döntését – 2009. december 30-ig dönthet.
(2) A 2009. december 31-ig meghozott döntés alapján a
Magyar Államnak és a hitelintézetnek a 4–19. §-okban
foglaltak szerint kell eljárnia akkor is, ha e törvény hatályát veszti.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

Melléklet
a 2008. évi CIV. törvényhez
1. Áht.: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény,
2. Bszt.: a befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei
szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény,
3. Ctv.: a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról
és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény,
4. Gt.: a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi
IV. törvény,
5. Hpt.: a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény,
6. MNB tv.: a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi
LVIII. törvény,
7. Psztv.: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2007. évi CXXXV. törvény,
8. Szmt.: a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény,
9. Tpt.: a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény,
10. Tpvt.: a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény,
11. Vtv.: az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény.

2008. évi CV.
törvény
a költségvetési szervek jogállásáról
és gazdálkodásáról*
Az Országgyûlés az államháztartási rendszer megújítása keretében a közpénzek felhasználásának, a közfelada* A törvényt az Országgyûlés a 2008. december 15-i ülésnapján fogadta el.
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tok ellátásának átláthatóbbá, hatékonyabbá tétele, és a
költségvetési gazdálkodás modernizálásának megalapozása céljából a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról a következõ törvényt alkotja:
A költségvetési szervek jogállása és létrehozása
1. § A költségvetési szerv az államháztartás részét képezõ, e törvény szerint nyilvántartásba vett olyan jogi személy, amely jogszabályban meghatározott és az alapító
okiratban rögzített állami, illetve önkormányzati feladatokat (a továbbiakban együtt: közfeladat) közérdekbõl, alaptevékenységként, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott követelmények és feltételek alapján,
jogszabályban meghatározott szerv vagy személy irányítása vagy felügyelete mellett, az alapító okiratban megjelölt
mûködési körben közfeladat-ellátási kötelezettséggel,
éves költségvetésébõl vagy költségvetési keretébõl gazdálkodva végez.
2. § (1) A költségvetési szervek és alapító szervük az
alábbiak lehetnek:
a) központi költségvetési szerv, társadalombiztosítási
költségvetési szerv (a továbbiakban együtt: központi költségvetési szerv), amelyet az Országgyûlés, a Kormány, a
fejezetet irányító szerv – az autonóm államigazgatási szerv
és a kormányhivatal kivételével – alapíthat;
b) helyi önkormányzati költségvetési szerv, amelyet a
helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkezõ társulása, a többcélú kistérségi társulás
alapíthat;
c) helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv,
amelyet külön törvény alapján a települési, a területi kisebbségi önkormányzat, valamint a települési vagy a területi kisebbségi önkormányzat jogi személyiségû társulása
alapíthat;
d) országos kisebbségi önkormányzati költségvetési
szerv, amelyet külön törvény alapján az országos kisebbségi önkormányzat, valamint az országos kisebbségi önkormányzat jogi személyiségû társulása alapíthat;
e) köztestületi költségvetési szerv, amelyet külön törvény alapján a köztestület alapíthat.
(2) A költségvetési szerv létrehozásáról jogszabályban
vagy határozatban kell rendelkezni. A határozatot az elektronikus információszabadságról szóló törvény rendelkezései szerint és – helyi önkormányzati költségvetési szerv
és helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv kivételével – a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ
Hivatalos Értesítõben közzé kell tenni. A jogszabály (határozat) alapján alapító okiratot kell kiadni. Az alapító okiratot az alapító szerv adja ki, kivéve a törvény által létrehozott, vagy a Kormány vagy miniszter irányítása vagy felügyelete alá nem tartozó, valamint a kormányrendelettel
létrehozott költségvetési szervet, amelynek alapító okiratát az irányító szerv, a minisztériumét és a kormányhivatalét pedig a miniszterelnök adja ki.
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(3) Közösen hozhatnak létre költségvetési szervet:
a) a fejezetet irányító szervek – kivéve az autonóm államigazgatási szervet és a kormányhivatalt –,
b) az (1) bekezdés b)–d) pontjában megjelölt alapító
szervek.
(4) A költségvetési szerv az 5. § szerinti nyilvántartásba
való bejegyzésével, a bejegyzés napjával jön létre. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkezõ jogszabály (határozat) késõbbi idõpontot, törvény más idõpontot is megállapíthat a létrejövetel napjaként.
3. § (1) A költségvetési szerv
a) a tevékenységének jellege alapján közhatalmi költségvetési szerv (15. §) vagy közszolgáltató költségvetési
szerv (16. §),
b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint – a
szakmai feladatellátás önállósága mellett – önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv vagy önállóan mûködõ költségvetési szerv (18. §).
(2) A Kormány vagy miniszter irányítása vagy felügyelete alatt mûködõ közhatalmi költségvetési szerv csak külön törvény vagy kormányrendelet alapján, a Kormány
vagy miniszter irányítása vagy felügyelete alatt mûködõ
közszolgáltató költségvetési szerv pedig – a honvédelemért felelõs miniszter által történõ alapítás és a vállalkozó
közintézet alapítása kivételével – az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes egyetértésével alapítható. Ugyancsak az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes egyetértése szükséges – a honvédelemért felelõs miniszter által
alapított költségvetési szerv és a vállalkozó közintézet kivételével – az említett közszolgáltató költségvetési szerv
átalakításához, megszüntetéséhez, valamint alapító okiratának a 4. § (1) bekezdésének d), e), g) pontjában, továbbá
(2) bekezdésének b) és c) pontjában foglaltakat érintõ módosításához.
(3) A 2. § (1) bekezdésének c)–e) pontjában felsorolt
alapító szerv csak közszolgáltató költségvetési szervet alapíthat. Köztestületi költségvetési szerv alapításához az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes egyetértése
szükséges, amennyiben az alapítás vagy a mûködtetés
államháztartásból származó forrás igénybevételével történik.
(4) A 2. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak megfelelõen
irányadók a költségvetési szerv átalakítására és megszüntetésére, a költségvetési szerv alapítói jogainak átadására,
átvételére, továbbá a 15–16. § szerinti besorolás meghatározására is.
(5) A költségvetési szervek alapításának, mûködésének
és (1) bekezdés szerinti besorolásának szakmai, pénzügyi,
gazdaságossági követelményeit és feltételeit külön törvény, illetve – a Kormány vagy miniszter irányítása vagy
felügyelete alá nem tartozó költségvetési szerv kivételével – a Kormány rendeletben határozza meg.
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4. § (1) Az alapító okirat tartalmazza a költségvetési
szerv
a) nevét, székhelyét,
b) létrehozásáról rendelkezõ jogszabályra (határozatra)
való hivatkozást,
c) jogszabályban meghatározott közfeladatát,
d) alaptevékenységét,
e) illetékességét (közhatalmi tevékenység esetén), illetve mûködési körét (közszolgáltató tevékenység esetén),
f) irányító szervének nevét, székhelyét,
g) a 15–16. §, valamint 18. § szerinti besorolását,
h) vezetõjének (vezetõ szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendjét, valamint
i) foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (jogviszonyok) megjelölését.
(2) Az alapító okirat – az (1) bekezdésben foglaltakon
túl – az alábbiak fennállása esetén tartalmazza a költségvetési szerv
a) közvetlen jogelõdjének megnevezését, székhelyét,
b) kisegítõ és vállalkozási tevékenységei arányainak
felsõ határát a szerv kiadásaiban,
c) jogi személyiségû szervezeti egységének a 14. §
(2) bekezdésében meghatározott adatait,
d) megszûnésének idõpontját, illetõleg pontos feltételét, ha határozott idõre, illetõleg bizonyos feltétel bekövetkeztéig hozzák létre, valamint
e) a külön jogszabályban kötelezõ kellékként elõírtakat.

A költségvetési szervek nyilvántartása
5. § (1) A költségvetési szervekrõl a kincstár nyilvános
és közhiteles nyilvántartást vezet, amelynek külön jogszabályban meghatározott adatait interneten keresztül is elérhetõvé és kereshetõvé teszi. A kincstár nyilvántartás vezetésével kapcsolatos eljárásaira az e törvényben, valamint
külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai az irányadók azzal, hogy az eljárásban kizárt a méltányossági, valamint újrafelvételi eljárás.
(2) A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét az alapító szerv az alapító okirat kiadásától számított nyolc napon belül kérelmezi. A kincstár a létesítõ jogszabálynak
(határozatnak) és a 4. §-ban elõírtaknak megfelelõ tartalmú, az arra jogosulttól származó alapító okirat benyújtása,
valamint külön jogszabályban meghatározott adatok szolgáltatása alapján, azok beérkezésétõl számított tizenöt napon belül veszi nyilvántartásba a költségvetési szervet,
vagy – legfeljebb húsz napos határidõ tûzésével – hiánypótlásra hívja fel az alapító, illetve az alapításra jogosult
szervet.
(3) A kincstár határozata ellen fellebbezésnek nincs helye. Az alapító, illetve az alapításra jogosult szerv jogsza-
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bálysértésre hivatkozással a határozat kézhezvételétõl számított tizenöt napon belül a határozat felülvizsgálatát kérheti a Fõvárosi Bíróságtól (a továbbiakban: bíróság).
(4) A bíróság eljárása során felfüggesztésnek és szünetelésnek nincs helye. A bíróság a feleket meghallgathatja.
A kérelemrõl a bíróság – annak beérkezésétõl számított –
harminc napon belül, közigazgatási nemperes eljárásban
végzéssel határoz. E határidõ számításakor a hiánypótlásra
felhívó végzés postára adásától (átadásától) a hiányok pótlásáig, illetõleg a hiánypótlás elmaradása esetén a hiánypótlásra biztosított határidõ lejártáig eltelt idõ nem vehetõ
figyelembe. A bíróság a kincstár határozatát megváltoztathatja. A bíróság eljárására egyebekben a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az
egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó
szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény 4. §-át kell alkalmazni. A bíróság határozata ellen felülvizsgálatnak
nincs helye.
(5) A költségvetési szerv alapító okiratának a 3. §
(4) bekezdésében foglaltakat magában nem foglaló módosítása a bejegyzés napjával válik hatályossá, kivéve, ha
törvény más idõpontot, vagy az alapító okirat módosítására irányuló kérelem késõbbi idõpontot állapít meg.
(6) Az ellenkezõ bizonyításáig vélelmezni kell annak a
jóhiszemûségét, aki a költségvetési szervvel szemben a
nyilvántartásban szereplõ adatokban bízva szerez jogot.
Az ellenkezõ bizonyításáig a nyilvántartásba bejegyzett
adatról vélelmezni kell, hogy az fennáll, és a nyilvántartás
szerinti jogosultat illeti meg. Az adatok törlése esetén – az
ellenkezõ bizonyításáig – azt kell vélelmezni, hogy azok
nem állnak fenn.
(7) A nyilvántartás fennálló és törölt adatai, valamint az
alapító okirat nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti,
azokról feljegyzést készíthet, továbbá azok adatai elektronikus úton is hozzáférhetõk.
(8) Az alapító szerv e §-ban foglalt jogait a Kormány
vagy a miniszter irányítása vagy felügyelete alá nem tartozó költségvetési szerv alapítása esetén az irányító szerv
gyakorolja.
(9) A rendészetért felelõs miniszter és a honvédelemért
felelõs miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervekrõl, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról a
kincstárnál nyilvántartásba vehetõ adatok körét, a kincstári nyilvántartásba nem vehetõ adatokat nyilvántartó szerv
kijelölését, továbbá az ezen adatokra vonatkozó nyilvántartás sajátos eljárási szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg.

A költségvetési szervek tevékenységei, irányítása
és felügyelete
6. § (1) A költségvetési szerv az éves költségvetése vagy
költségvetési kerete alapján köteles közfeladatát ellátni és
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gazdálkodni. Törvény eltérõ rendelkezése hiányában a
költségvetési szerv számára az alapító szerv határozza
meg és biztosítja a közfeladatai ellátásához szükséges vagyon használatát.
(2) A költségvetési szerv feladatai ellátásának részletes,
belsõ rendjét és módját – törvényben, illetve kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal – szervezeti
és mûködési szabályzat állapítja meg, azzal, hogy a szervezeti egységekre vonatkozó részletszabályokat a szervezeti és mûködési szabályzatban vagy ügyrendben kell
meghatározni.
7. § (1) E törvény alkalmazásában a költségvetési szerv
a) alaptevékenysége: a létrehozásáról rendelkezõ jogszabályban (határozatban) és az alapító okiratban a költségvetési szerv szakmai alapfeladataként meghatározott
közhatalmi vagy közszolgáltató tevékenység;
b) kiegészítõ tevékenysége: az alaptevékenységével
megegyezõ, az alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás kihasználását célzó, a költségvetésében az alaptevékenységre meghatározott mértéken felül, támogatáson
kívüli forrásból, más jogi személy vagy természetes személy számára nem kötelezõen és nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység;
c) kisegítõ tevékenysége: az alaptevékenységétõl eltérõ, az alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás kihasználását célzó, államháztartás körébe tartozó szervezet
vagy természetes személy számára nem kötelezõen és nem
haszonszerzés céljából végzett tevékenység;
d) vállalkozási tevékenysége: az alaptevékenységétõl
eltérõ, rendszeres haszonszerzés céljából, támogatáson kívüli forrásból, más jogi személy vagy természetes személy
számára, nem kötelezõen végzett termelõ-, szolgáltató, értékesítõ tevékenység.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt egyes tevékenységek
– azok fennállása esetén – magukban foglalják az azokat
közvetlenül támogató szellemi és fizikai (technikai) jellegû tevékenységeket is.
(3) A költségvetési szerv szellemi és anyagi kapacitásával végzett valamennyi tevékenységét az (1) bekezdés szerintiek alapján be kell sorolni.
(4) A költségvetési szerv kisegítõ és vállalkozási tevékenysége a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény hatálya alá tartozó gazdasági tevékenységnek minõsül.
8. § (1) E törvény alkalmazásában
a) irányító szerv: a költségvetési szervvel, illetve annak
gazdálkodásával kapcsolatos, a (2) bekezdésben, valamint
külön jogszabályban meghatározott irányítási jogokkal
felruházott szerv vagy személy;
b) alapító szerv: a költségvetési szervvel kapcsolatos, a
(2) bekezdés a) pontjában foglalt irányítási jogokkal felruházott – a 2. § (1) bekezdésében felsorolt – szerv vagy személy;
c) helyi önkormányzati költségvetési szerv irányító
szerve: a helyi önkormányzat által alapított költségvetési
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szerv esetén a képviselõ-testület (közgyûlés), a többcélú
kistérségi társulás által alapított költségvetési szerv, valamint a jogi személyiséggel rendelkezõ társulás esetén a
társulási tanács;
d) helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv
irányító szerve: a települési, területi kisebbségi önkormányzati testület;
e) országos kisebbségi önkormányzati költségvetési
szerv irányító szerve: az országos kisebbségi önkormányzat közgyûlése;
f) helyi önkormányzati költségvetési szerv irányító
szervének vezetõje: a helyi önkormányzat által alapított
költségvetési szerv esetén a polgármester, fõpolgármester,
a megyei közgyûlés elnöke, a többcélú kistérségi társulás
által alapított költségvetési szerv, valamint a jogi személyiséggel rendelkezõ társulás esetén a társulási tanács elnöke;
g) helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv
irányító szervének vezetõje: a települési, területi kisebbségi önkormányzati testület elnöke;
h) országos kisebbségi önkormányzati költségvetési
szerv irányító szervének vezetõje: az országos kisebbségi
önkormányzat közgyûlésének elnöke.
(2) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, a költségvetési irányítási jog (a továbbiakban: irányítási jog) a következõ hatáskörök gyakorlásának jogát jelenti:
a) költségvetési szerv alapítása, átalakítása, megszüntetése, továbbá költségvetési szerv alapító okiratának kiadása, szervezeti és mûködési szabályzatának jóváhagyása
(a továbbiakban együtt: alapítói jogok),
b) a költségvetési szerv vezetõjének kinevezése vagy
megbízása, felmentése vagy vezetõi megbízásának visszavonása, a vele kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlása,
c) a költségvetési szerv gazdasági vezetõjének kinevezése vagy megbízása, felmentése vagy a megbízás visszavonása, díjazásának megállapítása,
d) a költségvetési szerv tevékenységének szabályszerûségi, pénzügyi, valamint teljesítmény-ellenõrzése,
e) a fejezetet irányító szerv külön törvényben meghatározott, az államháztartás mûködésével és gazdálkodásával
kapcsolatos jogainak gyakorlása,
f) költségvetési szerv jelentéstételre vagy beszámolóra
való kötelezése,
g) jogszabályban meghatározott esetekben a költségvetési szerv döntéseinek elõzetes vagy utólagos jóváhagyása,
h) egyedi utasítás adása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására.
(3) Ahol jogszabály költségvetési szerv felügyeletét
említi, azon törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet eltérõ rendelkezése hiányában a (2) bekezdés
a)–e) pontjában, valamint ezekkel összefüggésben f) pontjában meghatározott hatáskörök együttesét kell érteni.
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(4) A Kormány vagy miniszter irányítása vagy felügyelete alatt mûködõ költségvetési szerv (a továbbiakban:
Kormány irányítása alá tartozó költségvetési szerv) esetén
törvény vagy kormányrendelet az irányítási jogkört korlátozhatja, a (2) bekezdésben foglalt hatáskörökkel vagy felügyeleti hatáskörrel más szervet vagy személyt ruházhat
fel.
(5) Törvény helyi önkormányzati költségvetési szervre
vonatkozó irányítási jogot korlátozhat. Törvény, illetve
törvény külön rendelkezése szerint önkormányzati rendelet a (2) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörökkel vagy
felügyeleti hatáskörrel más szervet, személyt ruházhat fel.
(6) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) hatálya
alá tartozó költségvetési szervekre vonatkozó – a (2) és
(3) bekezdésben foglalt – irányítási vagy felügyeleti jogok
tekintetében a Ksztv.-ben, valamint külön törvényben foglaltak az irányadók.
(7) Ha törvény vagy kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik, az irányító szerv feladatkörének gyakorlásához
szükséges hatásköröket az irányító szerv vezetõje gyakorolja azzal, hogy a Ksztv. hatálya alá tartozó költségvetési
szervek tekintetében a Ksztv. rendelkezései az irányadók.
A helyi önkormányzati, a helyi kisebbségi, illetõleg országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv esetén
az irányító szerv feladatkörének gyakorlásához szükséges
hatásköröket – amennyiben törvény másként nem rendelkezik – az (1) bekezdés c)–e) pontja szerinti irányító szerv
gyakorolja, kivéve a (2) bekezdés c) pontjában foglalt hatáskört, melyet helyi önkormányzati költségvetési szerv
esetén az irányító szerv vezetõje gyakorol.
(8) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, a közszolgáltató költségvetési szervre vonatkozó (2) bekezdés szerinti
irányítói jogok az ilyen szerv alapítására jogosult más
szerv részére adhatók át, az alapító okirat egyidejû módosításával. Helyi önkormányzati vagy köztestületi közszolgáltató költségvetési szerv esetén a jogátadás további feltétele az alapító szervvel történõ megállapodás megkötése.

A költségvetési szervek átsorolása, átalakítása
és megszüntetése
9. § (1) E törvény alkalmazásában átsorolásnak minõsül
a költségvetési szerv 15–16. § szerinti típusának alapító
szerv által történõ megváltoztatása akként, hogy
a) az ellátandó közfeladat jogszabály alapján történõ
megváltozása, alaptevékenységének alapító szerv általi
megváltoztatása esetén módosul a költségvetési szerv által
ellátandó
aa) alaptevékenység 3. § (1) bekezdésének a) pontja
szerinti jellege,
ab) közszolgáltatás úgy, hogy emiatt szükségessé válik
a szerv – a 16. § (1) bekezdésének a)–d) pontja szerinti –
besorolásának megváltoztatása,
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b) a 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a már mûködõ közintézet költségvetési szerv vállalkozó közintézetként vagy vállalkozó közintézet közintézet költségvetési
szervként történõ besorolása válik szükségessé.
(2) A költségvetési szerv átsorolása kizárólag az (1) bekezdésben megjelölt okok alapján lehetséges.
(3) Amennyiben az átsorolás alapján a költségvetési
szerv más foglalkoztatási törvény hatálya alá kerül, akkor
a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 17/A. §-ában és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A–25/C. §-ában foglaltak alkalmazandók azzal, hogy
a) az átadás idõpontján az átsorolásra vonatkozó, 5. §
szerinti nyilvántartásba történõ bejegyzés hatálybalépésének napját kell érteni,
b) az átadót, illetve az átvevõt terhelõ kötelezettségeket
a munkáltató köteles teljesíteni.
10. § (1) Az alapító szerv jogosult a költségvetési szervet átalakítani.
(2) Költségvetési szerv átalakítása a vele szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá.
11. § (1) A költségvetési szerv átalakítása történhet
egyesítéssel vagy szétválasztással. Az egyesítés lehet beolvadás vagy összeolvadás. A szétválasztás lehet különválás vagy kiválás.
(2) Beolvadás esetében a beolvadó költségvetési szerv
megszûnik, és jogutódja az átvevõ költségvetési szerv.
(3) Összeolvadás esetében az egyesítendõ költségvetési
szervek megszûnnek, és jogutódjuk az átalakítással létrejövõ új költségvetési szerv.
(4) Ha az egyesítés több – a 2. § (3) bekezdésében meghatározott – alapító szervhez tartozó költségvetési szervet
érint, az alapító szervek közösen jelölik ki az új költségvetési szervet irányító szervet.
(5) Különválás esetében a különváló költségvetési szerv
megszûnik, és jogutódjai az átalakítással létrejövõ költségvetési szervek.
(6) Kiválás esetében az a költségvetési szerv, amelybõl
a kiválás történik, az alapító okirat átalakító okirat alapján
történõ módosítását követõen tovább mûködik, ezzel egyidejûleg az alapításra vonatkozó szabályok szerint egy új
költségvetési szerv jön létre.
12. § (1) Az alapító szerv köteles átalakítani vagy megszüntetni a költségvetési szervet, ha
a) jogszabály – a szervre vagy a közfeladatra – ezt írja
elõ;
b) a szerv által ellátott közfeladat iránti szükséglet
megszûnt;
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c) a szerv a számára meghatározott közfeladatot legalább két éven át nem tudja ellátni, és ennek oka az irányító szerv által sem szüntethetõ meg;
d) hatásvizsgálata alapján a közfeladat más módon
vagy más szervezetben hatékonyabban teljesíthetõ;
e) az ellátott tevékenységek között a kisegítõ vagy a
vállalkozási tevékenység mértéke legalább két éven át túllépi az alapító okiratban meghatározott arányt, és nincs lehetõség vagy indok a költségvetési szerv alaptevékenységének megváltoztatására vagy vállalkozó közintézeti formában való mûködésre;
f) a mûködéshez szükséges pénzügyi fedezet legalább
két éven át nem áll rendelkezésre vagy nem teremthetõ
meg.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak fennállása esetén az
Állami Számvevõszék, valamint a Kormány irányítása alá
tartozó költségvetési szerv esetén az államháztartásért felelõs miniszter is javasolhatja az irányító szervnél a költségvetési szerv átalakítását, megszüntetését.
(3) Az alapító szerv köteles a költségvetési szerv
a) (1) bekezdés c) vagy e) pontja alapján, a harmadik
évben történõ megszüntetése esetén a közfeladat további
ellátásáról vagy annak más szervezet részére történõ átadásáról megfelelõen gondoskodni, ideértve azokat az
eseteket is, amikor közszolgáltatás ellátásával államháztartáson kívüli szervezetet bíznak meg;
b) (1) bekezdés d) pontja alapján, más (új) szervezetben való feladatellátás melletti megszüntetése esetén a
megszüntetõ jogszabályban (határozatban) kijelölni azt a
szervezetet, amely a megszûnõ költségvetési szerv feladatait a megszûnést követõ naptól ellátja, vagy akként létrehozni új szervezetet, hogy az a költségvetési szerv megszûnését követõ naptól megkezdhesse a mûködését.
(4) A költségvetési szerv (1) bekezdés f) pontja alapján
történõ megszüntetésének feltétele a közfeladat-ellátási
kötelezettség elõzetes, harmadik évben történõ felülvizsgálata. A felülvizsgálat alapján az alapító szerv a közfeladat elhagyásához szükséges (jogalkotásra irányuló) intézkedést köteles megtenni, vagy a közfeladatot más módon, illetve más szervezetben köteles ellátni a költségvetési szerv megszûnését követõ naptól. Ez utóbbi irányadó a
közfeladat elhagyásához szükséges (jogalkotásra irányuló) intézkedés eredménytelensége esetén is.
(5) Helyi önkormányzati költségvetési szerv megszüntetésének feltétele a közfeladat-ellátási kötelezettség elõzetes felülvizsgálata, valamint, hogy a közfeladat további
ellátásáról az alapító szerv más módon képes gondoskodni. Önkormányzati feladat ellátása esetén a költségvetési
szerv megszüntetésekor rendelkezni lehet az önként vállalt
feladat elhagyásáról.
13. § (1) Az átalakításról, megszüntetésrõl – az alapításnak megfelelõen – jogszabályban vagy határozatban kell
rendelkezni, melyet legalább negyvenöt nappal az átalakítás, megszüntetés kérelmezett napja elõtt ki kell hirdetni
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(közzé kell tenni), mely határidõtõl a Kormány az ország
alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintõ
esetben kivételesen eltérõen rendelkezhet. Ha a költségvetési szervet bizonyos feltétel bekövetkeztéig hozták létre,
akkor a megszûnés tényét megállapító jogszabályt (határozatot) kell kiadni, melyet haladéktalanul ki kell hirdetni
(közzé kell tenni).
(2) Az átalakításról, megszüntetésrõl rendelkezõ jogszabályban (határozatban) – a 4. § (2) bekezdésének
d) pontja szerinti megszûnés esetén a költségvetési szerv
létrehozásáról rendelkezõ jogszabályban (határozatban) –
rendelkezni kell a megszûnõ költségvetési szerv (ideértve
a jogi személyiségû szervezeti egységét is) valamennyi
közfeladatának jövõbeni ellátásáról, valamint valamennyi
jogáról és kötelezettségérõl, ideértve a szerv vagyoni jogait és elõirányzatait is. E jogszabályban (határozatban)
meg kell jelölni továbbá azt a naptári napot ameddig, illetõleg azt az idõtartamot, amelyre vonatkozóan, valamint
meghatározható azon kör, mérték, amelyre kiterjedõen a
költségvetési szerv (illetve jogi személyiségû szervezeti
egysége) utoljára kötelezettséget vállalhat. A költségvetési szerv (a jogi személyiségû szervezeti egység) ezzel ellentétes kötelezettségvállalása semmis.
(3) Az állami vagyonról szóló törvény vagy az átalakításról, megszüntetésrõl rendelkezõ jogszabály (határozat)
eltérõ rendelkezése hiányában a vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a megszüntetett költségvetési szerv
jogutódja az alapító szerv, az Országgyûlés vagy a Kormány által alapított költségvetési szerv esetén az általuk
kijelölt szerv. A megszûnõ költségvetési szerv valamennyi
elismert vagy nem vitatott pénz- vagy pénzben kifejezett
tartozásáról rendelkezni kell, és ennek megtörténtére külön utalni kell a (4) bekezdés szerinti átalakító, megszüntetõ okiratban.
(4) A jogszabály vagy határozat alapján – a 4. §-ban
foglaltaknak megfelelõ tartalmú – átalakító vagy megszüntetõ okiratot kell kiadni, mely okirat beadása alapján a
kincstár – az alapító szervnek az okirat kiadásának napjától számított nyolc napon belül beadott kérelmére –
a) a kérelem és az okirat vizsgálatát követõen haladéktalanul az átalakításra vagy a megszüntetésre utaló bejegyzést tesz a nyilvántartásban,
b) az elõírt tartalmú okirat beérkezésétõl számított harminc napon belül átvezeti a változásokat, vagy törli a költségvetési szervet a nyilvántartásból, az (5) és (7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.
(5) A költségvetési szerv az 5. § szerinti nyilvántartásból való törlésével, a törlés napjával szûnik meg. Az átalakításról, megszüntetésrõl rendelkezõ jogszabály (határozat) késõbbi idõpontot, törvény más idõpontot is megállapíthat a megszûnés napjaként.
(6) A megszûnõ költségvetési szerv átalakításáról, megszüntetésérõl rendelkezõ jogszabályban (határozatban)
megjelölt jogutódja – a megszûnés napjára vonatkozóan –
a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló, valamint
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külön jogszabályok szerinti egyéb dokumentumok elkészítésére kötelezett.
(7) Átalakítás esetén az átalakulással megszûnõ költségvetési szervet a jogutód költségvetési szerv (szervek) bejegyzésével egyidejûleg, a jogutód feltüntetésével kell törölni a nyilvántartásból. Az eljárás (így különösen: határozathozatal, jogorvoslat, határidõk, hiánypótlás) tekintetében az 5. §-ban foglaltak az irányadók.
(8) Az alapító szerv – az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes egyetértésével – az átalakító vagy a megszüntetõ okiratban az eljárás végrehajtásának segítésére a
Kormány irányítása alá tartozó költségvetési szervhez átalakítási, illetve megszüntetési biztost rendelhet ki. A biztos jogai tekintetében az államháztartásról szóló törvény
kincstári biztosra vonatkozó szabályai irányadók. Az átalakítási, illetve a megszüntetési biztosra vonatkozó részletes szabályokat és a gazdálkodási önállóságában korlátozott költségvetési szerv mûködésének szabályait a Kormány rendeletben határozza meg.

A jogi személyiségû szervezeti egység
14. § (1) A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkezõ jogszabály (határozat) a 18. § (1) bekezdése szerinti önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv egyes
– közfeladat önálló ellátására képes; tevékenységében, területi elhelyezkedésében, forrásaiban, valamint szervezetileg elkülöníthetõ – szervezeti egységeit jogi személyiséggel ruházhatja fel. A szervezeti egység jogi személyisége a költségvetési szerv szervezeti és gazdálkodási egységét nem érinti, mûködésének és gazdálkodásának hatékonyságát nem ronthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a jogszabályban
(határozatban) meg kell határozni különösen: a szervezeti
egység nevét, székhelyét, tevékenységét, a képviseletre jogosultat, a gazdálkodással és a képviselettel kapcsolatos
jogokat, kötelezettségeket és felelõsséget. A költségvetési
szerv a költségvetési elõirányzatán belül e szervezeti egység részére a tevékenysége és gazdálkodása keretéül szolgáló elkülönített részelõirányzatokat állapíthat meg.
(3) A szervezeti egység a jogi személyiségét azáltal nyeri el, hogy azt a kincstár az irányító szerv kérelmére, az 5. §
szerinti nyilvántartásba a költségvetési szerv külön alszámán bejegyzi, jogi személyisége pedig azzal szûnik meg,
hogy a nyilvántartásból törlik. A költségvetési szerv megszüntetésekor a jogi személyiségû szervezeti egységét is
meg kell szüntetni. Az eljárásra az 5. §-ban és a 13. §-ban
foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni.
(4) A jogi személyiségû szervezeti egység részelõirányzatait meghaladó mértékû, jóhiszemû harmadik személy
irányában fennálló, lejárt tartozása kielégítéséért a költségvetési szerv, illetve annak irányító szerve – ebben a sorrendben – helytállni tartozik. E helytállás nem minõsül az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
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(a továbbiakban: Áht.) 100/E. §-a szerinti kezességvállalásnak. Az irányító szerv helytállása tekintetében az Áht.
rendelkezései irányadók.
(5) A (4) bekezdésben foglalt esetben, valamint a 12. §
(1) bekezdésében foglaltaknak a szervezeti egység tekintetében való fennállásakor a költségvetési szerv vagy az irányító szerv köteles felülvizsgálni a szervezeti egység jogi
személyiségét. A felülvizsgálat alapján indokolt esetben a
költségvetési szerv létrehozásáról rendelkezõ jogszabályt
(határozatot) módosítani, valamint a jogi személyiségû
szervezeti egységet a nyilvántartásból törölni kell.

A költségvetési szervek típusai
15. § (1) E törvény alkalmazásában közhatalmi költségvetési szerv: azon költségvetési szerv, amelyet jogszabály
alaptevékenységként közhatalmi jogosítvánnyal ruház fel,
vagy ilyen jogosítvány gyakorlására közjogi kötelezettséget állapít meg, illetve amelynek jogszabály alapján alaptevékenységként közhatalom gyakorlásában kell közremûködnie. Közhatalom gyakorlásának minõsül különösen: jogalkotási, jogszabály-elõkészítési, alkotmánybíráskodási, igazságszolgáltatási, ügyészi, védelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági, külügyi igazgatási, igazságügyi
igazgatási, közigazgatási jogalkalmazói, hatósági és törvényességi ellenõrzési, számvevõszéki és kormányzati
szintû belsõ ellenõrzési tevékenység gyakorlása, továbbá
államháztartási forrás, illetve európai uniós és egyéb nemzetközi támogatások elosztása (döntés).
(2) Kizárólag közhatalmi költségvetési szervként sorolható be az alaptevékenységeként alkotmánybíráskodási,
igazságszolgáltatási, ügyészi, védelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági, jogszabály-elõkészítési, számvevõszéki ellenõrzési, kormányzati szintû belsõ ellenõrzési tevékenységet végzõ, valamint az Áht. 66. §-ában említett költségvetési szerv.
16. § (1) E törvény alkalmazásában közszolgáltató költségvetési szerv
a) közintézmény: az alaptevékenysége szerint közoktatási, szakképzési, felnõttképzési, szociális, gyermek- és
ifjúságvédelmi, közgyûjteményi, közmûvelõdési, vagy a
b) pontban meg nem jelölt szellemi közszolgáltatást, illetve gazdasági-pénzügyi-mûszaki ellátást végzõ költségvetési szerv;
b) közintézet: az alaptevékenysége szerint egészségügyi, felsõoktatási, tudományos kutatási, fejlesztési, mûvészeti, környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi,
sportcélú vagy informatikai közszolgáltatást végzõ költségvetési szerv, illetve a külön törvényben meghatározott
közgyûjtemény;
c) vállalkozó közintézet: azon költségvetési szerv,
amely – az alaptevékenységébe tartozó – egészségügyi,
felsõoktatási, tudományos kutatási, fejlesztési vagy mûvé-
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szeti közszolgáltatást külön törvényben meghatározott
részletes feltételek alapján úgy végzi, hogy
ca) az Áht.-ben meghatározottan államháztartásból
származó bevételbõl, illetve államháztartáson kívüli eredetû közszolgáltatási és vállalkozási bevételbõl gazdálkodik,
cb) az adott közszolgáltatást igénybevevõk számára
biztosított az ellátók közötti szabad vagy részben korlátozott választás lehetõsége,
cc) az adott közszolgáltatás igénybevételének pénzügyi fedezetét – a költségvetési szervet vagy a közszolgáltatás-ellátást finanszírozó más szervet megilletõ – díj-,
hozzájárulás, járulék, vagy egyéb fizetési kötelezettség
teljesítése biztosítja, és
cd) a cc) alpont szerinti bevételeken kívül – pénzben
kifejezhetõ és mérhetõ teljesítmény szerinti – költségszintû forrásellátást szolgáló normatív jellegû finanszírozásban részesülhet teljesítményterv szerint, vagy az irányító,
illetõleg a közszolgáltatás-ellátást finanszírozó szervvel
kötött feladatellátási, illetõleg finanszírozási megállapodás alapján;
d) közüzem: az alaptevékenysége szerint más költségvetési szerv, illetve lakosság részére fizikai (technikai) jellegû szolgáltatást, településgazdálkodási, -üzemeltetési,
mûszaki szolgáltatást, vagy a fogvatartottak foglalkoztatását végzõ költségvetési szerv.
(2) E törvény alkalmazásában közszolgáltatás: államháztartáson belüli vagy kívüli szervezet vagy személy által
más szerv vagy személy számára végzett, jogszabályban
meghatározott, a közfeladat-ellátás körébe tartozó szolgáltatás, amely nem jár közhatalom gyakorlásával.
(3) A közszolgáltató költségvetési szerv alaptevékenysége részben vagy kizárólag közhatalmi költségvetési
szerv közfeladat-ellátását is segítheti.
17. § Törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati
rendelet közhatalmi költségvetési szervet a szakmai alapfeladataként meghatározott 15. § szerinti közhatalmi tevékenységen túl, kiegészítõ jelleggel, közszolgáltatás végzésére is feljogosíthat. Törvény vagy kormányrendelet központi közszolgáltató költségvetési szervet meghatározott
közhatalmi jogokkal is felruházhat, illetve ilyen jogok
gyakorlására közjogi kötelezettséget is megállapíthat.
18. § (1) Az önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelõssége van. Alaptevékenységét önállóan látja el azzal, hogy ezen belül kormányrendeletben
foglaltak szerint gondoskodik fizikai (technikai) segítõ
feladatai ellátásáról, illetve rendelkezhet pénzügyi és
számviteli szervezeti egységgel.
(2) Az önállóan mûködõ költségvetési szerv elsõsorban
szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal
és felelõsséggel bír. A szakmai alapfeladata ellátásához
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szükséges szakmai szervezeti egységgel (egységekkel)
rendelkezik; ezenkívül egyes adminisztratív, szellemi támogató feladatokat is – e célt szolgáló külön szervezeti
egység nélkül – elláthat.
(3) A költségvetési szervet az (1)–(2) bekezdésben foglaltak szerint kell az alapító (irányító) szervnek – az alaptevékenysége jellegére, valamint közvetlen szellemi támogató és fizikai (technikai) segítõ feladatellátási igényére, a
vezetõ felelõsségére, a szervezet méretére (létszám, kiadás, vagyon), méretgazdaságosságára és struktúrájára,
teljesítményére, forrásszerkezetére figyelemmel – besorolnia.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
módosítása
19. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. §-a a következõ
(4)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Kormány a maga feladatkörében olyan új állami
feladatot írhat csak elõ, amelynek ellátásához az irányítása
vagy felügyelete alá tartozó költségvetési fejezetek költségvetésében megfelelõ egyszeri és tartós pénzügyi fedezet áll rendelkezésre, vagy a fedezet megteremtéséhez felhatalmazással rendelkezik. Amennyiben a pénzügyi fedezet, illetve a felhatalmazás már nem áll rendelkezésre, intézkedni kell ezen új állami feladat megszüntetésérõl.
(5) A helyi önkormányzat, valamint a települési, a területi és az országos kisebbségi önkormányzat a maga feladatkörében olyan új feladatot vállalhat, amelynek ellátásához a költségvetésében megfelelõ egyszeri és tartós
pénzügyi fedezet áll rendelkezésre, vagy a fedezet megteremtéséhez felhatalmazással rendelkezik. Amennyiben a
pénzügyi fedezet, illetve a felhatalmazás már nem áll rendelkezésre, intézkedni kell az említett új feladat megszüntetésérõl.”
20. § Az Áht. 24. §-ának – a Magyar Köztársaság 2005.
évi költségvetésérõl szóló 2004. évi CXXXV. törvény
88. §-ának (12) bekezdésével megállapított – (13) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(13) A fejezetet irányító szerv – a vállalkozó közintézet kivételével – az irányítása alá tartozó költségvetési
szervei költségvetési elõirányzatai terhére év közben átcsoportosítást hajthat végre a fejezeti kezelésû elõirányzatok javára, ha a mûködési költségvetés elõirányzatain a
feladatok változása következtében megtakarítás keletkezik.”
21. § Az Áht. 24/A. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(1) A fejezetet irányító szerv a költségvetési törvényben meghatározott (különösen oktatási, tudományos,
egészségügyi, szociális, kulturális, sportcélú) közfeladat
ellátására rendelkezésére álló támogatási célú fejezeti ke-
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zelésû elõirányzatból a támogatási döntésekhez szükséges
szakértõi munkára vagy a támogatási döntések meghozatalára jelentõs közéleti személyekbõl, illetve szakértõkbõl
álló testületet is felállíthat.
(2) A fejezetet irányító szerv vezetõje által felkért testületi tagoknak a (3) bekezdés szerinti végrehajtási rendeletben (szabályzatban) megállapított módon adható díjazás,
költségtérítés.”
22. § Az Áht. 24/B. §-a a következõ (4)–(6) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) A fejezeti kezelésû elõirányzatok maradványa a következõ évben az irányító szerv hatáskörében elvégzett
elõirányzat-módosítás után, változatlan rendeltetéssel, az
elõzõ évben keletkezett kötelezettségek pénzforgalmilag
csak a következõ évben teljesülõ kiegyenlítésére használható fel az államháztartásért felelõs miniszter által jóváhagyott összeg erejéig. A miniszteri jóváhagyást megelõzõ
felhasználást utólagos korrekció és ezzel összefüggõ
visszapótlási kötelezettség terheli. Az elõirányzat-maradvány felhasználására ugyanazok az eljárási szabályok vonatkoznak, mint az eredetileg megállapított elõirányzatra.
(5) A nemzetközi szerzõdések alapján megvalósuló segélyprogramok, illetve a Nemzetközi Fejlesztési Együttmûködés elõirányzat-maradványát a fejezeti elõirányzat-maradványon belül elkülönítetten kell kimutatni, felhasználására a vonatkozó nemzetközi szerzõdés rendelkezései az irányadók.
(6) A központi költségvetési szerv és a fejezeti kezelésû
elõirányzat kötelezettségvállalással terhelt elõirányzat-maradványa terhére – amennyiben a kötelezettségvállalás meghiúsul vagy a felhasználás összege kisebb a jóváhagyott elõirányzatnál – újabb kötelezettség az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes engedélyével vállalható.”
23. § Az Áht. 48. §-ának s) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[Az államháztartásért felelõs miniszter]
„s) ellátja – az Állami Számvevõszék véleményének kikérésével – az államháztartási belsõ kontrollrendszerek
fejlesztésével, szabályozásával, koordinációjával és harmonizációjával, valamint a belsõ ellenõrzésre vonatkozó
nemzetközi standardokkal összhangban lévõ ellenõrzési
módszerek, illetve vonatkozó képzések fejlesztésével kapcsolatos feladatokat; az államháztartási belsõ kontrollrendszerek helyzetérõl és mûködésérõl minden évben
szeptember 30-ig éves jelentést terjeszt elõ a Kormány részére;”
24. § Az Áht. 49. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„A fejezetet irányító szerv feladatai
49. § (1) E törvény alkalmazásában fejezetet irányító
szerv: a költségvetési törvényben meghatározott fejezetbe
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besorolt költségvetési szerv (szervek) vonatkozásában külön törvényben és e törvényben foglalt irányítási jogokkal
felruházott irányító szerv, valamint a fejezetbe tartozó elõirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodási irányítási jogokkal felruházott szerv vagy személy.
(2) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény
szerinti autonóm államigazgatási szerv és kormányhivatal
e törvény alkalmazásában fejezetet irányító szerv.
(3) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, a fejezetet irányító szervnek címzett hatásköröket a fejezetet irányító
szerv vezetõje gyakorolja.
(4) Törvény vagy kormányrendelet központi költségvetési szervre vonatkozó egyes irányítói jogokat az irányító
szerv irányítása alá tartozó költségvetési szervre (középirányító szerv) átruházhat.
(5) A fejezetet irányító szerv – ha törvény eltérõen nem
rendelkezik –
a) közremûködik a költségvetési tervezés fõ kereteit
meghatározó költségvetési irányelvek elkészítésében, és
irányítja az irányítása alá tartozó fejezet és a hatáskörébe
utalt alap tervezését;
b) érvényesíti kormányrendeletben foglaltak alapján a
közfeladat támogatásának meghatározásakor a közfeladat
jellegének megfelelõ finanszírozási módot;
c) gyakorolja az irányítása alá tartozó költségvetési
szervre vonatkozóan az alapítói jogokat;
d) mint vagyonkezelõ, illetve a tulajdonosi, az alapítói,
részvényesi jogok gyakorlója köteles a saját, vagy az irányítása alá tartozó költségvetési szerv vagyonkezelésébe
tartozó gazdálkodó szervezet mûködésének hatékonyságát, törvényességét – a gazdálkodó szervezet önállóságát
nem sértve – oly módon biztosítani, hogy kijelöli az ezekért felelõs személyt, szervezeti egységet, valamint a gazdálkodó szervezet tekintetében rendszeresen elvégzi a
(6) bekezdésben foglalt vizsgálatot;
e) ellenõrzi az államháztartással összefüggõ közérdekû
és közérdekbõl nyilvános adatok kötelezõ közzétételének,
illetve igényre történõ szolgáltatásának végrehajtását;
f) érvényesíti, illetve – módszertani segítséget is nyújtva – érvényesítteti az irányítása alá tartozó költségvetési
szervek tevékenységében a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az erõforrásokkal (így különösen: az elõirányzatokkal, a létszámokkal és a vagyonnal)
való szabályszerû és hatékony gazdálkodás követelményeit, továbbá számon kéri, ellenõrzi e követelmények érvényre juttatását;
g) megállapítja az irányítása alá tartozó azon költségvetési szervek éves költségvetését, illetve költségvetési
keretét és azon kiemelt kiadási és bevételi elõirányzatokat,
amelyek megállapítása nem tartozik az Országgyûlés, a
Kormány, vagy törvény alapján más személy, szerv, testület hatáskörébe, valamint jóváhagyja az alapok részletes
(elemi) költségvetését;
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h) gyakorolja a hatáskörébe utalt elõirányzat-módosítási, -átcsoportosítási, -zárolási, -törlési és -felhasználási
jogköröket;
i) rendszeresen figyelemmel kíséri a költségvetés végrehajtásában az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
ezzel kapcsolatos tevékenységét, a jóváhagyott költségvetési elõirányzatok, illetve az azokból ellátandó feladatok
teljesülésének veszélyeztetése esetén a hatáskörébe tartozó elõirányzatoknál megteszi a szükséges intézkedéseket,
illetve a Kormány irányítása alá tartozó szerveknél, kormányzati hatáskörbe tartozó ügyekben a Kormánynál intézkedést kezdeményez;
j) felülvizsgálja, illetve értékeli az irányítása alá tartozó
költségvetési szervek beszámolóit és a fejezeti kezelésû
elõirányzatokra vonatkozó beszámolókat;
k) megállapítja, illetve jóváhagyja az irányítása alá tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésû elõirányzatok pénzmaradványát, elõirányzat-maradványát, egyidejûleg meghatározva a kötelezettségvállalással nem terhelt
elõirányzat-maradvány felhasználásának célját, rendeltetését;
l) jóváhagyja az irányítása alá tartozó közhatalmi költségvetési szervek, közintézmények létszám-elõirányzatát
(létszámkeretét), a 91. §-ban és a 100/H. §-ban foglaltakra
figyelemmel;
m) a költségvetési törvényben meghatározott értékhatárig, fejezetén belül a címek között, valamint a címeken
belül – a vállalkozó közintézet kivételével – a költségvetési szervek között átcsoportosítást végez, továbbá kezdeményezheti a Kormány hatáskörébe tartozó címek közötti
átcsoportosítást;
n) gondoskodik a hatáskörébe utalt alapok mûködésérõl, az elõirányzatok módosításáról, ha törvény másként
nem rendelkezik, dönt azok felhasználásáról;
o) összefoglalva elkészíti az irányítása alá tartozó fejezet és a hatáskörébe utalt alap költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást, illetve az irányítása alá tartozó
szervek tekintetében irányítja annak elõkészítését;
p) vezetõje, az államháztartásért felelõs miniszterrel
egyetértésben – évente február 15-éig, kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel, a költségvetési törvényben
meghatározott célra tekintettel – szabályozza a fejezeti kezelésû elõirányzatok vonatkozásában a 24. § (9) bekezdésében foglaltakat;
q) megszervezi a feladatkörébe tartozó egyes szakmai,
támogatási, illetve európai uniós támogatásból megvalósuló programok végrehajtását, lebonyolítását;
r) gondoskodik a 47. § (1) bekezdésében foglalt keretszámok betartásáról;
s) negyedévenként jelentést – a Kormány irányítása alá
nem tartozó fejezetet irányító szerv esetén tájékoztatót –
nyújt be a Kormánynak a hatáskörébe tartozó fejezeti bevételek és kiadások teljesülésérõl és várható éves alakulásáról;
t) beszámoltatja az irányítása alá tartozó költségvetési
szervek vezetõit az államháztartási belsõ kontrollrendsze-
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rek mûködtetésérõl; a Kormány irányítása alá tartozó
szerv esetén errõl külön jogszabály szerint beszámol az államháztartásért felelõs miniszternek.
(6) A fejezetet irányító szerv költségvetési szerv alapításakor, valamint az irányítása alá tartozó közszolgáltató
költségvetési szervek mûködése során, továbbá a vagyonkezelésébe tartozó gazdálkodó szervezetre nézve a Kormány rendeletében meghatározott módon és rendszerességgel
a) hatásvizsgálat alapján megvizsgálja és döntéshozatalra alkalmas módon bemutatja a közfeladat-ellátás iránti
igény meglétét, a közfeladat-ellátás más megoldási módokkal, más szervezeti megoldásokkal szembeni elõnyét,
b) az a) pontban foglaltakon belül mérlegeli a szervezeti célszerûséget: a mûködési-gazdálkodási forma összhangját a tevékenység jellegével és a forrásszerkezettel,
c) az a) pontban foglaltakon belül megvizsgálja a szerv
által ellátott, ellátandó közfeladat elvégzésére alkalmas államháztartáson belüli vagy kívüli szervezetek vagy személyek közötti versenyhelyzetet, továbbá annak feltételezett hatását a gazdaságos, hatékony, eredményes, valamint
megfelelõ garanciákkal rendelkezõ közfeladat-ellátásra,
d) érvényesíti a szakmai, mennyiségi, minõségi, valamint a mûködés és gazdálkodás gazdaságosságára, hatékonyságára, továbbá a szerv egészére és szervezeti egységeire vonatkozó méretgazdaságossági követelményeket,
e) értékeli a d) pont szerinti követelmények teljesülését.
(7) A helyi önkormányzati és a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv irányító szervének irányítási
jogai tekintetében az (5) és (6) bekezdésben foglaltak az
önkormányzatok mûködési sajátosságainak megfelelõen
irányadók, ide nem értve az (5) bekezdés a), valamint
m)–s) pontjaiban foglaltakat.”
25. § Az Áht. a következõ 61. §-sal egészül ki:
„61. § Az alap elõirányzatai terhére – a 18/B. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti megelõlegezési, likviditási
hitelt, valamint részvény, üzletrész és egyéb vagyontárgy
az 59. §-ban vagy külön törvényben foglaltak alapján történõ megszerzését kivéve –
a) pénzkölcsön (hitel) nem vehetõ fel,
b) garancia és kezesség nem vállalható,
c) értékpapír nem vásárolható,
d) váltó nem bocsátható ki és nem fogadható el,
e) kötvény nem bocsátható ki,
f) pénzügyi lízing vagy faktoring ügyletre irányuló
vagy ilyet magában foglaló szerzõdés nem köthetõ.”
26. § Az Áht. 69. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletének
tartalmaznia kell a mûködési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, ezen belül a személyi jellegû kiadásokat, a munkaadókat terhelõ járulékokat, a dologi jellegû
kiadásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait, a speciális
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célú támogatásokat, a költségvetési létszám-elõirányzatokat, illetve a helyi önkormányzat által kijelölt felhalmozások (beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási
célú kiadások, támogatások) elõirányzatait. A költségvetési rendeletnek a helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat önállóan mûködõ és gazdálkodó
költségvetési szerveinek mindezen bevételeit és kiadásait,
létszám-elõirányzatait, valamint az önállóan mûködõ költségvetési szerveinek kiemelt elõirányzati csoportosítású
költségvetési kereteit, létszámkereteit elkülönítetten és
önkormányzati szinten összesítve is tartalmaznia kell.”
27. § Az Áht. a következõ 86/C. §-sal egészül ki:
„86/C. § A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak
elõirányzatai terhére – a 18/B. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti megelõlegezési, likviditási hitelt, valamint részvény, üzletrész és egyéb vagyontárgy a 86/I. §-ban vagy
külön törvényben foglaltak alapján történõ megszerzését
kivéve –
a) pénzkölcsön (hitel) nem vehetõ fel,
b) garancia és kezesség nem vállalható,
c) értékpapír nem vásárolható,
d) váltó nem bocsátható ki és nem fogadható el,
e) kötvény nem bocsátható ki,
f) pénzügyi lízing vagy faktoring ügyletre irányuló,
vagy ilyet magában foglaló szerzõdés nem köthetõ.”
28. § Az Áht. VII. fejezete (87–100. §-a) helyébe a következõ rendelkezés lép:
„VII. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MÛKÖDÉSE
ÉS GAZDÁLKODÁSA
A költségvetési szervek mûködésének, gazdálkodásának
követelményei és forrásai
87. § (1) A költségvetési szerv jóváhagyott éves költségvetés vagy költségvetési keret alapján, a vonatkozó
jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével mûködik és gazdálkodik.
(2) A költségvetési szervnek mûködése és gazdálkodása
során meg kell felelnie az alábbi követelményeknek is:
a) az erõforrások felhasználásához kapcsolódó kiadás
(vagy ráfordítás) az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhetõ legkisebb legyen, a jogszabályban
meghatározott, illetve általánosan elvárható minõség mellett (gazdaságosság);
b) a nyújtott szolgáltatások és elõállított termékek, valamint az ellátott feladat más eredménye értékének (vagy
az azokból származó bevételnek) és a felhasznált erõforrásokhoz kapcsolódó kiadásnak (vagy ráfordításnak) a különbsége az adott piaci és jogszabályi körülmények között
elérhetõ legnagyobb legyen (hatékonyság);
c) a kitûzött célok – az elfogadott módosításokat, változó körülményeket figyelembe véve – megvalósuljanak, a
tevékenység tervezett és tényleges hatása közötti különb-
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ség a lehetõ legkisebb mértékû legyen vagy a tényleges hatás legyen kedvezõbb a tervezettnél (eredményesség).
(3) A költségvetési szerv mûködésének és fejlesztésének forrása
a) a támogatás, amely – a b) pontba tartozó eset kivételével – a központi költségvetésbõl, a társadalombiztosítási
költségvetési szervek részére a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, a helyi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, a helyi kisebbségi, az országos kisebbségi önkormányzat költségvetésébõl,
b) a támogatásértékû bevétel, amely az elkülönített állami pénzalapból, az a) pontba nem tartozó esetben helyi
önkormányzattól (többcélú kistérségi társulástól), vagy a
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, valamint a társadalombiztosítási költségvetési szervek részére a központi
költségvetésbõl, az európai uniós támogatással megvalósuló programok végrehajtására nyitott lebonyolítási
vagy célelszámolási számlán lévõ pénzeszközbõl, a fejezeti kezelésû elõirányzat bevételeként elszámolható
összegbõl, helyi önkormányzati költségvetési szerv részére központi költségvetési fejezet elõirányzatából,
c) a közszolgáltatási és vállalkozási bevétel, amely a
költségvetési szerv alap-, kiegészítõ és kisegítõ közszolgáltató tevékenysége, valamint vállalkozási tevékenysége
során az a), b) és d) pontban meg nem jelölt jogcímen keletkezõ mûködési és felhalmozási célú bevételbõl,
d) a közhatalmi bevétel, amely az igazgatási szolgáltatási díjnak, a felügyeleti díjnak, a pénzbüntetésnek, a pénzmellékbüntetésnek, továbbá a bírságbevételnek a fizetési
kötelezettséget elõíró jogszabályban meghatározott mértékébõl,
e) az átvett pénzeszköz, amely a c)–d) pontba nem tartozó jogcímen államháztartáson kívülrõl,
f) az átvett maradvány, amely központi költségvetési
szerv, fejezeti kezelésû elõirányzat, valamint az államháztartás nem központi költségvetési alrendszere maradványából,
g) pénzügyi mûveletekbõl
származik, továbbá a (4) bekezdésben megjelölt források.
(4) A költségvetési szerv elõzõ évi (évekbeli) gazdálkodásából származó forrása:
a) a pénzmaradvány,
b) az elõirányzat-maradvány,
c) a vállalkozási tevékenység maradványa (eredménye),
d) a külön törvény alapján képzett tartalék.
(5) A (3) bekezdés e) pontja szerinti átvett pénzeszközök azok az összegek, amelyek ellenében az átadó államháztartáson kívüli szervezet, személy az ellátandó feladatot meghatározhatja, de ellenszolgáltatást nem kér, az abból létrejött eredmény hasznosítási jogát nem köti ki, a
költségvetési szervet számlaadási kötelezettség külön jogszabály alapján nem terheli.
(6) A költségvetési szervet a kedvezményezettnek történõ továbbításra átvett (lebonyolítási célú) pénzeszközök
nem illetik meg.
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A költségvetési szervek vezetése
88. § (1) A költségvetési szerv vezetõje felelõs
a) az alapító okiratban elõírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben, vagy költségvetési keretben (az
azok részét képezõ megvalósítási tervben, teljesítménytervben), valamint feladatellátási megállapodásban foglaltaknak, illetve az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelõ ellátásáért,
b) a költségvetési szerv mûködésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség
követelményeinek érvényesítéséért,
c) a gazdálkodási lehetõségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért,
d) a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévõ vagyonnal kapcsolatosan a
vagyonkezelõi, tulajdonosi jogok rendeltetésszerû gyakorlásáért,
e) az államháztartási belsõ kontrollrendszer megszervezéséért és hatékony mûködtetéséért, továbbá
f) a szerv besorolásának megfelelõen a szakmai és
pénzügyi folyamatos nyomonkövetési (monitoring) rendszer mûködtetéséért, a tervezési, a beszámolási, valamint a
közérdekû, és közérdekbõl nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rendért.
(2) Amennyiben a költségvetési szerv a tevékenységét,
feladatait jogszabálysértõen, illetve nem az alapító okiratban, megvalósítási tervben, teljesítménytervben, feladatellátási megállapodásban foglaltaknak megfelelõen, vagy
nem az irányító szerv által adott utasítás szerint látja el, akkor az irányító szerv köteles megtenni a költségvetési
szerv vezetõjével szemben a külön törvényben foglaltak
szerinti intézkedéseket.
(3) Természetes személy – helyettesítés kivételével –
egyidejûleg csak egy költségvetési szerv vezetõje lehet, illetve egy költségvetési szervnél lehet a 89. §-ban foglaltak
szerinti vezetõi jogokkal felruházott személy (vezetõ testületi tag).
(4) A költségvetési szerv vezetõjének – az (1) bekezdésben foglaltak teljesítéséhez – külön jogszabályban (ennek
hiányában az irányító szerv által) meghatározott – a költségvetési szerv alaptevékenységének, besorolásának, a
felhasznált pénzügyi forrás és vagyon mértékének megfelelõ – felsõfokú végzettséggel, vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági végzettséggel vagy képesítéssel, továbbá
szakmai vagy vezetõi gyakorlattal kell rendelkeznie.
(5) A költségvetési szerv vezetõjének kiválasztása elõtt
(pályáztatáskor) kell meghatározni a költségvetési szerv
mûködésével és gazdálkodásával kapcsolatos végzettségi
(képesítési) követelményeket, valamint a vezetõi teljesítménykövetelményeket.
(6) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, az irányító
szerv a költségvetési szerv vezetõjének jutalmazásáról, illetve premizálásáról az éves – a 100/A. §-ban foglaltakkal
összefüggõen történõ – értékeléskor rendelkezik, az
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(1) bekezdés szerinti felelõsségi körébe tartozó kötelezettségek teljesítésétõl függõen.
89. § (1) Törvény közintézet vagy közintézetek meghatározott körének vezetését több természetes személy között megoszthatja, egyidejûleg meghatározva a szakmai, a
vezetési-szervezési, a pénzügyi-gazdasági feladatok és felelõsség, valamint a munkáltatói jogok megosztását, szükség szerint együttdöntési kötelezettséget elõírva. A vezetés megosztásának részletes rendjérõl a törvényben, és ennek alapján a költségvetési szerv szervezeti és mûködési
szabályzatában kell rendelkezni.
(2) Törvény közintézet vagy közintézetek meghatározott körének vezetését több természetes személybõl álló
testületre (a továbbiakban: vezetõ testület) ruházhatja.
Vállalkozó közintézet esetében vezetõ testület létrehozása
kötelezõ.
(3) A (2) bekezdés szerinti törvényben, illetve a felhatalmazása alapján kiadott rendeletben kell rendelkezni a
vezetõ testület mûködésének részletes szabályairól. A vezetõ testület tagjai megválasztásának, kinevezésének vagy
megbízásának, a vezetõ testületi tagság megszûnésének, a
tagok kizárásának, illetve összeférhetetlenségének eseteit,
szabályait, valamint az esetleges vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségre, továbbá a tagok felelõsségére vonatkozó
szabályokat törvényben kell meghatározni.
(4) A (2) bekezdésben foglaltak szerinti esetben a vezetõ testületi tagok költségvetési szervvel szembeni kártérítési felelõssége a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi
IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) közös károkozásra
vonatkozó szabályai szerint egyetemleges. Ha a kárt a vezetõ testület határozata okozta, mentesül a felelõsség alól
az a személy, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott.
(5) A vezetõi jogokkal az (1)–(4) bekezdés szerint felruházott természetes személyek jogai és kötelezettségei tekintetében – az e §-ban foglalt eltérésekkel – a 88. §-ban
foglaltak megfelelõen alkalmazandók.
(6) Törvény közintézet központi költségvetési szerv
esetén elõírhatja felügyelõ testület létrehozatalát, illetve
pénzügyi megbízott megbízását (a továbbiakban együtt:
felügyelõ testület) a következõ feladatok ellátására: a
pénzügyi forrás és a vagyon hatékony és felelõs felhasználásának, az irányító szerv ellenõrzési jogai gyakorlásának
elõsegítése, gazdasági stratégiai döntések elõkészítése és
végrehajtásuk értékelésében való részvétel, teljesítményértékelés elvégzése, döntések elõkészítésében konzultatív,
javaslattevõ, illetve a szerv vezetõjével (vezetõivel) való
egyetértési jogok érvényesítése. Ha a (2) bekezdés szerinti
költségvetési szervnél a döntéseket illetõen egyetértési
joggal rendelkezõ felügyelõ testület mûködik, akkor a felügyelõ testületre kiterjedõen érvényesek a (4) bekezdésben foglalt felelõsségi szabályok.
(7) A felügyelõ testület tagja e minõségében nem utasítható, személyesen köteles eljárni, képviseletnek e tevékenységben nincs helye. A felügyelõ testület tagja vagy
annak közeli hozzátartozója a költségvetési szervvel nem
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állhat munkavégzésre irányuló jogviszonyban. A felügyelõ testület feladatait, jogait és kötelezettségeit, a tagság létrejöttének és megszûnésének, a tagok kizárásának, illetve
összeférhetetlenségének eseteit, szabályait, valamint az
esetleges vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre, továbbá a tagok felelõsségére vonatkozó szabályokat a felügyelõ testület létrehozását elõíró törvényben kell meghatározni. A felügyelõ testület mûködésének részletes szabályairól a felügyelõ testület létrehozását elõíró törvényben, illetve a felhatalmazása alapján kiadott rendeletben kell rendelkezni.
A költségvetési szervek éves költségvetése és annak
felhasználása
90. § (1) Az önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv az irányító szervvel elõzetesen egyeztetett éves
költségvetést készít. E feladat magában foglalja azon önállóan mûködõ költségvetési szerv költségvetési kiadási
keretének, létszámkeretének és egyes bevételeinek
(a továbbiakban együtt: költségvetési keret) tervezését,
amelyre az önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési
szervet az irányító szerv kijelölte.
(2) Az önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési
szerv éves költségvetése tartalmazza:
a) a pénzügyi-költségvetési feltételeket (a feladatellátáshoz szükséges valamennyi – szakmai, fenntartási, felhalmozási célú – jogcímen a kiemelt elõirányzatokat),
b) a személyi és tárgyi feltételek meghatározását,
c) az ellátandó tevékenységek szakmai, minõségi és
mennyiségi jellemzõit,
d) a megvalósítási tervet, illetve a teljesítménytervet,
e) az irányító szerv által hozzá sorolt önállóan mûködõ
költségvetési szerv költségvetési keretét.
(3) Az önállóan mûködõ költségvetési szerv éves költségvetési kerete a szakmai feladatellátással kapcsolatos
pénzügyi-költségvetési feltételeket (kiemelt elõirányzatonként csoportosított jogcímek szerint), valamint a (2) bekezdés b)–d) pontjában foglaltakat tartalmazza.
(4) A megvalósítási terv a költségvetési szerv közfeladat-ellátása elõfeltételeinek, valamint a szakmai megvalósítás folyamatának a leírását tartalmazza. Elõfeltételnek tekintendõk különösen: a szakmai, a bérpolitikai, a
költségvetési, valamint a finanszírozási jogszabályok, elõírások, normák.
(5) A teljesítményterv az irányító szerv döntése vagy a
100/H. § (2) bekezdésében foglaltak alapján készítendõ, a
költségvetési szerv számára meghatározott mérhetõ és
számszerûsített éves követelményeket, illetve közfeladat-ellátási teljesítményt (eredményt) tartalmazó terv. A
teljesítménytervnek a szerv tevékenységeire vonatkozóan
– az irányító szerv döntése szerint – az alkalmazott finanszírozási módon, önköltségszámításon, illetve a legjobb
gyakorlaton alapuló értékelésen kell alapulnia.
(6) A költségvetési szerv az éves költségvetésének tervezetét – beleértve az önállóan mûködõ költségvetési
szerv költségvetési keretét is – az elõzetes költségvetési
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keretszámokhoz és a (4) bekezdés szerinti elõfeltételekhez
igazodóan, számításokkal megalapozva készíti el, érvényesítve a gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi
követelményeket.
(7) A költségvetési szerv alap-, kiegészítõ, kisegítõ és
vállalkozási tevékenységébõl származó bevételeit és kiadásait elkülönítetten kell megtervezni és elszámolni.
(8) Az önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési
szerv éves költségvetését, valamint az önállóan mûködõ
költségvetési szerv költségvetési keretét törvény eltérõ
rendelkezése hiányában az irányító szerv hagyja jóvá, figyelemmel a 69. § (1) bekezdésében, a 91. §-ban, valamint
a 100/H. § (2) bekezdésében foglaltakra.

e) pontja szerinti bevételének fedeznie kell legalább az
adott tevékenységgel összefüggõ valamennyi közvetlen
kiadást, valamint az ahhoz hozzárendelhetõ közvetett kiadásokat, továbbá kisegítõ és vállalkozási tevékenység
esetén az amortizációt is.
(4) Központi közhatalmi költségvetési szervek kiegészítõ és kisegítõ tevékenysége ellenértékének jogcímét,
mértékét vagy mértéke megállapításának módját, valamint
az ebbõl származó bevételek felhasználását törvény, kormányrendelet, vagy az irányító szerv – az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével kiadott – rendelete
(jogalkotási jog hiányában nyilvános szabályzata) állapítja
meg.

91. § (1) A költségvetési szerv a személyi juttatások elõirányzatán belül köteles megtervezni
a) a foglalkoztatottak, a választott tisztségviselõk törvényen alapuló rendszeres és nem rendszeres juttatásait,
valamint a helyi önkormányzati képviselõ-testületi bizottságok nem képviselõ tagjainak nyújtott rendszeres és nem
rendszeres juttatásokat,
b) a teljesítményösztönzésre szolgáló kereteket, valamint a kereset-kiegészítések fedezetét e törvényben, illetve külön jogszabályban meghatározott feltételek esetén és
mértékben, továbbá
c) a feladatellátással összefüggõ egyéb juttatásokat.
(2) A központi közhatalmi költségvetési szervek – a
Magyar Honvédség szervei kivételével – és a közfeladataik ellátását segítõ (így különösen: üzemeltetési, támogatás lebonyolítási feladatokat ellátó) központi közszolgáltató költségvetési szervek létszám-elõirányzatát (létszámkeretét) – éves költségvetésük jóváhagyását megelõzõen –
a Kormány, a Kormány vagy miniszter irányítása vagy felügyelete alá nem tartozó költségvetési szervek létszám-elõirányzatait (létszámkeretét) pedig az irányító
szerv állapítja meg. A helyi önkormányzati közhatalmi
költségvetési szerv létszám-elõirányzatát (létszámkeretét)
az irányító szerv – a költségvetésrõl szóló rendeletben – állapítja meg.
(3) A közszolgáltató költségvetési szerv létszám-elõirányzatát (létszámkeretét) – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az irányító szerv állapítja meg, figyelemmel a
100/H. §-ban foglaltakra.

93. § (1) A költségvetési szerv a tárgyévben a következõ
év(ek) elõirányzata terhére törvényben – a Kormány vagy
miniszter irányítása vagy felügyelete alatt mûködõ költségvetési szerv (a továbbiakban: a Kormány irányítása alá
tartozó költségvetési szerv) esetén továbbá kormányrendeletben – foglaltak szerint vállalhat kötelezettséget.
(2) A költségvetési szerv a nem naptári évhez igazodó,
legfeljebb egyéves idõtartamú, rendszeresen ismétlõdõ
szakmai alapfeladata ellátására tárgyévben, a következõ
évi költségvetése terhére, Kormány irányítása alá tartozó
költségvetési szerv esetén a középtávú költségvetési keretszámokon belül – kormányrendeletben meghatározott
esetben az irányító szerv elõzetes engedélyével – kötelezettséget vállalhat.
(3) Központi költségvetési szerv többéves kötelezettséget kormányrendeletben meghatározott körben és értékhatár felett az irányító szerv – Kormány irányítása alá tartozó
költségvetési szerv esetén az államháztartásért felelõs miniszter – elõzetes engedélyével vállalhat, ha törvény eltérõen nem rendelkezik. Ilyen kötelezettségvállalás esetén a
várható teljesítési idõpontokhoz igazodóan kell a kötelezettségvállalás fedezetét elõirányozni az éves költségvetésekben.
(4) Köztestületi, helyi, helyi kisebbségi és országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv kötelezettségvállalása tekintetében a (3) bekezdésben foglalt engedélyezést az irányító szerv gyakorolja.
(5) A kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan olyan,
legalább kiemelt elõirányzatonként részletezett analitikus
nyilvántartást kell vezetni, amelybõl megállapítható az
egyes évek elõirányzatait terhelõ fizetési kötelezettség.

92. § (1) A költségvetési szerv szellemi és anyagi kapacitásával végzett tevékenységének bevételei törvény eltérõ
rendelkezése hiányában a szerv mûködésének és fejlesztésének forrását képezik.
(2) A közszolgáltatásokat igénybe vevõk részére jogszabály vagy jogszabályban foglaltak alapján – törvény eltérõ rendelkezése hiányában – a költségvetési szerv vagy
annak irányító szerve állapítja meg a szolgáltatások ellenértékét.
(3) A közüzem 87. § (3) bekezdésében foglalt forrásának fedeznie kell az általa végzett tevékenységgel összefüggõ közvetlen és közvetett kiadásokat, valamint az
amortizációt is. Más költségvetési szerv kiegészítõ, kisegítõ, vállalkozási tevékenysége 87. § (3) bekezdésének c) és

94. § (1) Feladatellátási megállapodást köteles kötni
a) a központi költségvetési szerv az év közben elvégzendõ és a költségvetésében elõre nem tervezett közszolgáltatás ellátására az irányító szervvel, illetve más államháztartáson belüli szervezettel,
b) a vállalkozó közintézet és a közüzem valamennyi
közszolgáltatás ellátására a közszolgáltatás-ellátást finanszírozó szervvel, a 100/H. § (3) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel.
(2) A feladatellátási megállapodás a 100/B. §-ban foglaltak szerinti kötelezettségvállalásnak minõsül.
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(3) A feladatellátási megállapodásnak tartalmaznia kell
legalább:
a) a felek megnevezését,
b) az ellátandó feladat (közszolgáltatás) pontos megjelölését,
c) a megállapodás, illetve a közszolgáltatás idõtartamát, valamint a közszolgáltatás kezdõ napját,
d) a közszolgáltatás ellátási helyét és ellátási területét,
e) a közszolgáltatási feladatok ellátásáért járó összeg
finanszírozásának vagy az elõirányzat átadásának a módját, forrását, mértékét és ütemezését, kiszámításának, felülvizsgálatának és teljesítésének szabályait – figyelemmel a 99. § (3) bekezdésében foglaltakra –, valamint az elszámolással kapcsolatos kötelezettségeket,
f) a közszolgáltatás tartalmi, mennyiségi és minõségi
követelményeit, ideértve a mérhetõ és számszerûsített éves
követelményeket, illetve teljesítményt (eredményt) is,
g) a költségvetési szerv rendelkezésére bocsátott eszközök használatára, karbantartására és visszaszolgáltatására vonatkozó szabályokat, átadásuk jogcímét,
h) a közszolgáltatást végzõ személyekkel kapcsolatos
követelményeket,
i) a fejlesztési és karbantartási kötelezettség esetén az
annak rendjére vonatkozó szabályokat,
j) a feladatellátó költségvetési szervnek biztosított kizárólagos vagy speciális jogokat,
k) ha a költségvetési szerv jogosult vagy köteles a megállapodás teljesítéséhez más személy közremûködését
igénybe venni, ennek tényét,
l) a megállapodásban foglaltak teljesülésének értékelésére és ellenõrzésére vonatkozó rendelkezéseket,
m) a megállapodás megsértésének, illetve nem teljesítésének vagy részleges teljesítésének következményeit.
95. § (1) A költségvetési szerv költségvetése, költségvetési keretei (a továbbiakban együtt: elõirányzatai), valamint többletbevételei felhasználásáról önállóan dönt.
(2) A költségvetési szerv a személyi juttatások elõirányzatán belül – a 91. §-ban és a 100/G–100/H. §-ban foglaltakra figyelemmel – az álláshelyek végleges törlése vagy
növelése nélkül önállóan állapítja meg a foglalkoztatottak
létszámát, összetételét, munkaidõ alapját. E döntés nem
járhat többlettámogatási igénnyel.
(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások elõirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a
pénzmaradvány, illetve elõirányzat-maradvány jóváhagyását követõen felhasználhatja azzal, hogy a személyi
juttatások eredeti elõirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-elõirányzat vagy a munkaidõ alap év
közbeni csökkentésébõl származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak nem alkalmazandók abban az esetben, ha feladatelmaradás történt, továbbá, ha a
feladat ellátására más szervezeti formában kerül sor.
96. § (1) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, az irányító szerv az irányítása alá tartozó, eredeti támogatási
elõirányzattal nem rendelkezõ költségvetési szerv részére
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– az általa ellátandó közfeladatok ellátásának veszélyeztetése nélkül – befizetési kötelezettséget írhat elõ, mely
összeg a fejezetnél, a helyi önkormányzatnál, a többcélú
kistérségi társulásnál év közben jelentkezõ szakmai többletfeladatok ellátásának fedezetére használható fel. Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, kormányhivatal részére
befizetési kötelezettséget a költségvetési törvény írhat elõ,
amely kötelezettség alapján befizetendõ összeg nem haladhatja meg a kormányhivatal bevételeinek 30%-át.
(2) A költségvetési szerv a vállalkozási tevékenységébõl származó – kormányrendeletben foglaltak szerint megállapított – vállalkozási maradványának a társasági adó általános mértékével megegyezõ %-át köteles a tárgyévi beszámolás során a központi költségvetésbe, illetve az önkormányzat költségvetésébe befizetni azzal, hogy a vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására, fejlesztésére a tárgyévtõl számított két éven belül felhasznált
összegre vonatkozóan a költségvetési szervet befizetési
kötelezettség nem terheli.
(3) A 100/I. § (3) bekezdése szerinti üzemgazdasági
szemléletû beszámolásra is kötelezett költségvetési szerv
e beszámoló eredménykimutatásában szereplõ adózás elõtti
eredményébõl a társasági adó általános mértékével megegyezõ %-át köteles a tárgyévi eredményelszámolás során
a központi költségvetésbe, illetve az önkormányzat költségvetésébe befizetni. A felhasználás és a befizetés alóli
mentesülés tekintetében a (2) bekezdésben foglaltak az
irányadók.
A költségvetési szervek elõirányzatainak megváltoztatása
97. § (1) A jóváhagyott elõirányzatok év közben – egyszeri vagy tartós jelleggel – módosíthatók, illetve átcsoportosíthatók a Kormány rendeletében meghatározottak
szerint, kivéve azon elõirányzatokat, amelyek megváltoztatásának jogát az Országgyûlés magának tartotta fenn.
(2) Az elõirányzat-módosítás a költségvetési szerv költségvetésének kiadási, illetve bevételi fõösszegét és kiemelt elõirányzatait is érintõ elõirányzat-növelés vagy
-csökkentés.
(3) Az elõirányzat-átcsoportosítás a költségvetési szerv
költségvetésének a kiadási és bevételi fõösszegét nem
érintõ, egyidejû elõirányzat-csökkentéssel és -növeléssel
járó, 98. § (1) bekezdése szerinti intézkedés.
98. § (1) A költségvetésben jóváhagyott összeghez képest, amennyiben nem az irányító szerv az engedélyezõ, az
irányító szerv és – központi költségvetési szerv esetén – a
kincstár egyidejû tájékoztatása mellett átcsoportosítást
a) a mûködési és felhalmozási költségvetés, valamint a
kölcsönök elõirányzat-csoportok között a Kormány irányítása alá tartozó közhatalmi költségvetési szerv esetében
kormányrendeletben meghatározott elõirányzat hányad és
összeg felett a Kormány, ez alatt, illetve más közhatalmi
költségvetési szerv esetén az irányító szerv engedélyezhet,
közszolgáltató költségvetési szerv esetében pedig a szerv
vezetõje saját hatáskörben hajthat végre;
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b) a mûködési és felhalmozási költségvetés, valamint a
kölcsönök elõirányzat-csoportokon belül a kiemelt elõirányzatok között valamennyi költségvetési szerv esetében
a szerv vezetõje saját hatáskörben hajthat végre.
(2) Az (1) bekezdés szerinti átcsoportosítás – a vállalkozó közintézet és a közüzem kivételével – nem irányulhat
a) a személyi juttatások elõirányzatának növelésére,
kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az elõirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás
miatt, vagy a (3) bekezdésben megjelölt dologi kiadások
elõirányzata terhére, ha a szellemi tevékenység ellátása a
tervezettõl eltérõen a továbbiakban a létszám-elõirányzat
keretein belüli foglalkoztatással történik,
b) a felújítás elõirányzatának csökkentésére, kivéve a
felújítási feladat más elõirányzat terhére történõ megvalósításának esetét.
(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében
szellemi tevékenység szerzõdéssel, számla ellenében történõ igénybevételére a dologi kiadások között eredeti elõirányzatként elkülönítetten megtervezett összeg csak a
személyi juttatások egyidejû átcsoportosításával növelhetõ. E tevékenységek körét, a kifizetések feltételeit kormányrendeletben foglaltak szerint az irányító szerv határozza meg.
99. § (1) A költségvetési szerv a 87. § (3) bekezdésének
b), c), e) pontjába és (4) bekezdésének b) pontjába tartozó
bevételei körében a jóváhagyott bevételi elõirányzatain
felüli, a többletfeladatokkal összefüggõ többletbevételét
az irányító szerv egyidejû tájékoztatásával, a tényleges
többletnek megfelelõ összegû, saját hatáskörû egyidejû
elõirányzat-módosítás után, kormányrendeletben, illetve
önkormányzati rendeletben (így különösen költségvetési
rendeletben) szabályozott módon és feltételekkel használhatja fel.
(2) Ha törvény vagy – központi költségvetési szerv tekintetében – kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik, a
költségvetési szerv 87. § (3) bekezdésének d) pontja szerinti közhatalmi bevételei körében az irányító szerv – központi költségvetési szerv esetén az irányító szervnek az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben kiadott
rendelete (jogalkotási jog hiányában nyilvános szabályzata) szerint – engedélyezheti a költségvetésben tervezettet
meghaladó, a többletfeladatokkal összefüggõ, meghatározott jogcímû többletkiadásokra a (többlet)bevétel teljes
vagy részbeni felhasználását. E rendeletben (szabályzatban) kell rendelkezni arról, ha a közhatalmi bevételek nem
érik el a tervezettet.
(3) A költségvetési szerv személyi juttatások elõirányzata többletfeladattal összefüggésben
a) az (1) bekezdés szerinti többletbevétel valamennyi
közvetett és közvetlen kiadása (beleértve a munkaadókat
terhelõ járulékokat) elszámolásával együtt saját hatáskörben,
b) többlettámogatásból
növelhetõ, feladatellátási megállapodás esetén annak elõírásai érvényesítésével.
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A költségvetési szervek maradványa és beszámolója
100. § (1) A költségvetési szerv pénzmaradványát, illetve elõirányzat-maradványát az irányító szerv, a fejezet
összesített elõirányzat-maradványát az államháztartásért
felelõs miniszter hagyja jóvá.
(2) A központi költségvetési szerv elõirányzatai és a fejezeti kezelésû elõirányzatok maradvány-elszámolása során a normatív támogatások jogosultságot meghaladó
többlete, az elmaradt feladatokhoz, támogatási célokhoz
kapcsolódó elõirányzatok – következõ évre áthúzódó kötelezettséggel, illetve pályázati források megbízó felé való
elszámolással nem terhelt, engedélyezési okirattal, illetve
szerzõdéssel le nem kötött és külön jogszabályban foglaltak szerint megállapított – maradványa a központi költségvetést illeti. A kötelezettségvállalással nem terhelt egyéb
– nem fejezeti kezelésû elõirányzatból származó – maradvány kormányrendeletben meghatározott része a közhatalmi költségvetési szervet és a közintézményt, e maradvány
egésze a közintézetet, a vállalkozó közintézetet és a közüzemet illeti meg.
(3) A köztestületi, a helyi, a helyi kisebbségi és az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv esetén
az irányító szerv jogosult dönteni az irányítása alá tartozó
költségvetési szerv pénzmaradványának, illetve elõirányzat-maradványának elvonandó, illetve visszahagyandó
összegérõl.
(4) A Kormány vagy miniszter irányítása vagy felügyelete alá nem tartozó szerv kivételével, a központi költségvetési szerv elõirányzat-maradványának felülvizsgálata
keretében, ha az évközi gazdasági folyamatok kedvezõtlen
alakulása, illetve az elõzõ években vállaltak alapján teljesítendõ fizetési kötelezettségek növekedése azt indokolja,
a) a Kormány jogosult az elõzõ években keletkezett
elõirányzat-maradványok átcsoportosítására, illetve dönteni a maradványelszámolás évében még nem teljesült kötelezettségvállalással terhelt maradványok elvonásáról
vagy a felhasználás engedélyezésérõl, ide nem értve a vállalkozó közintézet maradványát,
b) az államháztartásért felelõs miniszter jogosult a
(2) bekezdés szerinti befizetési kötelezettséggel nem terhelt maradványrész elvonására, ide nem értve a vállalkozó
közintézet maradványát.
(5) A költségvetési szerv a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott elõzõ évi pénzmaradványát, illetve elõirányzat-maradványát tárgyévben, a
maradvány teljes összegére vonatkozó intézményi hatáskörû elõirányzat-módosítás után használhatja fel, az elõirányzat-maradvány jóváhagyását megelõzõen, továbbá a
maradvány jóváhagyásától függõ utólagos irányító szervi
korrekciós és ezzel összefüggõ visszapótlási kötelezettség
mellett pedig saját hatáskörû elõirányzat-módosítással teljesítheti az elõzõ évben vállalt kötelezettségek áthúzódó
teljesítésével összefüggõ kiadásait.
100/A. § (1) A költségvetési szervet a közfeladat ellátásáról (tevékenységérõl) és költségvetése, illetve költségvetési kerete végrehajtásáról, a részére meghatározott tel-
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jesítménykövetelmények, illetve az általa kötött feladatellátási megállapodás teljesítésérõl kormányrendeletben
foglaltak szerinti beszámolási kötelezettség terheli. A beszámoló tartalmáért, megfelelõségéért a szerv vezetõje felelõs.
(2) Az önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési
szerv beszámolója elkülönítve magában foglalja a hozzá
rendelt önállóan mûködõ költségvetési szerv beszámolóját is.
(3) A költségvetési szerv beszámolóját az irányító szerv
felülvizsgálja és értékeli a Kormány rendeletében meghatározott szempontok és eljárásrend szerint.
A költségvetési szervek elõirányzatai felhasználásáról
való rendelkezés
100/B. § (1) A költségvetési szerv feladatainak ellátását
(végrehajtását) szolgáló, a kiadási elõirányzatokat terhelõ
fizetési vagy más teljesítési kötelezettség vállalása
(a továbbiakban: kötelezettségvállalás) vagy ilyen követelés (bevételi elõirányzat teljesítése érdekében történõ) elõírása – törvényben meghatározott kivétellel – a költségvetési szerv vezetõjének vagy az általa írásban megbízott
személynek a hatáskörébe tartozik. A kötelezettségvállalásnak elõirányzat-felhasználási terven kell alapulnia, és
azt – a Kormány irányítása alá tartozó költségvetési szerv
esetén – kormányrendeletben foglaltak szerint be kell jelenteni a kincstárnak.
(2) Ha törvény vagy kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik, a költségvetési szerv – ide nem értve a 66. § szerinti költségvetési szervet – tárgyévi kiadási elõirányzata
terhére – a bevételi elõirányzatok teljesítését feltételezve –
akkor vállalható kötelezettség, ha a szakmai, mûszaki,
pénzügyi teljesítés legkésõbb a tárgyévet követõ évben június 30-áig megtörténik. A bevételi elõirányzatok nem teljesülése esetén a kötelezettségvállalásokat felül kell vizsgálni, és meg kell tenni a szükséges intézkedéseket.
(3) A kötelezettségvállalás a gazdasági vezetõnek vagy
az általa kijelölt személynek az ellenjegyzése után, és
– kormányrendeletben meghatározott értékhatár felett –
csak írásban történhet.
(4) A kötelezettségvállalás elõtt meg kell gyõzõdni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés (költségvetési keret)
fel nem használt és le nem kötött része biztosítja-e a fedezetet.
(5) A költségvetési szerv – a vállalkozó közintézet kivételével – más költségvetési szerv, illetve jóhiszemû harmadik személy irányában fennálló, lejárt, elismert, 60 napot
meghaladó ki nem elégített és nem behajtható tartozásaiért
irányító szerve helytállni tartozik, kivéve azon kötelezettségvállalások alapján fennálló ilyen tartozásokat, melyek
pénzügyi fedezetét a Kormány vagy az államháztartásért
felelõs miniszter a 100. § (4) bekezdésében foglaltak szerint elvonta, továbbá azon tartozásokat, amelyek a költségvetési szerv kártérítési, megtérítési kötelezettsége alapján
keletkeztek. Amennyiben az adós központi költségvetési
szerv irányító szerve bizonyíthatóan nem képes a teljesí-

24639

tésre, akkor az államháztartásért felelõs miniszter útján a
Kormánynál indítványozza a hitelezõi igény kielégítését.
100/C. § Az önállóan mûködõ költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatait az irányító szerv által kijelölt
költségvetési szerv látja el azzal, hogy az önállóan mûködõ költségvetési szerv költségvetési keretei terhére kötelezettséget vállalhat és igazolja annak szakmai teljesítését.
100/D. § (1) A költségvetési szerv fizetési kötelezettségeinek a jogszabályban, szerzõdésben (megállapodásban),
jogerõs bírósági, közigazgatási határozatban meghatározott idõpontig köteles eleget tenni.
(2) Ha a központi költségvetési szervnek, alapnak két
egymást követõ hónapban lejárt, elismert, 30 napot meghaladó, de 60 napot el nem érõ tartozásállománya áll fenn,
az irányító szerv köteles intézkedni a 60 napot meghaladó
tartozásállomány keletkezésének megelõzésére. Ennek
formájáról és módjáról saját hatáskörben dönt.
(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti intézkedés ellenére, vagy egyébként a központi költségvetési szerv, alap
elismert, az esedékességet követõ 60 napon túli tartozásállománya eléri a Kormány rendeletében meghatározott
mértéket, vagy – a vállalkozó közintézet kivételével – a
központi költségvetési szerv, alap forrásainak várható
elmaradása elõreláthatóan tartósan veszélyezteti közfeladatai ellátását vagy jelentõs mértékû tartozások felhalmozódásának veszélyével fenyeget, az államháztartásért
felelõs miniszter – a (4) bekezdésben foglalt eltéréssel –
kormányrendeletben meghatározott módon kincstári biztost jelöl ki.
(4) A Kormány vagy miniszter irányítása vagy felügyelete alá nem tartozó költségvetési szerv esetében a kincstári biztost a Kormány kezdeményezésére az Országgyûlés
jelöli ki.
(5) A tartozásállomány vagy a kincstári biztos kijelölésekor indokként megjelölt helyzet fennállásáig az ellenjegyzés általános szabályain túlmenõen csak a kincstári
biztos ellenjegyzésével együtt vállalható további kötelezettség, illetve teljesíthetõ kifizetés. Ezenkívül a kincstári
biztos egyéb javaslatokat tehet, és intézkedéseket kezdeményezhet.
(6) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az
éves eredeti kiadási elõirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül
nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a
költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által
finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv
azt nem kérte, véleményének elõzetes kikérésével – az
(5) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkezõ önkormányzati biztost jelöl ki. Az önkormányzat rendeletében
önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb idõtartam
vagy lejárat esetén is kötelezõvé teheti.
(7) A kincstári és az önkormányzati biztosra vonatkozó
részletes szabályokat és a gazdálkodási önállóságában

24640

MAGYAR KÖZLÖNY

korlátozott költségvetési szerv mûködésének szabályait a
Kormány rendeletben határozza meg.
100/E. § (1) A költségvetési szervek – a 66. §-ban foglalt költségvetési szerv kivételével –
a) pénzkölcsönt (hitelt) – kivéve a 18/B. § (1) bekezdésének d), x) és zs) pontja, a 100/I. § (1) bekezdésének
a) pontja szerinti megelõlegezési, likviditási hitelt (kölcsönt), illetve a 100/J. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti fejlesztési hitelt – nem vehetnek fel,
b) garanciát és kezességet nem vállalhatnak,
c) értékpapírt – kivéve a külön törvény szerint vagyonkezelésébe kerülõ gazdasági társasági részesedést megtestesítõ értékpapírt, valamint a 100/I. § (1) bekezdésének
b) pontjában foglaltak alapján vásárolt értékpapírt – nem
vásárolhatnak,
d) váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el,
e) kötvényt nem bocsáthatnak ki,
f) pénzügyi lízing vagy faktoring ügyletre irányuló,
vagy ilyet magában foglaló szerzõdést nem köthetnek.
(2) A többcélú kistérségi társulás és – a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997.
évi CXXXV. törvény alapján létrejött – jogi személyiséggel rendelkezõ társulás az adott közfeladat ellátásában
érintett önkormányzatok kezességvállalása mellett vehet
fel hitelt, illetve bocsáthat ki kötvényt.
(3) A 66. §-ban foglalt költségvetési szerv az (1) bekezdésben meghatározott jogokat csak a helyi önkormányzat
képviselõ-testülete által meghatározott keretek között gyakorolhatja.
100/F. § (1) Központi költségvetési szerv társadalmi
szervezetet, országos sportági szakszövetséget, köztestületet (a továbbiakban együtt: társadalmi szervezet) nem
hozhat létre, és ahhoz nem csatlakozhat. A 66. §-ban foglalt közhatalmi költségvetési szerv és nem központi közszolgáltató költségvetési szerv az irányító szerv elõzetes
engedélyével hozhat létre társadalmi szervezetet, illetve
csatlakozhat társadalmi szervezethez. Az engedély megszerzéséhez be kell mutatni, hogy a társadalmi szervezet
létrehozásához vagy az ahhoz való csatlakozáshoz milyen
források állnak rendelkezésre.
(2) A Kormány irányítása alá tartozó költségvetési szerv
a Kormány elõzetes jóváhagyásával, más költségvetési
szerv az irányító szerv elõzetes engedélyével, eseti jelleggel az éves költségvetési törvényben meghatározott értékhatárig és kizárólag közhasznú vagy kiemelkedõen közhasznú társadalmi szervezetet támogathat. A jóváhagyás
(engedély) megszerzéséhez be kell mutatni, hogy a társadalmi szervezet támogatásához milyen források állnak
rendelkezésre.
(3) Költségvetési szerv alapítványt nem alapíthat, de
– ha az általa ellátandó közfeladataival összhangban áll –
kizárólag közhasznú vagy kiemelkedõen közhasznú alapítványt, közalapítványt az éves költségvetési törvényben
meghatározott értékhatárig támogathat, az általa ellátott
feladattal összefüggõ kifizetésre történõ kötelezettségvállalás formájában, vagy kapacitásának rendelkezésre bo-
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csátásával elért bevételének – a kiadások megtérítése mellett történõ – átengedésével.
(4) A (2)–(3) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a
központi költségvetésben jóváhagyott fejezeti kezelésû
elõirányzatból, valamint elkülönített állami pénzalapból
államháztartáson kívüli szervezetek részére
a) címzetten külön-külön megtervezett,
b) egy jogcímen (együtt) lévõ és jogszabályban meghatározott eljárásrend szerint vagy pályázat útján odaítélt,
vagy
c) a költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt el nem érõ támogatásokra.
(5) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak
a központi költségvetési szerv elõirányzatából a szerv által
foglalkoztatottak szakmai, munkavállalói érdek-képviseleti szervezetének, valamint oktatási, kulturális, szociális
és sportcélú tevékenységet végzõ vagy segítõ szervezetének juttatott támogatásokra.
(6) A központi költségvetési szerv által, illetve a (4) bekezdésben foglaltak szerint adott támogatásokat a Kormány által kijelölt szerv tartja nyilván. A nyilvántartásból
a támogatott szervezetenként megállapíthatónak kell lennie a támogatás mértékének, forrásának, jogcímének.
A közhatalmi költségvetési szervek gazdálkodásának
különös szabályai
100/G. § (1) A közhatalmi költségvetési szerv
a) alaptevékenysége ellátásának pénzügyi keretét a
87. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti forrásai összegéhez igazodó – a közhatalmi bevételek tekintetében a fizetési kötelezettséget elõíró jogszabályban foglaltaknak
megfelelõen számított – kiadási elõirányzata határozza
meg;
b) engedélyezett, túl nem léphetõ és saját hatáskörben
nem módosítható létszám-elõirányzattal (létszámkerettel)
rendelkezik;
c) támogatási elõirányzatai tekintetében – a teljesítésarányosan finanszírozandó felhalmozási elõirányzatok kivételével – idõarányos finanszírozásban részesül.
(2) Közhatalmi költségvetési szervnél – a Kormány
vagy miniszter irányítása vagy felügyelete alá nem tartozó
közhatalmi költségvetési szerv kivételével – a személyi
juttatásokon belül (ide nem értve a közhatalmi költségvetési szerv költségvetésében szereplõ közszolgáltató költségvetési szervek elõirányzatait) az eredeti jóváhagyott
rendszeres személyi juttatások elõirányzatára vetítve
a) jutalmazási elõirányzatot kell tervezni, melynek
mértékét a Kormány rendeletben határozza meg,
b) a munkáltató által meghatározott feladatok – ide
nem értve a helyettesítést – díjazására céljuttatás tervezhetõ, mely nem haladhatja meg a kormányrendeletben meghatározott mértéket.
(3) A jutalmazási elõirányzaton felül központi közhatalmi költségvetési szervnél külön törvényben foglaltak alapján, illetve helyi önkormányzati közhatalmi költségvetési
szerv részére a helyi önkormányzat képviselõ-testülete engedélyével is történhet jutalmazási célú kifizetés.
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(4) Közhatalmi költségvetési szerv vállalkozási, kiegészítõ, illetve kisegítõ tevékenység végzésére csak kivételesen jogosult, központi közhatalmi költségvetési szerv törvény vagy kormányrendelet, helyi önkormányzati közhatalmi költségvetési szerv pedig helyi önkormányzati rendelet vagy a képviselõ-testület határozata alapján, a
100/H. § (8) bekezdésében foglaltak szerint.
(5) Az irányító szerv – a Kormány irányítása alá tartozó
költségvetési szerv esetén az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben – engedélyezheti a közintézmény
gazdálkodására és vezetésére vonatkozó szabályok alkalmazását azon közhatalmi költségvetési szerv számára,
amelynek mûködése pénzügyi keretében a közszolgáltatási és vállalkozási bevétel legalább három éven át 50%-ot
meghaladó arányú, és a foglalkoztatottak többsége közszolgáltatást végez és nem közszolgálati jogviszonyban
vagy szolgálati jogviszonyban áll a szervvel.
(6) Az (5) bekezdésben foglalt eseten kívül az irányító
szerv akkor is engedélyezheti a közintézmény gazdálkodására és vezetésére vonatkozó szabályok alkalmazását,
amennyiben a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 17. §-ában foglaltak szerint közszolgáltatás végzésére is feljogosított, a
66. §-ban említett költségvetési szervnél a foglalkoztatottak többsége közszolgáltatást végez és nem közszolgálati
jogviszonyban vagy szolgálati jogviszonyban áll a szervvel.
(7) A közintézmény gazdálkodására és vezetésére vonatkozó szabályok (5)–(6) bekezdés szerinti alkalmazásának tényét a közhatalmi költségvetési szerv alapító okiratának tartalmaznia kell.
A közszolgáltató költségvetési szervek gazdálkodásának
különös szabályai
100/H. § (1) A közszolgáltató költségvetési szerv
a) mûködésének pénzügyi kereteként a 87. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti forrásaival azonos kiadási elõirányzata szolgál;
b) saját hatáskörben módosítható létszám-elõirányzattal (létszámkerettel) rendelkezik, a Magyar Honvédség
szervei kivételével.
(2) A közintézetnek, a vállalkozó közintézetnek és a
közüzemnek – kormányrendeletben foglaltak szerint, a
(3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – megvalósítási
tervet és teljesítménytervet is kötelezõ készítenie azzal,
hogy a megvalósítási tervet az irányító szerv nem hagyja
jóvá.
(3) Amennyiben az irányító szerv eltér a közszolgáltatás-ellátást finanszírozó szervtõl, a vállalkozó közintézet,
a közüzem az utóbbi szervvel feladatellátási (finanszírozási) megállapodást köteles kötni. Ha kizárólag feladatellátási (finanszírozási) megállapodás alapján jut forráshoz a
vállalkozó közintézet vagy a közüzem, abban az esetben
nem kell teljesítménytervet készíteni.
(4) Közintézmény esetében a megállapított létszám-elõirányzat (létszámkeret) nem léphetõ túl.
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(5) A közintézet, a közüzem és a vállalkozó közintézet a
foglalkoztatottjai számára – külön törvényben meghatározott feltételek szerint – a tervezettet meghaladó tartós
(többlet)bevétele terhére, meghatározott munkateljesítmény eléréséért, többletfeladat ellátásáért meghatározott
idõre keresetkiegészítést állapíthat meg.
(6) A közintézménynél és a közintézetnél jutalmazásra
az eredeti rendszeres személyi juttatások elõirányzatának
kormányrendeletben, illetve önkormányzati rendeletben
(így különösen költségvetési rendeletben) meghatározott
hányada használható fel, melynek fedezetére kormányrendeletben meghatározott mértékû – közintézménynél költségvetési támogatásból is – megtervezett elõirányzat, valamint a személyi juttatások évközi megtakarítása és a tervezettet meghaladó (többlet)bevételnek a jutalmazásra fordítható része szolgálhat.
(7) A közintézet és a közüzem személyi ösztönzésre
eredményébõl, illetve eredménytartalékából az irányító
szerv által meghatározott, a vállalkozó közintézet pedig az
általa megállapított mértéket fordíthat.
(8) A közszolgáltató költségvetési szerv jogosult kiegészítõ tevékenység, valamint az alapító okiratban meghatározott arányban kisegítõ és vállalkozási tevékenység folytatására oly módon, hogy ez alaptevékenysége ellátását segítse, illetve ne veszélyeztesse; köteles továbbá állandó
erõforrásait folyamatos értékelés alapján úgy meghatározni, hogy az az alaptevékenysége ellátásához, fizetési kötelezettségei teljesítéséhez szükséges mértékû legyen.
100/I. § (1) Kormányrendeletben meghatározott közintézet, vállalkozó közintézet, illetve közüzem az ott meghatározott feltételekkel
a) az irányító szerv elõzetes engedélyével a kincstártól
megelõlegezési, likviditási kölcsönt vehet fel, a központi
költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott kereten
belül;
b) vállalkozási tartalékából, valamint a közszolgáltatási és vállalkozási bevételének az annak megszerzésével
kapcsolatos költségekkel, ráfordításokkal csökkentett részébõl az államháztartáson kívüli forrásból származó részt
a kincstárnál hasznosíthatja, értékpapír-vásárlásra fordíthatja;
c) év közben a közszolgáltatási és vállalkozási bevételének az annak megszerzésével kapcsolatos költségekkel,
ráfordításokkal csökkentett részébõl a 100/L. § szerinti
gazdálkodó szervezetének visszatérítendõ támogatást
nyújthat.
(2) A közszolgáltató költségvetési szervnek külön jogszabály szerint olyan nyilvántartásokat kell vezetnie, amelyekbõl terv- és tényszinten feladatonként külön-külön
megállapítható az azokhoz tartozó éves pénzforgalmi és
pénzforgalom nélküli kiadás és bevétel.
(3) A vállalkozó közintézet minden esetben, más közszolgáltató költségvetési szerv külön törvényben meghatározott esetben a számvitelrõl szóló törvény szerinti üzemgazdasági (eredmény)szemléletû könyvvezetésre, illetve
beszámolásra is köteles.
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(4) A vállalkozó közintézet, valamint a külön törvényben meghatározott más közszolgáltató költségvetési szerv
éves beszámolója tekintetében költségvetési minõsítésû
könyvvizsgálóval könyvvizsgálatot köteles végeztetni.
(5) Azon közintézet, amelynek mûködése pénzügyi keretében a költségvetési támogatás legalább három éven át
90%-ot meghaladó arányú, a közintézmények gazdálkodására és vezetésére vonatkozó szabályokat köteles alkalmazni.
(6) Az irányító szerv – a Kormány irányítása alá tartozó
költségvetési szerv esetén az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben – engedélyezheti a közintézet gazdálkodására és vezetésére vonatkozó szabályok alkalmazását azon közintézmény számára, amelynek mûködése
pénzügyi keretében a közszolgáltatási és vállalkozási bevétel legalább három éven át 50%-ot meghaladó arányú.
(7) A gazdálkodásra és vezetésre vonatkozó szabályok
(3)–(6) bekezdés szerinti alkalmazásának tényét a költségvetési szerv alapító okiratának tartalmaznia kell.
(8) Külön törvényben foglaltak alapján, a 100/J. §
(5) bekezdése szerinti egyedi elõzetes engedéllyel – a vállalkozó közintézetté történõ besorolás 100/J. § (3) bekezdésében foglalt feltételei teljesülése esetén – közintézet
jogi személyiségû szervezeti egysége tekintetében az alábbiak alkalmazhatók:
a) a teljes mûködési körére vonatkozóan – a 90. §
(2) bekezdésének a)–d) pontjában foglaltak szerint – megállapított részelõirányzatainak a 98. § (2) bekezdésében
foglalt korlátozások nélküli átcsoportosítására, valamint
felhasználására jogosult, ideértve a személyi ösztönzést,
jutalmazást is;
b) az a) pont szerinti részelõirányzatai tekintetében a
fejezetet irányító szerv a 24. § (13) bekezdésében, valamint a 49. § (5) bekezdésének m) pontjában foglalt jogát
nem gyakorolhatja;
c) a szakmai programra, a vagyon- és más gazdálkodásra, a foglalkoztatásra és a beruházásokra vonatkozóan középtávú stratégiai tervet készít;
d) az elõre nem látható, illetve nem tervezett kiadások
fedezetére tartalékot képez;
e) a 89. §-ban foglaltak szerint felügyelõ testületet lehet
létrehozni, illetve pénzügyi megbízottat lehet megbízni;
f) a Kormány irányítása alá tartozó közintézet jogi személyiségû szervezeti egysége esetén a 100. § (4) bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatók.
(9) A (8) bekezdésben foglalt esetben a jogi személyiségû szervezeti egység valamennyi közszolgáltatás ellátására feladatellátási megállapodást köteles kötni a közszolgáltatás-ellátást finanszírozó szervvel, továbbá ezen szervezeti egységnél vezetõ testület létrehozása kötelezõ.
(10) A (8) bekezdés szerinti közintézet költségvetési
szerv a számvitelrõl szóló törvény szerinti üzemgazdasági
(eredmény)szemléletû könyvvezetésre, beszámolásra is
köteles, valamint a 100/J. § (9)–(12) bekezdésében foglaltak szerint költségvetési minõsítésû könyvvizsgálót köteles megbízni, beleértve az éves beszámoló tekintetében
történõ könyvvizsgálat elvégeztetését is.
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(11) Amennyiben a (8) bekezdés szerinti jogi személyiségû szervezeti egység tevékenységének eredménye két
éven át veszteséget mutat, akkor a 100/J. § (5) bekezdése
szerinti engedélyt vissza kell vonni.
100/J. § (1) A vállalkozó közintézet
a) a szakmai programra, a vagyon- és más gazdálkodásra, a foglalkoztatásra és a beruházásokra vonatkozóan
középtávú stratégiai tervet készít;
b) elõirányzatainak a 98. § (2) bekezdésében foglalt
korlátozások nélküli felhasználására jogosult.
(2) A vállalkozó közintézet külön törvényben foglaltak
szerint jogosult
a) állami, önkormányzati vagyon tekintetében egyes
tulajdonosi jogok korlátozott, a vagyon értékének megõrzése melletti gyakorlására,
b) a (4) bekezdés szerinti tulajdonában lévõ vagyonnal
történõ önálló gazdálkodásra,
c) a (4) bekezdés szerinti tulajdonában lévõ vagyon értékének összesen legfeljebb 50%-os mértékéig hitelintézettõl fejlesztési hitel felvételére.
(3) Vállalkozó közintézetként történõ besorolás abban
az esetben lehetséges, ha
a) a költségvetési szerv mûködése pénzügyi keretében
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból származó
bevétel, a külön törvényben meghatározott és az adott közszolgáltatás igénybevételével összefüggõen teljesítményarányosan megállapított támogatás, valamint az államháztartáson kívüli eredetû közszolgáltatási és vállalkozási bevétel együttesen legalább három éven át egyharmadot
meghaladó arányú,
b) a 100/K. § (1) bekezdésének b)–i) pontjában foglalt
feltételek fennállnak,
c) a költségvetési szerv az (5) bekezdés szerinti engedélyt megszerezte, és
d) külön törvény a 100/B. § (5) bekezdésében és a
Ptk.-ban foglalt helytállási kötelezettség kielégítésének
alapját a vállalkozó közintézet (4) bekezdés szerinti tulajdonában lévõ vagyonára korlátozza, vagy a fizetésképtelenség miatt, vagy egyéb okból megszûnõ szerv valamennyi elismert vagy nem vitatott pénz- vagy pénzben kifejezett tartozásának rendezésérõl egyéb módon megfelelõen rendelkezik.
(4) A vállalkozó közintézet tulajdonát képezheti: a vállalkozási maradványa (eredménye), az állami vagyonról
szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.)
28. §-ának (5) bekezdése szerinti bevétele, külön törvényben meghatározott más vagyoni értékû joga, valamint az a
vagyon, amelyrõl külön törvény így rendelkezik, továbbá
az ezek felhasználásával szerzett más dolog vagy vagyoni
értékû jog. A vállalkozó közintézet – a (2) bekezdés
c) pontjában foglalt vagy más – hitelének biztosítékát csak
e tulajdona képezheti.
(5) A költségvetési szerv vállalkozó közintézetként történõ besorolásához – külön törvényben meghatározott
esetben a szerv kezdeményezését követõen –
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a) központi költségvetési szerv esetén – az irányító
szerv javaslatára – a Kormány,
b) az a) pont alá nem tartozó költségvetési szerv esetén
az irányító szerv
egyedi elõzetes engedélye szükséges.
(6) Vállalkozó közintézet esetén az adott szerv vonatkozásában annak vezetõ testülete gyakorolja a 49. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörök közül az alábbiakat:
a) jóváhagyja a szervezeti és mûködési szabályzatot,
b) a (4) bekezdés szerinti tulajdonában lévõ gazdálkodó szervezet esetén gyakorolja a 49. § (5) bekezdésének
d) pontjában foglalt hatáskört,
c) érvényesíti az erõforrásokkal való szabályszerû és
hatékony gazdálkodás követelményeit,
d) elkészíti és jóváhagyja az éves költségvetést az irányító szerv által megállapított éves keret alapján,
e) a fejezetet irányító szerv jóváhagyása nélkül meghatározza a szerv pénzmaradványát és elõirányzat-maradványát, a kötelezettségvállalással nem terhelt elõirányzat-maradvány felhasználásának célját, rendeltetését.
(7) Vállalkozó közintézet esetén az adott szerv vonatkozásában a vezetõ testület dönt a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény
8. §-a (2) bekezdésének c) pontjában foglaltak tekintetében, valamint közremûködik a 49. § (6) bekezdésének
d) és e) pontjában foglalt feladatok ellátásában.
(8) A vállalkozó közintézet az elõre nem látható, illetve
nem tervezett kiadások fedezetére – a közszolgáltatási és
vállalkozási bevétele kormányrendeletben meghatározott
részébõl – tartalékot köteles képezni.
(9) A vállalkozó közintézet esetében könyvvizsgáló
megbízása kötelezõ. A könyvvizsgáló cégre, illetve a
könyvvizsgáló személyére (a továbbiakban: könyvvizsgáló) a költségvetési szerv vezetõ testülete tesz javaslatot
az irányító szervnek. E feltételt a könyvvizsgáló kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során figyelembe kell
venni, és arra az eljárást megindító hirdetményben, ajánlati, ajánlattételi felhívásban is hivatkozni kell. Ezt követõen
a könyvvizsgálót az irányító szerv bízza meg.
(10) A megbízott könyvvizsgáló feladata – az éves beszámoló auditálása mellett – különösen: folyamatosan
nyomon követni, illetve elemezni a vállalkozó közintézet
adósságállományát, általános pénzügyi-költségvetési
helyzetét, az arra vonatkozó vagy kihatással lévõ intézkedéseket, dokumentumokat, továbbá a pénzügyi kockázatokat.
(11) A megbízott könyvvizsgáló jelentõs pénzügyi kockázat, vagy a stabil pénzügyi-költségvetési helyzetet veszélyeztetõ körülmény, illetve a közfeladatok ellátására
vonatkozó tervektõl, illetve követelményektõl való indokolatlan eltérés észlelésekor haladéktalanul köteles értesíteni a költségvetési szerv vezetõ testületét és kezdeményezni az ezt elhárító, megszüntetõ intézkedést (intézkedéseket). Amennyiben e kezdeményezése eredménytelen,
a megbízott könyvvizsgáló haladéktalanul értesíti az irá-
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nyító szervet, kezdeményezheti kincstári biztos kirendelését.
(12) A megbízott könyvvizsgáló a (10)–(11) bekezdésben foglalt feladatait a vállalkozó közintézettel való folyamatos kapcsolattartással látja el.
(13) Törvény a vállalkozó közintézetként történõ besoroláshoz – a (3) és (5) bekezdésben foglaltakon túl – további feltételeket is állíthat. Amennyiben a vállalkozó közintézetként besorolt szerv vonatkozásában a (3) bekezdés
a) és b) pontja szerinti feltételek legalább három éven át
nem állnak fenn, kötelezõ megváltoztatni az adott szerv
besorolását.”
29. § Az Áht. a következõ VII/A. fejezettel
(100/K–100/P. §-sal) egészül ki:
„VII/A. FEJEZET
KÖZFELADATOK GAZDÁLKODÓ SZERVEZETBEN
VALÓ RÉSZVÉTELLEL TÖRTÉNÕ ELLÁTÁSA
A gazdálkodó szervezet által történõ közfeladat-ellátás
általános feltételei
100/K. § (1) Jogszabályban meghatározott közfeladat
állami tulajdonú (állami részesedéssel mûködõ) gazdálkodó szervezet által legalább az alábbi feltételek együttes
fennállása esetén látható el:
a) az ellátandó közfeladat közszolgáltatás, amely nem
foglalja magában közhatalom gyakorlását,
b) érvényesül a gazdasági verseny tisztaságának és szabadságának elve, illetve nem áll elõ a tisztességtelen verseny tilalmának követelményeibe ütközõ, a gazdasági versenyt korlátozó piaci magatartás, továbbá az érintett gazdálkodó szervezetek versenyre hátrányos összefonódása,
c) nincs korlátozva az adott közszolgáltatás nyújtására
jogosultak száma vagy köre,
d) a közszolgáltatást nyújtó szervezetek közötti választáshoz szükséges információk a szolgáltatást igénybevevõk számára hozzáférhetõk,
e) a közszolgáltatást nyújtó szervezet – a közvetlenül
jogszabályon alapuló, a normatív támogatások, valamint
külön törvényben foglalt esetek kivételével – csak versenyeztetés útján jut államháztartásból származó forráshoz,
f) a közszolgáltatást nyújtó szervezet vezetõ tisztségviselõje vagy vezetõ tisztségviselõi közül legalább egy természetes személy vezetési-szervezési vagy pénzügyi-gazdasági végzettséggel rendelkezik,
g) jogszabályban egyértelmûen meghatározott a közszolgáltatás, valamint ellátásának költségszámításon alapuló tervezése és finanszírozása, illetve ezek hiányában
megállapítható az elõállított teljesítmény értéke a finanszírozó államháztartás körébe tartozó szervezet számára,
h) biztosított a gazdaságossági, hatékonysági és átláthatósági követelmények érvényesülése,
i) a közszolgáltatást nyújtó szervezet fizetésképtelensége esetére is biztosítva van az adott közszolgáltatás folyamatos ellátása, és
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j) a gazdálkodó szervezet által történõ közszolgáltatás-ellátás az államháztartás számára ésszerûbb, gazdaságosabb és finanszírozási szempontból kedvezõbb más ellátási módhoz képest, valamint a magánosítás bizonyítottan hátrányos lenne a közfeladat-ellátás és annak hatékonysága szempontjából.
(2) A közszolgáltatás ellátásáért vagy annak finanszírozásáért külön jogszabály alapján felelõs, államháztartás
körébe tartozó szervezetnek a gazdálkodó szervezet fizetésképtelenné válása esetén is gondoskodnia kell a közszolgáltatás folyamatos és zavartalan ellátásáról.
(3) Az e fejezetben foglaltak szerint történõ közfeladat-ellátás a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény hatálya alá tartozó gazdasági tevékenységnek minõsül.
(4) Az e fejezetben foglaltak szerint történõ közfeladat-ellátás nem eredményezheti a feladatellátással kapcsolatos közérdekû és közérdekbõl nyilvános adatok nyilvánosságának korlátozását. Az (1) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezet közfeladat-ellátásával kapcsolatos adatkezelése és -szolgáltatása tekintetében a személyes adatok
védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. törvény III. fejezetében foglaltak alkalmazandók.
(5) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltak az államháztartás
körébe tartozó szervezetek tulajdonában álló (részesedésével mûködõ) gazdálkodó szervezetek tekintetében is
irányadók.
A költségvetési szervek gazdálkodó szervezeteire
vonatkozó szabályok
100/L. § (1) A költségvetési szerv – a központi költségvetési szerv a (3)–(5) és (8) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt,
illetve olyan gazdálkodó szervezetet alapíthat, amelyben
felelõssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának
mértékét, és amelyben – ha törvény más feltételeket nem
határoz meg – legalább többségi befolyással rendelkezik.
Több költségvetési szerv közös gazdálkodó szervezete
esetében elegendõ, ha a költségvetési szervek befolyása
együttesen éri el a legalább többségi befolyást.
(2) Az (1) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezet további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.
(3) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, az (1) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet) alapításához, abban tagsági (részvényesi)
jogviszony létesítéséhez, illetve részesedés szerzéséhez
a) központi költségvetési szerv esetén a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács (a továbbiakban: NVT) döntése,
b) az a) pont alá nem tartozó költségvetési szerv esetén
az irányító szerv egyedi elõzetes engedélye
szükséges.
(4) A (3) bekezdés szerinti alapítás, illetve befolyásszerzés esetén a döntést (engedélyt) kérõ elõterjesztésben (kérelemben) be kell mutatni
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a) a 100/K. §-ban foglalt feltételek meglétét,
b) a közfeladat-ellátás finanszírozásának tervezett
módját, forrásait, ezen belül különösen a gazdálkodó szervezet bevételei között az államháztartáson kívüli forrásokból származó bevételek várható arányát, mértékét; a gazdálkodó szervezet rendelkezésére bocsátandó vagyon
(eszközök) értékét, összetételét,
c) a létesítõ okirat tervezetét,
d) a középtávú üzleti terv fõbb elemeit,
e) a gazdálkodó szervezet székhelyét, tagját (tagjait),
szervezeti formáját, feladatát, tevékenységi körét,
f) a gazdálkodó szervezet mûködésének idõtartamát, ha
határozott idõre alapítják, továbbá
g) a tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat gyakorló szerv és a gazdálkodó szervezet együttmûködését szabályozó szerzõdés (megállapodás) tervezetét.
(5) Amennyiben az NVT a központi költségvetési szerv
kezdeményezésére a (3) bekezdés a) pontja szerinti döntést meghozza, kiadja a központi költségvetési szervnek a
szükséges meghatalmazást.
(6) Gazdálkodó szervezetben az állam nevében tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogok gyakorlására központi
költségvetési szerv – az irányító szerv elõzetes hozzájárulásával – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-vel
(a továbbiakban: MNV Zrt.) szerzõdést köthet.
(7) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, amennyiben a
gazdálkodó szervezet bevételében két egymást követõ évben kétharmadnál magasabb arányt ér el az államháztartásból származó forrás – ide nem értve a társadalombiztosítás
pénzügyi alapjaiból származó bevételt, a közbeszerzési eljárás eredményeként szerzett bevételt, valamint az adott
évre elszámolt, központi költségvetési támogatásból finanszírozott fejlesztéseket – az alapítói (tulajdonosi, tagsági, részvényesi) jogok gyakorlójának egy éven belül intézkednie kell e források megfelelõ csökkentésérõl, vagy
kezdeményeznie kell a gazdálkodó szervezet átalakulását,
jogutód nélküli megszüntetését.
(8) A Kormány irányítása alá tartozó költségvetési szerv
az államháztartásból származó forrás felhasználásához
kapcsolódó lebonyolító, végrehajtó feladat ellátása, továbbá közbeszerzés lefolytatása céljából gazdálkodó szervezet alapítását nem kezdeményezheti, abban alapítói (tulajdonosi) jogokat nem gyakorolhat, illetve tagsági (részvényesi) jogviszonyt nem létesíthet, részesedést nem szerezhet.
(9) A gazdálkodó szervezet által a vezetõ tisztségviselõknek és felügyelõbizottsági tagoknak nyújtott személyi
jellegû juttatás, javadalmazás (így különösen: díjazás, jutalom, munkabér, végkielégítés, osztalék, dolgozói üzletrész, egyéb juttatás) mértéke közérdekbõl nyilvános adat.
100/M. § (1) A központi költségvetési szerv – ha nem
irányító szerv, irányító szerve útján – az NVT, más költségvetési szerv az irányító szerv elõzetes engedélyét köteles kérni a 100/L. § szerinti gazdálkodó szervezet tõkeemeléséhez, nem kötelezõ tõkeleszállításához, átalakulásához, valamint végelszámolással történõ megszüntetéséhez.
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(2) A központi költségvetési szerv – ha nem irányító
szerv, irányító szerve útján – az NVT, más költségvetési
szerv az irányító szerv elõzetes engedélyét köteles kérni a
100/L. § szerinti gazdálkodó szervezet mérlegfõösszegének 10%-át meghaladó, vagy legalább százmillió forint értékû
a) hitelfelvételéhez,
b) garancia- vagy kezességvállalásához,
c) tartozásátvállalásához, illetve tartozáselengedéséhez,
d) értékpapír (váltó, kötvény) kibocsátásához, vásárlásához,
e) pénzügyi lízing (tartós bérleti) szerzõdéséhez,
f) ingyenes vagyonjuttatásához (így különösen: ajándékozásához, ingyenes engedményezéséhez), vagy
g) követelésvásárlásához, követelésengedményezéséhez.
(3) A költségvetési szerv 100/L. § szerinti gazdálkodó
szervezete köteles a költségvetési szervet és annak irányító
szervét értesíteni, ha lejárt tartozásainak összértéke meghaladja a százmillió forintot vagy mérlegfõösszegének
10%-át.
(4) Amennyiben a (2) bekezdés a)–g) pontja szerinti
szerzõdések összértéke egy adott évben eléri az ötszázmillió forintot, akkor a központi költségvetési szerv – ha nem
irányító szerv, irányító szerve útján – az NVT, más költségvetési szerv az irányító szerv elõzetes engedélyét köteles kérni a gazdálkodó szervezet minden további, a (2) bekezdés a)–g) pontja szerinti ügyletéhez.
(5) A központi költségvetési szerv vagyonkezelésében
lévõ 100/L. § szerinti gazdálkodó szervezet tekintetében a
központi költségvetési szerv és az MNV Zrt. által a Vtv.
23. §-ának (1) bekezdése és 29. §-ának (5) bekezdése alapján megkötött állami vagyon hasznosítására irányuló szerzõdés az (1)–(4) bekezdésben foglaltaktól eltérõen rendelkezhet.
(6) A 100/L. § (3) bekezdésének b) pontja szerinti költségvetési szerv irányító szerve a (2)–(4) bekezdésben foglalt értékhatároknál kisebb engedélyezési mértékeket is
meghatározhat.
100/N. § (1) A helyi, a helyi kisebbségi és az országos
kisebbségi önkormányzati (a továbbiakban együtt: önkormányzati) költségvetési szerv legalább többségi befolyása
alatt álló gazdálkodó szervezet mûködésére vonatkozóan a
(2)–(9) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezet esetében felügyelõbizottság létrehozása és könyvvizsgáló választása kötelezõ. A könyvvizsgáló cégre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelõbizottság
egyetértésével tesz javaslatot a gazdálkodó szervezet legfõbb szervének. E feltételt a könyvvizsgáló kiválasztására
irányuló közbeszerzési eljárás során figyelembe kell venni, és arra az eljárást megindító hirdetményben, ajánlati,
ajánlattételi felhívásban is hivatkozni kell.
(3) Az (1) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezet és a
tagja (részvényese) között létrejövõ szerzõdést a szerzõdés
aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a
cégiratok közé letétbe kell helyezni.
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(4) Az (1) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezet köteles az okirat aláírásától számított harminc napon belül a
cégbírósághoz – letétbe helyezés céljából – benyújtani azt
az okiratot is, amellyel bárki javára ingyenesen vagyont
juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke) az egymillió
forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két
éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek
nyújtott juttatásokat össze kell számítani.
(5) Az (1) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezet legfõbb szerve köteles szabályzatot alkotni a gazdálkodó
szervezet vezetõ tisztségviselõi, felügyelõbizottsági tagjai
és más, a legfõbb szerv által meghatározott vezetõ állású
munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének fõbb
elveirõl, annak rendszerérõl. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A legfõbb szerv kizárólagos hatáskörébe
tartozik a szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásainak) megállapítása. Munkabér alatt a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII.
törvény 142/A. § (3) bekezdésében foglaltak értendõk.
(6) Az önkormányzati költségvetési szerv egyszemélyes gazdasági vagy közhasznú társasága esetében a tag
(részvényes) – a (7) bekezdésben foglaltak kivételével – a
vezetõ tisztségviselõ hatáskörét nem vonhatja el. A vezetõ
tisztségviselõ felelõsségére a gazdasági társaságokról
szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.)
30. §-ában foglaltak irányadók.
(7) Az olyan közszolgáltatás ellátása céljából alapított
egyszemélyes gazdálkodó szervezetnél, mely közszolgáltatás ellátásáért vagy ellátásának megszervezéséért az alapító (tag, részvényes) felelõs, és amelyben kizárólag önkormányzati költségvetési szerv rendelkezik tulajdonosi
részesedéssel, a vezetõ tisztségviselõ az alapító (tag, részvényes) képviseletében eljáró személy szakmai irányítása
mellett, utasításai szerint, a közszolgáltatás ellátásáról
való folyamatos gondoskodás követelményét figyelembe
véve, a 100/K. §-ban foglaltak betartásával köteles eljárni.
Ebben a szakmai irányítási körben a vezetõ tisztségviselõ
hatáskörét az alapító (tag, részvényes) elvonhatja, korlátozhatja, a vezetõ tisztségviselõ pedig – gazdasági társaság
esetén – ezzel mentesül a Gt. 30. §-ában foglalt felelõsség
alól.
(8) Az önkormányzati költségvetési szerv egyszemélyes gazdasági vagy közhasznú társasága esetében a tag
(részvényes) – a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – a hatáskörébe tartozó döntés
meghozatalát megelõzõen köteles a vezetõ tisztségviselõk,
valamint a felügyelõbizottság véleményét megismerni.
Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (így különösen: távbeszélõ, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy nyolc
napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó
rendelkezésére bocsátani. Az írásos vélemény, illetve az
adott testület ülésérõl készült jegyzõkönyv nyilvános, azt
az egyedüli tag (részvényes) határozatával együtt – a döntés meghozatalától számított harminc napon belül – a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.
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(9) Az önkormányzati költségvetési szerv egyszemélyes gazdasági vagy közhasznú társasága esetében az alapító okiratban rendelkezni kell
a) a (8) bekezdés szerinti véleményezési jog gyakorlásának módjáról,
b) abban az esetben, ha a véleményezési jogot ülésen
gyakorolják, az ülés összehívásának rendjérõl, a napirend
közlésének módjáról,
c) a tag (részvényes) döntéseinek az érintettekkel való
közlési módjáról.
Közfeladat-ellátás gazdálkodó szervezetnek történõ
átadása
100/O. § (1) A költségvetési szerv alapítására jogosult
szerv – közszolgáltatás ellátása céljából – külön törvény
vagy önkormányzati rendelet alapján gazdálkodó szervezetet alapíthat. E törvény (önkormányzati rendelet) alapján
lehetséges továbbá ugyanazon közszolgáltatást végzõ
költségvetési szerv – a gazdálkodó szervezet alapításával
összehangoltan történõ – megszüntetése is. Az így létrejövõ gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: utódszervezet)
alapítására és mûködésére a Polgári Törvénykönyvben, a
gazdasági társaságokról szóló törvényben, az állami vagyonról szóló törvényben, továbbá e fejezetben foglaltak,
a költségvetési szerv megszûnése tekintetében pedig a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szóló törvényben foglaltak – e §-ban foglalt eltérésekkel –
alkalmazandók.
(2) Az utódszervezet elõtársaságként nem mûködhet,
továbbá állami vagy önkormányzati vagyont nem pénzbeli
hozzájárulás formájában (apportként) csak kivételesen,
törvényben vagy önkormányzati rendeletben foglalt esetben és feltételekkel szerezhet meg. Az utódszervezetben a
tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat gyakorlónak
– ha törvény vagy önkormányzati rendelet más feltételeket
nem határoz meg – legalább többségi befolyással kell rendelkeznie.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján megszûnõ
költségvetési szervet megszüntetõ jogszabályban (határozatban) rendelkezni kell a költségvetési szerv valamennyi
közfeladatának jövõbeni ellátásáról, valamennyi jogáról
és kötelezettségérõl, ideértve az utódszervezetnek juttatandó vagyonelemeket is, valamint meg kell jelölni azt a
naptári napot, illetõleg idõtartamot, amikor, illetõleg
ameddig a költségvetési szerv utoljára kötelezettséget vállalhat. A költségvetési szerv ezt követõ kötelezettségvállalása semmis.
(4) A költségvetési szervet úgy kell megszüntetni, és az
utódszervezetet úgy kell alapítani – figyelembe véve az
(5) bekezdés szerinti eljárást is –, hogy a megszûnés napját
követõ naptól az utódszervezet megkezdhesse mûködését.
(5) Az utódszervezet alapításához, illetve a költségvetési szerv ezzel összehangolt megszüntetéséhez az irányító
szerv (a Kormány irányítása alá tartozó költségvetési szerv
megszûnése esetén a Kormány) elõzetes engedélye szükséges. A gazdasági társaság utódszervezet esetén az elõze-
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tes engedély a Gt. 6. §-ának (1) bekezdése szerinti alapítási
engedélynek minõsül. Az elõzetes engedélyhez készített
elõterjesztésben be kell mutatni:
a) a 100/L. § (4) bekezdésében foglaltakat,
b) a megszûnõ költségvetési szerv tartozásállománya
rendezésének módját, ütemezését, ideértve a hitelezõk
számára nyújtandó pénzügyi biztosítékokat is,
c) a megszûnõ költségvetési szerv által foglalkoztatottakra vonatkozó intézkedési tervet,
d) az utódszervezet alapításához szükséges valamennyi
tag (részvényes) vagyoni hozzájárulásának mértékét,
összetételét, ideértve a megszûnõ költségvetési szervrõl az
utódszervezetre átszálló vagyoni jogokat, kötelezettségeket is.
Gazdálkodó szervezet által ellátott közfeladat
költségvetési szervnek történõ átadása
100/P. § (1) Ha a közfeladatot ellátó állami vagy önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezet megszüntetésére úgy kerül sor, hogy az adott közfeladat ellátására költségvetési szervet hoznak létre, vagy már mûködõ költségvetési szerv részére adják át a közfeladatot, akkor aszerint
kell a megszüntetést (végelszámolást) és a költségvetési
szerv létrehozását, vagy a már mûködõ költségvetési szerv
részére a közfeladat átadását összehangolni, hogy
a) az új költségvetési szerv nyilvántartásba vételét, illetve a már mûködõ költségvetési szerv alapító okiratának
módosítását olyan nappal kell kérelmezni, valamint a nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek annyival kell megelõznie a gazdálkodó szervezet megszüntetésére (végelszámolására) irányuló eljárás megindítását, hogy legkésõbb a
gazdálkodó szervezet törlését követõ naptól az új költségvetési szerv megkezdhesse a mûködését, illetve a már mûködõ költségvetési szerv elláthassa a közfeladatát,
b) a foglalkoztatottak jogviszonyával kapcsolatos intézkedések kellõ idõben megtörténjenek.
(2) Törvény eltérõ rendelkezése hiányában az (1) bekezdésben foglalt esetben Kormány irányítása alá tartozó közszolgáltató költségvetési szerv létrehozását megelõzõen az
alapító szervnek javasolnia kell az állami tulajdonú gazdálkodó szervezet megszüntetésére (végelszámolására)
irányuló eljárás megindítását – az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter útján – az NVT-nél.
(3) Az (1) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezet a
megszüntetésre (végelszámolásra) irányuló eljárás megindítását megelõzõen vagy azt közvetlenül követõen a közfeladat átadásával kapcsolatosan szerzõdést (megállapodást) köthet (a közfeladat ellátására létrehozott vagy már
mûködõ) költségvetési szervvel a közfeladat-ellátáshoz
szükséges források átadásáról, szerzõdésbõl eredõ vagyoni jogok és kötelezettségek engedményezéssel, tartozásátvállalással történõ átruházásáról, valamint a gazdálkodó
szervezet által kötött szerzõdésbe (megállapodásba) jogosultként vagy kötelezettként történõ belépésrõl. E körben a
költségvetési szerv a gazdálkodó szervezet – a jogutód
nélküli megszûnésével összefüggésben keletkezõ – forgal-
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mi adójának és a jogutód nélküli megszûnésre vonatkozó
elõírások alkalmazása miatti többlet társasági-adókötelezettségének a megfizetéséért a Ptk. szerint kezességet vállalhat, vagy a gazdálkodó szervezetnek az említett adótartozását átvállalhatja. E szerzõdések (megállapodások) létrejöttének feltétele a költségvetési szerv irányító szervének engedélye.
(4) Ha jogszabály másként nem rendelkezik vagy azt az
ügy jellege nem zárja ki, a közigazgatási hatósági eljárásban, valamint a hatósági engedélyek tekintetében az
(1) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezet jogutódjának
az ugyanazon közfeladatot ellátó költségvetési szerv tekintendõ, ilyen esetben a jogerõs határozatban megállapított kötelezettség vagy jogosultság a költségvetési szervet
terheli, illetve illeti meg.
(5) Az (1) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezet megszüntetése (végelszámolása) során külön törvényben foglaltak szerint kell a számviteli jogszabályok szerinti beszámolót és egyéb dokumentumokat elkészíteni.
(6) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti gazdálkodó
szervezet felszámolására kerül sor, a vagyoni jogai (követelései), illetve kötelezettségei tekintetében a gazdálkodó
szervezetre vonatkozó szabályok, illetve a csõdeljárásról
és a felszámolási eljárásról szóló törvény szabályai alkalmazandók. Azon vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében, amelyeknél kizárt, hogy a költségvetési szerv jogosulttá, illetve kötelezetté váljon, a felszámolási eljárás
során kell rendelkezni.”
30. § Az Áht. a következõ 101/A. §-sal egészül ki:
„101/A. § (1) A fejezeti kezelésû elõirányzatokból származó támogatások rendelkezésre bocsátása – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – finanszírozási terv alapján, teljesítésarányosan történik.
(2) Fejezeti kezelésû elõirányzatból – nem pályázat útján – mûködési célú támogatásban részesülõ alapítvány,
közalapítvány, társadalmi szervezet, közhasznú társaság,
gazdasági társaság, valamint a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló törvény hatálya alá tartozó fejlesztési és területfejlesztési tanács finanszírozása – jogszabály
eltérõ rendelkezése hiányában – idõarányosan történik.”
31. § Az Áht. XIII. fejezetének címe helyébe a következõ fejezetcím lép:
„ÁLLAMHÁZTARTÁSI KONTROLL”
32. § Az Áht. 120. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím, ezzel egyidejûleg a 120. § helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„Az államháztartási kontrollok rendszere
120. § (1) Az államháztartási kontrollok alapvetõ célja
az államháztartási pénzeszközökkel, vagyonnal történõ
szabályszerû, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás.
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(2) Az államháztartás kontrollja – mely kiterjed az államháztartás valamennyi alrendszerére – külsõ ellenõrzés
és államháztartási belsõ kontrollrendszerek keretében történik.”
33. § Az Áht. 120/A. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az államháztartás külsõ ellenõrzésével kapcsolatos
feladatokat az Állami Számvevõszék látja el, melynek feladatait, hatáskörét és szervezetét külön törvény állapítja
meg.
(2) Az államháztartási belsõ pénzügyi ellenõrzést
a) a folyamatba épített, elõzetes, utólagos és vezetõi ellenõrzési tevékenység,
b) a belsõ ellenõrzési tevékenység, és
c) az a) és b) pontokban meghatározott ellenõrzési tevékenységeket is magában foglaló belsõ kontrollrendszer
központi harmonizációja, szabályozása és koordinációja,
valamint a jogszabályok, a közzétett irányelvek, módszertani útmutatók és a vonatkozó standardok alkalmazásának
vizsgálata
útján kell ellátni.”
34. § Az Áht. a következõ 120/B. §-sal egészül ki:
„120/B. § (1) A belsõ kontrollrendszer a költségvetési
szerv által a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv
megvalósítsa a következõ fõ célokat:
a) a tevékenységeket (mûveleteket) szabályszerûen,
valamint a megbízható gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség) összhangban hajtsa
végre;
b) teljesítse az elszámolási kötelezettségeket;
c) megvédje a szervezet erõforrásait a veszteségektõl
(károktól) és a nem rendeltetésszerû használattól.
(2) A költségvetési szerv belsõ kontrollrendszeréért a
költségvetési szerv vezetõje felelõs, aki köteles – a szervezet minden szintjén érvényesülõ – megfelelõ
a) kontrollkörnyezetet,
b) kockázatkezelési rendszert,
c) kontrolltevékenységeket,
d) információs és kommunikációs rendszert,
e) monitoringrendszert
kialakítani és mûködtetni.”
35. § (1) Az Áht. 121. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:
„A folyamatba épített, elõzetes, utólagos és vezetõi
ellenõrzés”
(2) Az Áht. 121. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A folyamatba épített, elõzetes, utólagos és vezetõi
ellenõrzés (a továbbiakban: FEUVE) létrehozásáért, mûködtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetõje
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felelõs az államháztartásért felelõs miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével. A költségvetési szerv vezetõje köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és mûködtetni a szervezeten
belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források
szabályszerû, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A FEUVE, mint a kontrolltevékenység része, magában foglalja:
a) a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését
(ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerzõdések, a kifizetések, a szabálytalanság miatti
visszafizettetések dokumentumait is),
b) az elõzetes és utólagos pénzügyi ellenõrzést, a pénzügyi döntések szabályszerûségi és szabályozottsági szempontból történõ jóváhagyását, illetve ellenjegyzését,
c) a gazdasági események elszámolásának (a hatályos
jogszabályoknak megfelelõ könyvvezetés és beszámolás)
kontrollját.”
(3) Az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A FEUVE-nek biztosítania kell, hogy
a) a költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és
célja összhangban legyen a szabályszerûség, szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel;
b) az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban
ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes
felhasználásra;
c) megfelelõ, pontos és naprakész információk álljanak
rendelkezésre a költségvetési szerv mûködésével kapcsolatosan;
d) a FEUVE harmonizációjára és összehangolására vonatkozó jogszabályok végrehajtásra kerüljenek, a módszertani útmutatók figyelembevételével.”
36. § (1) Az Áht. 121/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(3) A költségvetési szerveknél a belsõ ellenõrzés kialakításáról és megfelelõ mûködtetésérõl a költségvetési
szerv vezetõje köteles gondoskodni. A belsõ ellenõrzést
végzõ személy vagy szervezet tevékenységét a költségvetési szerv vezetõjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a költségvetési szerv vezetõjének
küldi meg. A fejezetet irányító szerv (helyi önkormányzat
esetében az önkormányzat) belsõ ellenõrzést végezhet
a) az irányítása vagy felügyelete alá tartozó bármely
költségvetési szervnél,
b) a saját, illetve az irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv használatába, vagyonkezelésébe
adott állami, önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
tekintetében,
c) továbbá a fejezet költségvetésébõl céljelleggel juttatott, illetve a nemzetközi támogatások felhasználásával
kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a támogatások
lebonyolításában részt vevõ szervezeteknél.”
(2) Az Áht. 121/A. §-ának (5)–(6) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
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„(5) A belsõ ellenõrzési tevékenység során szabályszerûségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-ellenõrzéseket,
informatikai rendszerellenõrzéseket és – fejezetet irányító
szerv esetén – megbízhatósági ellenõrzéseket kell végezni.
A költségvetési szervek elemi költségvetési beszámolóinak ellenõrzését az Állami Számvevõszék által kidolgozott módszertan szerint kell végrehajtani.
(6) A belsõ ellenõrzést végzõ személy munkáját a vonatkozó jogszabályok szerint végzi, az államháztartásért
felelõs miniszter által közzétett módszertani útmutatók és
a belsõ ellenõrzésre vonatkozó nemzetközi standardok
figyelembevételével.”
(3) Az Áht. 121/A. §-ának (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) A Kormány által kijelölt belsõ ellenõrzési szerv
ellenõrzési jogköre kiterjed
a) központi költségvetés, az elkülönített állami pénzalapok, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, valamint
– a Kormány vagy miniszter irányítása vagy felügyelete
alá nem tartozó költségvetési szervek kivételével – a központi költségvetési szervek belsõ ellenõrzésére;
b) a gazdálkodó szervezeteknek, a közalapítványoknak, az alapítványoknak, a kistérségi, megyei, térségi és
regionális területfejlesztési tanácsoknak és – a pártok kivételével – a társadalmi szervezeteknek a központi költségvetésbõl, alapokból juttatott pénzeszközök – ideértve a
nemzetközi szerzõdések alapján kapott támogatásokat és
segélyeket is – felhasználásának ellenõrzésére; valamint
c) az a)–b) pontban foglaltakkal összefüggésben megvalósított beszerzésekre, az ezekre kötött szerzõdések teljesítésének vizsgálatára, ebben a vonatkozásában azon
szerzõdõ felekre is, amelyek a szerzõdés teljesítéséért felelõsek, vagy abban közremûködnek.”
(4) Az Áht. 121/A. §-ának (12) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(12) A (10) bekezdésben meghatározott szerv feladatát, hatáskörét és szervezetét a Kormány rendeletben határozza meg.”
37. § (1) Az Áht. 121/B. §-át megelõzõ alcím helyébe a
következõ alcím lép:
„A belsõ kontrollrendszerek központi harmonizációja
és koordinációja”
(2) Az Áht. 121/B. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A belsõ kontrollrendszerek fejlesztése, szabályozásának elõkészítése, koordinációja és harmonizációja az államháztartás alrendszerei tekintetében az államháztartásért felelõs miniszter feladata.”
(3) Az Áht. 121/B. §-a (2) bekezdésének a)–c) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladat keretében az államháztartásért felelõs miniszter]

2008/187. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

„a) koordinálja és összehangolja a költségvetési, illetve
nemzetközi források kontrollrendszereit, valamint javaslatokat tesz az ezekhez kapcsolódó jogszabályok kialakítására;
b) megalkotja, közzéteszi és rendszeresen felülvizsgálja a belsõ kontrollokkal kapcsolatos irányelveket, módszertani útmutatókat;
c) figyelemmel kíséri és vizsgálja a jogszabályok,
irányelvek, módszertani útmutatók, belsõ ellenõrzésre vonatkozó nemzetközi standardok alkalmazását és végrehajtását;”
38. § Az Áht. 121/C. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A (7) bekezdésben meghatározott adatok közül a
belsõ ellenõr nyilvántartási száma, neve és választása
alapján a (7) bekezdés f)–h) pontjaiban felsorolt adatainak
egyike nyilvános, ezen adatokról bárki tájékoztatást kaphat. A nyilvántartásba vételt végzõ szervezet a nyilvántartásban szereplõ belsõ ellenõr nyilvános adatait internetes
honlapján nyilvánosságra hozza, és biztosítja, hogy a nyilvános adatokról a nyilvántartásba vételt végzõ szervezettõl bárki tájékoztatást kaphasson.”
39. § Az Áht. 122. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) A költségvetési és európai uniós forrásokból származó támogatást nyújtó szerv, illetve szervezeti egység kötelessége a támogatások lebonyolításában részt vevõ szervezetekkel és a kedvezményezettekkel kötött szerzõdésben
kikötni:]
„a) hogy a támogatások lebonyolításában részt vevõ
szervezet és a kedvezményezett köteles az ellenõrzés érdekében az Európai Számvevõszék és az Európai Bizottság
illetékes szervezetei, az Állami Számvevõszék, a Kormány által kijelölt belsõ ellenõrzési szerv, a fejezetek ellenõrzési szervezetei, a kincstár, illetve az európai uniós
támogatásokkal kapcsolatban az irányító hatóságok, a kifizetõ, az igazoló és az ellenõrzési hatóság képviselõit ellenõrzési munkájukban a helyszínen is – a megfelelõ dokumentumok, számlák, a program megvalósítását igazoló
okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában – segíteni;”
40. § (1) Az Áht. 124. §-a (2) bekezdésének i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben állapítsa meg]
„i) a megvalósítási terv, a teljesítményterv, a feladatellátási megállapodás, továbbá a szervezeti és mûködési szabályzat államháztartási szempontú részletes tartalmi követelményeit, jóváhagyásának részletes szabályait;”
(2) Az Áht. 124. §-a (2) bekezdésének r) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[(2) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben állapítsa meg]
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„r) a kincstári és az önkormányzati biztos kijelöléséhez
kapcsolódó, jogállásával, hatáskörével, a gazdálkodási önállóságában korlátozott költségvetési szerv mûködésével
kapcsolatos részletes szabályokat;”
(3) Az Áht. 124. §-a (2) bekezdésének u) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[(2) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben állapítsa meg]
„u) a belsõ kontrollok, a FEUVE, valamint a belsõ ellenõrzés részletes szabályait;”
(4) Az Áht. 124. §-ának (2) bekezdése a következõ
cs), m), q), valamint zsh)–zsk) ponttal egészül ki:
[(2) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben állapítsa meg]
,,cs) a költségvetési szerv beszámolója irányító szerv által történõ felülvizsgálatának és értékelésének szempontjait és eljárásrendjét;”
„m) a fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának
általános szabályait;”
„q) a 100. § (2) bekezdése szerinti maradványból a közhatalmi költségvetési szervet és a közintézményt megilletõ
mértéket;”
,,zsh) a 100/I. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak
alapján történõ megelõlegezési, likviditási kölcsönfelvétel
feltételeit és részletes szabályait;
zsi) a 100/I. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak
alapján történõ hasznosítás és értékpapír-vásárlás feltételeit és részletes szabályait;
zsj) a 100/I. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak
alapján történõ visszatérítendõ támogatás nyújtás feltételeit és részletes szabályait;
zsk) a 100/F. § (6) bekezdésében megjelölt támogatásokat nyilvántartó szervet.”
41. § Az Áht. 124. §-ának (4) bekezdése a következõ
o)–p) ponttal egészül ki:
[(4) Felhatalmazást kap az államháztartásért felelõs
miniszter arra, hogy]
„o) az elõirányzat-gazdálkodás, az elõirányzat-felhasználás és a kincstári gazdálkodás részletes szabályait, továbbá a kincstári finanszírozás rendjét,
p) a költségvetési szervek kincstári számlavezetéséhez
kapcsolódó díjakra, valamint a készpénzkímélõ fizetési
rendszerre vonatkozó részletes szabályokat”
[rendeletben szabályozza.]
42. § Az Áht. a következõ 126. §-sal egészül ki:
„126. § (1) Felhatalmazást kapnak a miniszterek, hogy
az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó költségvetési
szervek tekintetében az államháztartásért felelõs miniszter
egyetértésével rendeletben engedélyezzék a költségvetésben tervezettet meghaladó, a többletfeladatokkal összefüggõ közhatalmi bevételekbõl származó (többlet)bevétel
teljes vagy részbeni felhasználását.
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(2) Felhatalmazást kapnak a miniszterek, hogy az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó központi közhatalmi költségvetési szervek tekintetében az államháztartásért
felelõs miniszter egyetértésével rendeletben szabályozzák
a szervek kiegészítõ és kisegítõ tevékenysége ellenértékének jogcímét, mértékét vagy mértéke megállapításának
módját, valamint az ebbõl származó bevételek felhasználását.”
43. § Az Áht. a következõ 127. §-sal egészül ki:
„127. § E törvényben meg nem határozott fogalmak értelmezése tekintetében a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, valamint a Ptk. rendelkezései megfelelõen irányadók.”

Záró rendelkezések
44. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2009. január 1-jén lép hatályba.
(2) E törvény 38. §-a, 46. § (3) bekezdésének c) pontja,
valamint az Áht. – e törvénnyel megállapított – 90. §-ának
(2) bekezdése 2009. január 2-án, 52–55. §-a 2010. január
1-jén lép hatályba.
(3) Az Áht. e törvény 22. §-ával megállapított
24/B. §-ának (4)–(6) bekezdésében, az Áht. e törvény
25–28. §-ával megállapított 61. §-ában, 69. §-ának (1) bekezdésében, 86/C. §-ában, VII. fejezetében, az Áht. e törvény 30. §-ával megállapított 101/A. §-ában, valamint az
Áht. e törvény 42. §-ával megállapított 126. §-ában foglaltakat 2010. január 1-jétõl kell alkalmazni. Az Áht. e törvény 28. §-ával megállapított 100/A. §-ában, valamint
100/H. §-ának (7) bekezdésében foglaltakat elõször a
2010. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
A költségvetési szervek gazdálkodása tekintetében 2009.
január 1. és 2009. december 31. között az Áht. 2008. december 31-én hatályos 24. §-ában, 36. §-ában, 39. §-ában,
92–94. §-ában és 96–100. §-ában foglaltak alkalmazandók.
(4) A költségvetési szerv alapító (irányító) szerve 2009.
május 15-ig köteles felülvizsgálni a közfeladat ellátásának
módját szervezeti szempontból az irányítása alá tartozó
költségvetési szerv, az általa vagy az irányítása alá tartozó
költségvetési szerv által alapított, illetve részvételével mûködõ és vagyonkezelésébe tartozó gazdálkodó szervezet
(így különösen: közhasznú társaság, gazdasági társaság),
valamint az e társaság által továbbalapított gazdálkodó
szervezet tekintetében, az állami felsõoktatási intézmény
saját gazdasági társasága kivételével. Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként a további mûködés 2009. július
1-je után is indokolt, az e törvényben és külön törvényben
foglalt elõírásokat költségvetési szervek esetében 2009.
június 1-jéig kell (az alapító okirat módosításával vagy
más megfelelõ módon) érvényesíteni.
(5) A költségvetési szerv irányító szerve az irányítása
alá tartozó költségvetési szervet 2009. június 1-jéig köte-

2008/187. szám

les e törvény alapján besorolni. Ha a besorolás alapján a
költségvetési szerv más foglalkoztatási törvény hatálya alá
kerül, akkor a 9. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazandók azzal, hogy az átadás idõpontján a besorolásra vonatkozó, 5. § szerinti nyilvántartásba történõ bejegyzés hatálybalépésének napját kell érteni.
(6) Az e törvény hatálybalépésekor már bejegyzett, mûködõ, közhatalmi és közszolgáltató tevékenység végzésére is felhatalmazott költségvetési szervet e törvény
15–16. §-a alapján aszerint kell besorolni, hogy mi volt a
szerv létrehozásának alapvetõ céljaként meghatározott feladat, alaptevékenység, illetve milyen jellegû alaptevékenységek meghatározóak, elhagyhatatlanok a szerv létezése szempontjából.
(7) Az e törvény hatálybalépésekor már mûködõ, de be
nem jegyzett, illetve alapító okirattal nem rendelkezõ költségvetési szerv esetén az e törvényben foglalt követelményeket legkésõbb 2009. június 1-jéig – az Áht. 66. §-ában
foglalt költségvetési szerv esetén legkésõbb 2009. október
1-jéig – teljesíteni kell. A nyilvántartásba be nem jegyzett
ezen költségvetési szerv – az Áht. 66. §-ában foglalt költségvetési szerv kivételével – 2010. január 1-jén e törvény
erejénél fogva megszûnik azzal, hogy általános jogutódja
az irányító (ennek hiányában alapító) szerve.
(8) Az Áht. e törvény 28. §-ával megállapított 100/G. §
(5) bekezdésében, valamint 100/I. § (5)–(6) bekezdésében
foglaltak 2010. január 1-jétõl alkalmazhatók azon költségvetési szervek esetében is, amelyek az ott leírt feltételeknek 2007. január 1-jétõl 2009. december 31-ig folyamatosan megfelelnek.
(9) Az Áht. e törvény 28. §-ával megállapított 100/J. §
(3) bekezdésének a) pontjában foglalt feltétel 2010. január
1-jétõl alkalmazható azon költségvetési szerv esetében is,
amely az ott leírtaknak 2007. január 1-jétõl 2009. december 31-ig folyamatosan megfelel.
(10) Amennyiben a gazdálkodó szervezet esetében az
Áht. e törvény 29. §-ával megállapított 100/L. § (7) bekezdésében foglalt feltételek 2008. január 1. és 2009. december 31. között fennállnak, az alapítói (tulajdonosi, tagsági,
részvényesi) jogok gyakorlója 2010. január 1-jétõl intézkedhet az ott említett források megfelelõ csökkentésérõl,
vagy kezdeményezheti a gazdálkodó szervezet átalakulását, jogutód nélküli megszüntetését.
(11) A kincstár a (4)–(5) bekezdésben foglaltak szerinti
adatváltozásokat legkésõbb 2009. június 30-ig, 2009. július 1-jei hatállyal jegyzi be az 5. § szerinti nyilvántartásba.
(12) Az Áht. e törvény 28. §-ával megállapított 100/B. §
(5) bekezdésében foglalt helytállási kötelezettség a 2010.
január 1-jét követõen vállalt kötelezettségek alapján fennálló tartozások tekintetében érvényesül.
(13) Az Áht. e törvény 28. §-ával megállapított 88. §
(4)–(5) bekezdésében foglalt kötelezettségeket a külön
jogszabályban meghatározott idõponttól kezdõdõen kell
alkalmazni.
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(14) Az Áht. – e törvénnyel megállapított –
18/C. §-ának (17) bekezdésében foglaltakat a hatálybalépését követõen kapott pénzeszközökre kell alkalmazni.
45. § (1) A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon
használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és
ellenõrzésének bõvítésével összefüggõ egyes törvények
módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény 39. §-a a hatályát veszti.
(2) A Ksztv. 2. § (1) bekezdésének f) pontja,72. §-ának
(3) bekezdése és 74. §-ának (3) bekezdése a hatályát
veszti.
(3) Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
140/A. §-ának (2) bekezdésében, valamint 149/C. §-ának
(1) bekezdésében a „részben önállóan gazdálkodó” szövegrész a hatályát veszti.
(4) Az Áht. 18/F. §-ának (3) bekezdésében a „(a továbbiakban: Gt.)” szövegrész, valamint 124. §-a (2) bekezdésének f) és g) pontja a hatályát veszti.
(5) Az Áht. e törvény 30. §-ával megállapított
101/A. §-ának (2) bekezdésében a „közhasznú társaság,”
szövegrész 2009. július 1-jén a hatályát veszti.
(6) Az Áht. e törvény 29. §-ával megállapított
100/N. §-ának (6), (8) és (9) bekezdésében a „vagy közhasznú” szövegrész 2009. július 1-jén a hatályát veszti.
(7) Az Áht. 24. §-ának (3), (4), (7) bekezdése,
36. §-ának (2) bekezdése, 39. §-ának (1) bekezdésében a
„ , továbbá a 36. § (2) bekezdésében meghatározott létszámkeretek létszámmódosítására” szövegrész, 124. §-a
(2) bekezdésének w) pontjában az „a 91/A. § és a 94. §
(4) bekezdésének,”, valamint az „és (11) bekezdésének”
szövegrész a hatályát veszti.
46. § (1) Az Áht. 13/B. §-ának (1) bekezdésében a „közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.)” szövegrész helyébe a „Kbt.” szövegrész
lép.
(2) Az Áht. 24. § (6) bekezdésében a „(3)–(5) bekezdésben szabályozott” szövegrész helyébe az „(5) bekezdésben
szabályozott” szövegrész, 24/B. §-ának (1) bekezdésében
a „93. § (3) bekezdésében” szövegrészek helyébe a
„100. §-ban” szövegrész, a 86/F. § (2) bekezdésének felvezetõ szövegében a „93. §-t” szövegrész helyébe a
„100. §-t” szövegrész, a 86/F. § (2) bekezdésének d) pontjában a „93. § (9) bekezdésében a „fejezet összesített elõirányzatain” ” szövegrész helyébe a „100. § (1) bekezdésében a fejezet összesített elõirányzat-maradványán” szövegrész lép.
(3) Az Áht.
a) 12/B. §-ának (4) bekezdésében a „fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõje” szövegrészek helyébe a „fejezetet
irányító szerv” szöveg lép;
b) 12/C. §-ának (3) bekezdésében a „költségvetési fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõje” szövegrész helyébe
a „fejezetet irányító szerv” szöveg lép;
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c) 12/C. §-ának (4) bekezdésében a „költségvetési fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõjének” szövegrész helyébe a „fejezetet irányító szervnek” szöveg lép;
d) 15/A. §-ának (1) bekezdésében a „felügyeleti szervének” szövegrész helyébe az „irányító szerve” szöveg
lép;
e) 20. §-ának (7) bekezdésében a „fejezet felügyeletét
ellátó szerv vezetõje” szövegrész helyébe a „fejezetet irányító szerv” szöveg lép;
f) 23/A. §-ának (2) bekezdésében a „költségvetési fejezet felügyeletét ellátó szerv” szövegrész helyébe a „fejezetet irányító szerv” szöveg lép;
g) 24. §-ának (5) bekezdésében a „fejezet felügyeletét
ellátó szerv vezetõje” szövegrész helyébe a „fejezetet irányító szerv” szöveg lép;
h) 24. §-ának (6) bekezdésében a „fejezet felügyeletét
ellátó szervnek” szövegrész helyébe a „fejezetet irányító
szervnek” szöveg lép;
i) 24. §-ának (9) bekezdésében a „fejezet felügyeletét
ellátó szerv vezetõje” szövegrész helyébe a „fejezetet irányító szerv vezetõje” szöveg lép;
j) 24. §-ának (12) bekezdésében a „fejezet felügyeletét
ellátó szerv(ek)” szövegrész helyébe a „fejezetet irányító
szerv” szöveg lép, valamint az „a fejezetek felügyeletét ellátó szervek vezetõinek” szövegrész helyébe az „az érintett fejezetet irányító szervek” szöveg lép;
k) 24/A. §-ának (3) bekezdésében a „fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõje” szövegrész helyébe a „fejezetet
irányító szerv vezetõje”, az „együttes rendeletben” szövegrész helyébe az „egyetértésben kiadott rendeletben”
szöveg lép;
l) 39. §-ának (3) bekezdésében a „fejezet felügyeletét
ellátó szerv vezetõjének” szövegrész helyébe a „fejezetet
irányító szervnek” szöveg lép;
m) 39. §-ának (5) bekezdésében az „a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõje” szövegrész helyébe az „az irányító szerv” szöveg lép;
n) 47. §-ának (3) bekezdésében a „fejezet felügyeletét
ellátó szerv” szövegrész helyébe a „fejezetet irányító
szerv” szöveg lép;
o) 51. §-ának (1) bekezdésében a „fejezet felügyeletét
ellátó szerv vezetõje a felügyelete alá tartozó fejezet” szövegrész helyébe a „fejezetet irányító szerv az irányítása alá
tartozó fejezet” szöveg lép;
p) 52. §-ának (4) bekezdésében a „fejezet felügyeletét
ellátó szerv vezetõje” szövegrész helyébe a „fejezetet irányító szerv” szöveg lép, valamint az „a felügyelete alá”
szövegrészek helyébe az „az irányítása alá” szöveg lép;
q) 86/F. §-a (2) bekezdésének a) pontjában a „fejezet
felügyeletét ellátó szerv” szövegrész helyébe a „fejezetet
irányító szerv” szöveg lép;
r) 86/I. §-ának (6) bekezdésében a „– kivéve a
94. §-ban foglaltakat –”szövegrész helyébe a „– kivéve a
100/F. §-ban foglaltakat –” szöveg lép;
s) 102. §-ának (14) bekezdésében az „a felügyelete alá
tartozó” szövegrész helyébe az „az irányítása vagy felügyelete alá tartozó” szöveg lép;
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t) 124. §-ának (3) bekezdésében a „felügyelt” szövegrészek helyébe az „irányított vagy felügyelt” szöveg lép;
u) 124. §-a (4) bekezdésének i) pontjában az „a fejezet
felügyeletét ellátó szervekkel” szövegrész helyébe az „a
fejezetet irányító miniszterekkel” szöveg lép;
v) 124. §-ának (9) bekezdésében a „fejezet felügyeletét
ellátó” szövegrész helyébe a „fejezetet irányító” szöveg
lép.
(4) Az Áht. 18/C. §-a a következõ (17) bekezdéssel egészül ki:
„(17) Azon közhasznú társaságok, nonprofit gazdasági
társaságok, amelyekben az állam legalább többségi befolyással rendelkezik, a kincstárban vezetett pénzforgalmi
számlán kötelesek kezelni, vagy kizárólag a kincstár hálózatában értékesített állampapírok vásárlásával hasznosíthatják az államháztartás alrendszereibõl származó pénzeszközeiket azok felhasználásáig. Ezen társaságok egyéb
forrásból származó pénzeszközeiket is kezelhetik a kincstárban vezetett számlájukon.”
(5) Az Áht. 18/C. §-ának (17) bekezdésében a „közhasznú társaságok,” szövegrész 2009. július 1-jén hatályát
veszti.
47. § A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésérõl
szóló 2004. évi CXXXV. törvény 88. §-ának (11) bekezdésével átszámozott Áht. 24. §-a (13) bekezdésének számozása (14) bekezdésre változik, azzal, hogy a bekezdésben a „fejezet felügyeletét ellátó szerv” szövegrész helyébe „fejezetet irányító szerv” szöveg lép.
48. § (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény (a továbbiakban:
Át.) 1. §-a következõ (3) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (3)–(6) bekezdések számozása (4)–(7) bekezdésre
változik:
„(3) Ha törvény vagy önkormányzati rendelet eltérõen
nem rendelkezik, kötelezõ egy éven belül kezdeményezni
a megszüntetést, ha a közalapítvány vagyonán belül az államháztartáson kívüli eredetû bevétel – így különösen: juttatás, adomány – aránya (a mûködés megkezdésének évét
nem számítva) két éven át 80% alatti.”
(2) Az Át.
a) 1. §-ának átszámozott (6) bekezdésében a „(3) és
(4) bekezdésben foglaltakat” szövegrész helyébe a
„(3)–(5) bekezdésben foglaltakat” szöveg lép,
b) 1. §-ának átszámozott (7) bekezdésében a „(3) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(4) bekezdésben”, valamint az „az (5) bekezdésben” szövegrészek helyébe az „a
(6) bekezdésben” szöveg lép.
49. § A kutatás-fejlesztésrõl és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény a következõ
32. §-sal egészül ki:
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„32. § Hasznosító vállalkozás költségvetési szerv által
történõ alapítása vagy gazdasági társaságban e célból történõ tagsági (részvényesi) jogviszony létesítése, részesedés szerzése tekintetében az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény 100/K–L. §-ában foglaltak nem alkalmazandók.”
50. § (1) A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 17. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a
„fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõje” szövegrész helyébe a „fejezetet irányító szerv vezetõje” szöveg, 43. §-a
(5) bekezdésének b) pontjában a „fejezet felügyeletét ellátó szervnél” szövegrész helyébe a „fejezetet irányító
szervnél” szöveg, 44. §-ának (1) bekezdésében a „fejezet
felügyeletét ellátó szervezeteknél” szövegrész helyébe a
„fejezetet irányító szerveknél” szöveg lép.
(2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 30. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a
„fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõje” szövegrész helyébe a „fejezetet irányító szerv vezetõje” szöveg lép.
(3) A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994.
évi XL. törvény 19. §-ának (3) bekezdésében a „fejezete
felügyeletét ellátó szerv vezetõjének” szövegrész helyébe
a „fejezete tekintetében a fejezetet irányító szerv vezetõjének” szöveg lép.
(4) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
56. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a „fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõje” szövegrész helyébe a „fejezetet
irányító szerv vezetõje” szöveg lép.
(5) A személyi jövedelemadó meghatározott részének
az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény 3. §-ának (2) bekezdésében a
„fejezetek felügyeletét ellátó szervek” szövegrész helyébe
a „fejezeteket irányító szervek” szöveg lép.
(6) Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI. törvény 1. §-ának
(3) bekezdésében a „fejezet felügyeletét ellátó szerv” szövegrész helyébe a „fejezetet irányító szerv” szöveg lép.
(7) A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 34. §-ának (3) bekezdésében a „fejezet felügyeletét
ellátó szerv vezetõjének, aki” szövegrész helyébe a „fejezetet irányító szervnek, amely” szöveg lép.
(8) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
54. §-a (7) bekezdésének f) pontjában a „fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõjét” szövegrész helyébe a „fejezetet
irányító szervet” szöveg lép.
(9) A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII.
törvény 25. §-a (4) bekezdésének h) pontjában a „fejezet
felügyeletét ellátó szerv vezetõjét” szövegrész helyébe a
„fejezetet irányító szervet” szöveg lép.
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(10) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl
szóló 2007. évi CXXXV. törvény 12. §-a (2) bekezdésének d) pontjában a „fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõjének” szövegrész helyébe a „fejezetet irányító szerv”
szöveg lép.
(11) Az elektronikus információszabadságról szóló
2005. évi XC. törvény mellékletének I. pontja a következõ
új 8/A. ponttal egészül ki:
„8/A.

A közfeladatot ellátó A változásokat
szerv által alapított
követõen
költségvetési szerv
azonnal
neve, székhelye,
a költségvetési szervet
alapító jogszabály
megjelölése, illetve az
azt alapító határozat,
a költségvetési szerv
alapító okirata,
vezetõje, honlapjának
elérhetõsége

Az elõzõ
állapot 1 évig
archívumban
tartásával”

51. § (1) A muzeális intézményekrõl, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi
CXL. törvény 61. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A nemzeti könyvtár önállóan mûködõ és gazdálkodó központi költségvetési szerv.”
(2) A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek elleni védekezésrõl szóló 1999. évi LXXIV. törvény 26. §-ában az „önállóan gazdálkodó teljes jogkörrel
rendelkezõ” szövegrész helyébe az „önállóan mûködõ és
gazdálkodó” szöveg lép.
(3) Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 9. §-ának (4) bekezdésében az „önállóan gazdálkodó” szövegrész helyébe az „önállóan mûködõ és gazdálkodó” szöveg lép.
(4) A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 374. §-ának (2) bekezdésében az „önállóan gazdálkodó” szövegrész helyébe az „önállóan mûködõ és gazdálkodó” szöveg lép.
(5) A Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló 2004. évi XIX.
törvény 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Vám- és Pénzügyõrség az adópolitikáért felelõs
miniszter irányítása alatt álló fegyveres rendvédelmi, államigazgatási szerv, amely országos hatáskörrel rendelkezõ, önállóan mûködõ és gazdálkodó központi költségvetési szerv.”
52. § Az Áht. 100/H. §-ának (1) bekezdése a következõ
c) ponttal egészül ki:
[(1) A közszolgáltató költségvetési szerv]
„c) a felhalmozási elõirányzatokra, valamint kormányrendeletben meghatározott esetben teljesítésarányos fi-
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nanszírozásban, más elõirányzatokra pedig idõarányos
finanszírozásban részesül.”
53. § (1) Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 140/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az OET jogi személy, gazdálkodására a közhatalmi
költségvetési szerv gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Tevékenységét a miniszter irányítja.”
(2) Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
149/C. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A RET jogi személy, gazdálkodására a közszolgáltató költségvetési szerv gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”
54. § A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994.
évi XL. törvény 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az Akadémia feladataihoz igazodóan saját hatáskörében állapítja meg egyes szervezeteinek gazdálkodási
formáit, választja meg a kutatástámogatás módjait. E körben köztestületi költségvetési szervet alapíthat, amelyre
– ha törvény eltérõen nem rendelkezik – a közintézet központi költségvetési szervre vonatkozó jogszabályokat kell
alkalmazni. A költségvetési szerv alapításához az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes egyetértése szükséges, amennyiben az alapítás vagy a mûködtetés államháztartásból származó forrás igénybevételével történik. Költségvetési szerv formában mûködõ akadémiai kutatóintézet
vállalkozó közintézet költségvetési szervként történõ besorolásáról – az államháztartásról szóló törvényben foglalt
feltételek teljesülése esetén – a kutatóintézet kezdeményezésére az Akadémia közgyûlése dönt.”
55. § (1) A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény 7. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény vállalkozó közintézet költségvetési szervként történõ besorolását – az államháztartásról szóló törvényben
és e törvényben foglalt feltételek teljesülése esetén – az intézmény kezdeményezheti.”
(2) A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
a következõ 132/A. §-sal egészül ki:
„132/A. § A vállalkozó közintézeti feltételek meglétének vizsgálatakor figyelembe veendõ teljesítményarányosan megállapított mûködési támogatás az állami felsõoktatási intézmények esetében a 130. § szerinti képzési támogatásnak és a 132. § szerinti fenntartói támogatásnak a
hallgatói létszám alapján meghatározott éves intézményi
összege.”
56. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg
a) a Kormány vagy miniszter irányítása vagy felügyelete alá nem tartozó költségvetési szervek kivételével a
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költségvetési szervek alapításának, mûködésének és besorolásának szakmai, pénzügyi, gazdaságossági követelményeit, feltételeit, valamint a költségvetési szervek alapításának, átsorolásának, átalakításának, megszüntetésének, a
jogi személyiségû szervezeti egységek létrehozásának,
mûködésének, megszüntetésének részletes szabályait;
b) az átalakítási és a megszüntetési biztos kijelöléséhez
kapcsolódó, jogállásával, hatáskörével, a gazdálkodási önállóságában korlátozott költségvetési szerv mûködésével
kapcsolatos részletes szabályokat.
c) a rendészetért felelõs miniszter és a honvédelemért
felelõs miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervekrõl, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról a
kincstárnál nyilvántartásba vehetõ adatok körét, a kincstári nyilvántartásba nem vehetõ adatokat nyilvántartó szerv
kijelölését, továbbá az ezen adatokra vonatkozó nyilvántartás sajátos eljárási szabályait.
(2) Felhatalmazást kap az államháztartásért felelõs miniszter, hogy az igazságügyért felelõs miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítsa meg
a) a költségvetési szervek nyilvántartásába bejegyzendõ további adatok körét,
b) a nyilvántartásba vétel, illetve a nyilvántartás vezetésének szabályait,
c) a nyilvántartásból történõ adatlekérdezés és adatszolgáltatás, valamint a nyilvántartáshoz gépi adatfeldolgozási eszközzel történõ csatlakozás szabályait.
57. § E törvényben meg nem határozott fogalmak értelmezése tekintetében a Ptk., illetve az Áht. rendelkezéseit
kell alkalmazni.
58. § E törvény 1. §-ának és 15. §-ának alkalmazásában
jogszabályon, 3. §-a (5) bekezdésének és 8. §-a (2) és
(7) bekezdésének alkalmazásában törvényen az Országgyûlés Hivatala tekintetében az Országgyûlés – az Alkotmány 24. §-ának (4) bekezdése alapján megalkotott – Házszabályát is érteni kell.
59. § Ahol jogszabály fejezet felügyeletét ellátó szervrõl, illetõleg fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõjérõl
rendelkezik, azon e törvény hatálybalépését követõen fejezetet irányító szervet, illetõleg fejezetet irányító szerv vezetõjét kell érteni.
60. § Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, a központi
államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény
szerinti autonóm államigazgatási szerv és kormányhivatal
e törvény alkalmazásában irányító szerv.
61. § (1) Az e törvény 29. §-ával megállapított Áht.
100/L. §-ának (7) bekezdésében foglaltak nem alkalmazandók
a) a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zártkörûen mûködõ részvénytársaságra (NIF Zrt.),
b) az Állami Autópálya Kezelõ Zártkörûen mûködõ
részvénytársaságra (ÁAK Zrt.),
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c) a Magyar Közút Állami Közútkezelõ, Fejlesztõ, Mûszaki és Információs Közhasznú Társaságra (Magyar Közút Kht.),
d) az ITD Hungary Nonprofit Közhasznú Zártkörûen
mûködõ részvénytársaságra (ITD Hungary Zrt.),
e) a Bányavagyon-hasznosító Közhasznú Társaságra,
f) a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Társaságra,
g) azon – a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium által alapított – gazdálkodó szervezetre,
amely a honvédelmi tevékenység közvetlen biztosításával
és fejlesztésével kapcsolatos feladatot lát el, továbbá
h) az Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító
Iroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaságra
(ESZA Kht.).
(2) Az Át. – e törvény 48. §-ának (1) bekezdésével megállapított – 1. §-ának (3) bekezdése nem alkalmazható
a) a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány,
b) az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány,
c) a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány,
d) a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány
esetében.
62. § Az állami vállalatokról szóló 1977. évi VI. törvény
VII. fejezete (45–46/A. §-a) alapján új közüzemet (közüzemi vállalatot) 2009. január 1-jétõl nem lehet alapítani.
63. § E törvény 19. §-át megelõzõ alcíme, 19–43. §-a
2009. augusztus 1-jén, 45–55. §-a 2010. február 1-jén hatályát veszti. E § 2010. február 2-án hatályát veszti.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2008. évi CVI.
törvény
az egyes egészségügyi tárgyú törvények
módosításáról*
A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény
módosítása
1. § A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.)
5/B. §-ának e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
* A törvényt az Országgyûlés a 2008. december 15-i ülésnapján fogadta el.
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[E törvény alkalmazásában]
„e) gyógyászati segédeszköz: a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló
2006. évi XCVIII. törvény 3. §-ának f) pontja szerinti eszköz,”
2. § Az Ebtv. 21/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 21. § (1) bekezdésének aa) és d) pontja szerinti
hatóság által – a külön jogszabály szerint – kiemelt, indikációhoz kötött támogatásban részesített gyógyszerért a
biztosított dobozonként, gyógyászati segédeszközért pedig vényenként a külön jogszabályban meghatározott
összegû díjat fizet.”
3. § (1) Az Ebtv. 83. §-a (2) bekezdésének o) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány]
„o) a részleges térítési díjak megállapítási módszerének,
az egyes díjtételek képzésénél számításba vehetõ költségelemeknek, valamint a díjak befizetésére és elszámolására
vonatkozó szabályoknak, a térítési díjak egészségügyi
szolgáltató általi megállapítása szabályainak, illetve egyes
ellátások részleges térítési díjának,”
[meghatározására.]
(2) Az Ebtv. 83. §-a (2) bekezdésének t) pontja helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány]
„t) az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történõ befogadásának alapelvei, feltételrendszere és részletes szabályai, valamint a már befogadott
technológiák körének felülvizsgálatára és módosítására
vonatkozó szabályok,”
[meghatározására.]
(3) Az Ebtv. 83. §-ának (3) bekezdése a következõ f)–g)
pontokkal egészül ki:
[Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelõs
miniszter, hogy az államháztartásért felelõs miniszterrel
egyetértésben rendeletben határozza meg]
„f) az európai egészségbiztosítási kártya, illetve a
TAJ-számot igazoló okmány kiadásával kapcsolatos igazgatási szolgáltatásért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésére vonatkozó rendelkezéseket,
g) a munkáltató által kezdeményezett, a munkavállaló
keresõképtelenségének felülvizsgálatára irányuló külön
jogszabály szerinti eljárásért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjak körét, mértékét, valamint a díj fizetésére vonatkozó egyéb rendelkezéseket.”
Az egészségügyrõl szóló
1997. évi CLIV. törvény
módosítása
4. § Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
(a továbbiakban: Eütv.) 3. §-a a következõ y) ponttal egészül ki:
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[E törvény alkalmazásában]
„y) egészségügyi tevékenység: az egészségügyi szolgáltatás részét képezõ minden tevékenység, kivéve azon tevékenységeket, amelyek végzéséhez nem szükséges
ya) egészségügyi szakképesítés vagy
yb) egészségügyi szakképesítéssel rendelkezõ személy
szakmai felügyelete.”
5. § (1) Az Eütv. 58. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(1) A kezelõorvos a kötelezõ védõoltás elhalasztásáról
dönt, ha
a) a védõoltásban részesítés a beteg egészségi állapota
miatt nem lehetséges, vagy a védõoltás a beteg egészségét
vagy meglévõ betegségét várhatóan károsan befolyásolná és
b) a védõoltás beadásához fûzõdõ közegészségügyi érdeket nem veszélyeztetõ idõn belül az a) pont szerinti körülmény olyan változása várható, amely a beteg védõoltásban részesítését lehetõvé teheti.”
(2) Az Eütv. 58. §-a a következõ új (2)–(4) bekezdéssel
egészül ki, egyidejûleg az eredeti (2)–(7) bekezdés számozása (5)–(10) bekezdésre módosul:
„(2) Az elhalasztott kötelezõ védõoltást a halasztásra
okot adó körülmény megszûnését követõen haladéktalanul
pótolni kell.
(3) A kezelõorvos, a beteg vagy a beteg törvényes képviselõje a beteg lakóhelye szerint illetékes egészségügyi
államigazgatási szervnél kezdeményezheti a védõoltás
alóli mentesítést, ha
a) a védõoltásban részesítés a beteg egészségi állapota
miatt nem lehetséges, vagy a védõoltás a beteg egészségét
vagy meglévõ betegségét várhatóan károsan befolyásolná, és
b) az a) pont szerinti körülmény változása belátható
idõn belül nem várható.
(4) A (3) bekezdés szerinti eljárás alatt – annak jogerõs
befejezéséig – az adott védõoltás vonatkozásában a (7) bekezdés szerinti írásbeli felszólításnak vagy az adott védõoltás határozattal való elrendelésének nincs helye. Ha a védõoltást korábban határozattal már elrendelték, és ezen védõoltás vonatkozásában eljárás indul a (3) bekezdés alapján, akkor a mentesítési eljárás jogerõs befejezéséig a védõoltást elrendelõ határozat nem hajtható végre. A mentesítés tárgyában hozott határozattal szemben a beteg, a beteg törvényes képviselõje vagy a kezelõorvos élhet jogorvoslattal.”
(3) Az Eütv. 58. §-ának e törvénnyel (7) bekezdésre átszámozott eredeti (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Ha a védõoltás igénybevételére köteles személy e
kötelezettségének írásbeli felszólításra sem tesz eleget, az
egészségügyi államigazgatási szerv a védõoltást határozattal rendeli el. A határozat elleni jogorvoslatra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabá-
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lyairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:
Ket.) rendelkezései irányadóak, azzal, hogy az egészségügyi államigazgatási szerv közvetlen járványveszély fennállása esetén – a veszélyhelyzet szerint meghatározott védõoltások köre tekintetében – a határozatot fellebbezésre
tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilváníthatja. A fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóság kimondása során –
a Ket. 101. §-ának (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – megfelelõ teljesítési határidõt kell megállapítani.”
(4) Az Eütv. 58. §-a a következõ új (11) bekezdéssel
egészül ki:
„(11) A (7) bekezdés alkalmazásában közvetlen járványveszélynek minõsül, ha az 57. § (2) bekezdésének
b) pontja szerinti védõoltás késedelme mások életét vagy
testi épségét tömegesen, közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.”
6. § (1) Az Eütv. 94. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túl mentésnek minõsül – a sürgõsség igényétõl függetlenül – az orvos
által rendelt
a) olyan mentõfeladat, amely során a beteget legalább
mentõápolói felügyelettel a feltalálási helyérõl egészségügyi intézménybe szállítják (mentõszállítás), vagy
b) a beteg legalább mentõápolói felügyeletét igénylõ
– gyógyintézetbõl gyógyintézetbe történõ – õrzött szállítása annak érdekében, hogy a beteg szállítása közben szükség esetén azonnali egészségügyi ellátásban részesülhessen.”
(2) Az Eütv. 94. §-a a következõ új (5) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg az eredeti (5) bekezdés számozása
(6) bekezdésre módosul:
„(5) Mentésnek minõsül továbbá
a) a külön jogszabályban meghatározott életmentõ tevékenységhez az azt végzõ orvos, illetve munkacsoport szállítása (pl. szervátültetés),
b) életmentõ orvosi eszköz és gyógyszer, valamint átültetésre kerülõ szerv sürgõs szállítása,
c) mentési készenlét biztosítása balesetek helyszínén,
továbbá tömeges balesetek és rendkívüli esetek kárhelyén
a helyszín biztosításának, illetve a veszélyhelyzet elhárításának idejére (mozgóõrség),
d) mentési készenlét biztosítása rendezvény helyszínén,
térítés ellenében, meghatározott helyen és ideig (rendezvénybiztosítás).”
7. § Az Eütv. 97. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„97. § (1) A betegszállítás célja, hogy az orvos rendelése alapján biztosítsa az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést abban a – mentõápolói felügyeletet nem igénylõ –
esetben, ha az egészségügyi ellátás elérhetõsége másként
nem biztosítható.
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(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az egészségügyi ellátás elérhetõsége akkor nem biztosítható másként, ha a
beteg
a) szállításra szorul, de egészségi állapota nem indokolja mentés igénybevételét,
b) csak speciális testhelyzetben szállítható,
c) mozgásában korlátozott, járóképtelen, vagy egészségi állapota nem teszi lehetõvé tömegközlekedési vagy
más szokásos közlekedési eszköz használatát,
d) fertõzésveszély vagy kóros magatartása miatt közforgalmú jármûvet nem vehet igénybe,
e) ellátásának eredményességét tömegközlekedési vagy
más szokásos közlekedési eszköz hiánya vagy annak
igénybevételébõl eredõ késedelem vagy más tényezõ veszélyeztetné.
(3) Betegszállítás külön jogszabályban foglaltak szerint
a gyógyintézetbõl elbocsátott beteg otthonába történõ
szállításakor is igénybe vehetõ, ha az ellátást követõen
a) a beteg a (2) bekezdés a)–d) pontjai szerinti okok
miatt a gyógyintézetet más módon nem tudja elhagyni,
vagy
b) a betegnek a fekvõbeteg-gyógyintézetbõl az otthonába történõ eljutása az elbocsátásának naptári napján, illetve más esetben ésszerû idõn belül másként nem biztosított.”
8. § Az Eütv. a következõ 101/A. §-sal egészül ki:
„101/A. § Az orvostechnikai eszközökkel és a gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos egyes eljárásokkal
– ideértve a szakhatósági eljárásokat is –, továbbá az egyszer használatos orvostechnikai eszközök újrafelhasználásának jóváhagyásával összefüggõ eljárásokért – az egészségügyért felelõs miniszternek az adópolitikáért felelõs
miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében meghatározott – igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”
9. § Az Eütv. 108. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az egészségügyi államigazgatási szerv által e törvény alapján az egészségügyi szolgáltatók mûködési engedélyezése körében kérelemre lefolytatott eljárásért vagy
igazgatási szolgáltatásért – az egészségügyért felelõs miniszternek az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében meghatározott – igazgatási
szolgáltatási díjat kell fizetni.”
10. § (1) Az Eütv. 110. §-ának (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Egészségügyi tevékenység – folytatásának formájától és módjától függetlenül – e törvény és külön törvény
rendelkezéseire figyelemmel önállóan vagy felügyelet
mellett végezhetõ.
(2) Egészségügyi tevékenységet önállóan – külön törvényben foglaltakra is figyelemmel – az adott tevékenység
folytatására jogosító egészségügyi szakképesítéssel rendelkezõ és az adott szakképesítés tekintetében a kötelezõ

2008/187. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

24657

továbbképzési kötelezettségét teljesített, a mûködési nyilvántartásba bejegyzett személy végezhet. Az önállóan
végzett egészségügyi tevékenység – a (4) és (10) bekezdésben foglalt kivételekkel – az arra feljogosító szakképesítésnek a mûködési nyilvántartásba történõ bejegyzésétõl
kezdhetõ meg.
(3) A (2) bekezdés szerinti feltételekkel rendelkezõ személy felügyelete mellett végezhet egészségügyi tevékenységet az a személy,
a) aki a szakképesítése megszerzéséhez szükséges képzésben vesz részt,
b) akit a mûködési nyilvántartásból a 113. § (1) bekezdése alapján töröltek, a törlés okának megszûnését vagy
megszüntetését követõen, a mûködési nyilvántartásba történõ visszakerülése érdekében, az ahhoz szükséges ideig,
c) aki a mûködési nyilvántartásban szerepel, de az
egészségügyi tevékenységvégzést több mint 3 éve szünetelteti, a külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítéséig, vagy
d) aki külön törvény szerint, megfelelõ szakképesítés
nélkül az egészségügyi tevékenység végzésében közremûködik.”

ban meghatározott feltételeit képezõ adatok körében – tájékoztatást nyújt a mûködési nyilvántartásban szereplõ
egészségügyi dolgozókra vonatkozó, a mûködési nyilvántartásba felvett adatokról, valamint az azokban bekövetkezett változásokról,
b) kezeli az a) pont szerinti feladatokat ellátó, külön
jogszabályban meghatározott szervtõl származó, az egészségügyi dolgozó mûködési nyilvántartását, illetve egészségügyi tevékenységvégzési jogosultságát érintõ adatokat.”

(2) Az Eütv. 110. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Egészségügyi tevékenységben a (3) bekezdés
a)–d) pontjában említett személy a (2) bekezdésben foglalt
feltételeknek megfelelõ személy felügyelete mellett, annak utasítása szerint mûködhet közre. A felügyeletet gyakorló személy utasítási joga – ide nem értve a munkáltatói
utasítási joggyakorlást – csak a szakképesítésének megfelelõ körben gyakorolható.”

(2) Az Eütv. 112. §-ának (3) bekezdése a következõ
g) ponttal egészül ki:
[Nem vehetõ fel a mûködési nyilvántartásba az]
„g) aki a 113. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozattételi
kötelezettségét nem teljesíti.”

(3) Az Eütv. 110. §-ának (15) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(15) A (3) bekezdés szerint felügyeletet ellátó személy
köteles a felügyeleti tevékenység ellátását legkésõbb annak megkezdésétõl számított 10 munkanapon belül a felügyelt személy 112. § (4) bekezdése a), f) és m) pontjára
vonatkozó adataival együtt bejelenteni a mûködési nyilvántartást vezetõ szervnek. A felügyelet során a felügyeletet ellátó személy a felügyelt személy által önállóan nem
végezhetõ szakmai tevékenységért teljes felelõsséggel tartozik. A felügyeletet ellátó személy a felügyeleti tevékenység ellátásáért a külön jogszabályban meghatározott továbbképzési pontokra jogosult.”
(4) Az Eütv. 110. §-ának (16) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(16) A mûködési nyilvántartást vezetõ szerv
a) a külön jogszabályban meghatározott, külföldi oklevelek és bizonyítványok elismerését vagy egészségügyi
tevékenység gyakorlására irányuló jogosultság ellenõrzését végzõ szerv részére annak megkeresése esetén – az
egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségügyi szakképesítések megszerzését igazoló oklevelek,
bizonyítványok és a képesítés megszerzésérõl szóló egyéb
tanúsítványok elismerése során, az elismerés jogszabály-

11. § (1) Az Eütv. 112. §-a (3) bekezdésének c) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Nem vehetõ fel a mûködési nyilvántartásba az]
„c) aki a kérelem benyújtásakor már esedékes, kötelezõ,
a kérelmezõ egészségügyi szakképesítése – több szakképesítés esetén legalább egy szakképesítése – tekintetében
fennálló továbbképzés elvégzését, valamint – a jogszabályban meghatározott esetekben – a megfelelõ szakmai
nyelvismeret meglétét hitelt érdemlõen nem igazolja, vagy
a (12) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítését hitelt
érdemlõen nem igazolja,”

(3) Az Eütv. 112. §-ának (4) és (5) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(4) A mûködési nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:
a) az egészségügyi dolgozó neme, neve, születési neve,
születési helye és ideje, anyja születési neve, lakóhelye
(tartózkodási helye), állampolgársága,
b) a megszerzett egészségügyi szakképesítés megnevezése, az errõl kiállított bizonyítvány vagy oklevél száma, a
kiállítás helye és idõpontja, továbbá a kiállító intézmény
megnevezése, a képzés nyelve,
c) a jogszabály által elõírt továbbképzés(ek) elvégzésének idõpontja(i) az adott szakképesítés(ek) tekintetében,
valamint a megújítás idõpontja,
d) idegen nyelv vagy nyelvek ismeretének szintje, típusa, az arról kiállított bizonyítvány vagy azzal egyenértékû
okirat száma, kiállításának helye és ideje, a kiállító szerv
megnevezése, valamint az e törvényben meghatározott
esetben az igazolt magyar nyelvismeret alapján végezhetõ
tevékenységi kör megjelölése,
e) a korlátozott alkalmasság ténye,
f) a munkahely, illetve a munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszony alapján történõ egészségügyi tevékenységvégzés helye, megnevezése, címe, a szakterület megnevezése,
amely területen az egészségügyi dolgozó munkát végez, a
munkavégzésre irányuló jogviszony jellege,
g) a mûködési nyilvántartás meghosszabbításának kezdõ, befejezõ dátuma, a meghosszabbítás alapjául szolgáló,
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az egészségügyi tevékenység szüneteltetésének oka, kezdõ, befejezõ dátuma,
h) a tudományos fokozat,
i) az egészségügyi dolgozó szakmai kamarai tagságának
ténye, a tagság kezdete és megszûnése,
j) az egészségügyi dolgozóval szemben az e törvény
szerinti eljárás keretében kiszabott jogerõs büntetés ténye
a büntetést kiszabó határozat jogerõre emelkedése napjának megjelölésével együtt,
k) az egészségügyi dolgozó alap- és mûködési nyilvántartási száma,
l) a külföldi munkavégzés helye, idõtartama,
m) a felügyelet melletti tevékenységgyakorlás kezdete
és idõtartama, a felügyeletet ellátó személy neve, mûködési nyilvántartási száma,
n) a 110. § (16) bekezdés b) pontja szerint kapott, az
egészségügyi dolgozó külföldi tevékenységvégzési jogosultágát érintõ adat.
(5) Az egészségügyi dolgozó a (4) bekezdés szerinti
adatokat – a (4) bekezdés n) pontja szerinti adat kivételével – a nyilvántartásba vételi kérelemmel egyidejûleg jelenti be. Az egészségügyi dolgozó a (4) bekezdés a)–g) és
k)–m) pontok szerinti adatokban bekövetkezett változást
– a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – a változás bekövetkezésétõl számított 30 napon belül köteles bejelenteni.”
(4) Az Eütv. 112. § (6) bekezdésének b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[Hivatalból – az a)–e) pontok szerinti adatok keletkezését, változását követõ 30 napon belül – értesíti a mûködési
nyilvántartást vezetõ szervet]
„b) a külön jogszabályban meghatározott továbbképzõ
helynek minõsülõ intézmény a (4) bekezdés c) pontja szerinti továbbképzések elvégzésérõl, továbbá a 104. §-ban
meghatározott nem konvencionális eljárások körébe tartozó szakképesítés megszerzésérõl,”
(5) Az Eütv. 112. § (8)–(10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A mûködési nyilvántartást a külön jogszabályban
meghatározott államigazgatási szerv vezeti.
(9) A (4) bekezdés b)–d), f) és k) pontjai, továbbá
a) pontjából az egészségügyi dolgozó neve bárki számára
megismerhetõ adat.
(10) Az egészségügyi dolgozó mûködési nyilvántartásának idõtartama öt év, amely megújítható vagy meghosszabbítható. A mûködési nyilvántartás ötéves idõtartama a nyilvántartott személy kérelmére
a) újabb ötéves idõtartamokra megújítható vagy
b) egy alkalommal az egészségügyi tevékenység végzésének Magyarországon történõ szüneteltetésének idõtartamára, de legfeljebb három évre meghosszabbítható.”
(6) Az Eütv. 112. §-ának (15) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(15) A mûködési nyilvántartást vezetõ szerv az orvos,
fogorvos egészségügyi dolgozó mûködési nyilvántartásból való törlésének tényérõl, valamint az orvosok, fogor-
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vosok (4) bekezdés a), b) és e)–g) pontja szerinti adatairól
a mûködési nyilvántartásból való törlést vagy az abba történõ felvételt követõ naptári hónap során, továbbá az ezen
adatokban bekövetkezett változásokról havi rendszerességgel – külön törvény szerinti hatósági ellenõrzés elvégzése céljából – elektronikus úton tájékoztatást nyújt az
egészségbiztosítási szerv részére.”
12. § Az Eütv. a következõ 112/A. §-sal egészül ki:
„112/A. § (1) A 112. § (10) bekezdés a) pontja szerinti
megújításra vonatkozó kérelmet a mûködési nyilvántartás
lejáratának napjáig lehet benyújtani. A 112. § (10) bekezdés b) pontja szerinti meghosszabbítás iránti kérelmet a
szüneteltetés tényének igazolásával együtt, annak megkezdése elõtt, de legkésõbb a szüneteltetés megkezdésétõl
számított 5 munkanapon belül kell benyújtani.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen az elõre
nem tervezhetõ események – különösen súlyos betegség,
baleset – miatti szüneteltetés esetén a meghosszabbítás
iránti kérelem elõterjesztésére – a szüneteltetés tényének
igazolásával együtt – az esemény bekövetkeztét követõen
90 napig van lehetõség.
(3) A 112. § (10) bekezdésében foglaltaktól eltérõen, ha
a nyilvántartott személy a külön jogszabályban meghatározott közfeladat ellátása miatt szünetelteti az egészségügyi tevékenységet, abban az esetben kérelmére a közfeladat ellátásának teljes idejével hosszabbodik meg a mûködési nyilvántartás idõtartama.
(4) A meghosszabbítás iránti kérelem – az (1) és (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a mûködési
nyilvántartás lejárta napját követõen nem nyújtható be, akkor sem, ha az (1) vagy a (2) bekezdés szerinti határidõ
még nem telt el.
(5) A szüneteltetésre okot adó körülmény megszûnését
a mûködési nyilvántartásban szereplõ személy 30 napon
belül köteles bejelenteni.”
13. § (1) Az Eütv. 113. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(1) A mûködési nyilvántartásból a nyilvántartást vezetõ szerv – az (5) bekezdés szerinti eljárásban – törli azt a
személyt,
a) aki a 112/A. § szerint nyilvántartását az ott meghatározott határidõben nem újította meg, vagy mûködési nyilvántartása lejárt és meghosszabbítási kérelmét jogerõsen
elutasították,
b) aki 1 évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztést kimondó, illetve foglalkozása gyakorlásától eltiltó
jogerõs bírósági határozat hatálya alatt áll,
c) akit egészségi állapota következtében az egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi tevékenység
folytatására véglegesen alkalmatlanná nyilvánított,
d) akit belátási képessége csökkenése következtében az
egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi tevékenység gyakorlásától eltiltott,
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e) aki felróható magatartásával a mûködési nyilvántartást vezetõ szervvel a nyilvántartás körébe tartozó valótlan
adatot közöl,
f) aki a 112. § (3) bekezdésének c) pontja szerinti továbbképzési kötelezettsége teljesítését a mûködési nyilvántartása idõtartamának lejárta elõtt, vagy legkésõbb a
113. § (5) bekezdés szerinti felhívásra nem igazolja,
g) aki szakirányú szakképesítéshez kötött tevékenységet – ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik – a megfelelõ
szakképesítés, illetve szakirányú szakképesítés mûködési
nyilvántartásba történõ bejelentése nélkül vagy azt megelõzõen kezd meg,
h) aki elhalálozott.”
(2) Az Eütv. 113. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A mûködési nyilvántartásba vételre, megújításra,
illetve meghosszabbításra vonatkozó feltételek fennállása
esetén az egészségügyi dolgozó a mûködési nyilvántartásba akkor vehetõ fel, mûködési nyilvántartása akkor újítható vagy hosszabbítható meg, ha írásban nyilatkozik arról,
hogy Magyarországon kívül egészségügyi tevékenységet
a) végzett vagy végez, és az egészségügyi tevékenység
végzésének helye szerinti állam(ok) jogszabályai alapján
nem áll az egészségügyi tevékenység gyakorlását kizáró
vagy korlátozó intézkedés, büntetés, illetõleg büntetõjogi
intézkedés hatálya alatt,
b) nem végzett és nem végez.”
(3) Az Eütv. 113. §-a a következõ (5)–(7) bekezdéssel
egészül ki:
„(5) A mûködési nyilvántartást vezetõ szerv a mûködési
nyilvántartás megújítására nyitva álló határidõ lejárta elõtt
60 nappal írásban, az egészségügyi államigazgatási szerv
és – ha az egészségügyi dolgozó munkáltatója ismert – a
munkáltató egyidejû értesítése mellett értesíti az egészségügyi dolgozót a mûködési nyilvántartása lejártáról és felhívja az egészségügyi dolgozót a továbbképzési kötelezettségének határidõben történõ igazolására. A felhívást
– ha az egészségügyi dolgozó eddig az idõpontig továbbképzési kötelezettsége teljesítését nem igazolta – az elsõ
felhívás kézbesítését követõ 30 nap múlva meg kell ismételni. A felhívások eredménytelensége esetén a második
felhívás kézbesítését követõ 30. nappal határozattal kell
megállapítani, hogy – a határozat napjával – az egészségügyi dolgozó a mûködési nyilvántartásból törlésre kerül.
(6) A mûködési nyilvántartást vezetõ szerv jogosult a
(4) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatban foglaltakkal
kapcsolatban megkeresni az illetékes külföldi hatóságot.
(7) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben, külön
jogszabály szerinti idõpontig nem törölhetõ a mûködési
nyilvántartásból az az egészségügyi dolgozó, aki legkésõbb a törlés idõpontjáig a nyilvántartást vezetõ szervnek
bejelenti, hogy a nyilvántartásból való törlés elkerülése érdekében a külön jogszabály szerinti kiegészítõ gyakorlati
továbbképzésben részt vesz.”
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14. § Az Eütv. a 113. §-t követõen a következõ
113/A. §-sal egészül ki:
„113/A. § Az egészségügyi államigazgatási szerv által
az egészségügyi szakképesítéssel rendelkezõ személyek
alap- és mûködési nyilvántartása körében kérelemre
lefolytatott eljárásért – az egészségügyért felelõs miniszternek az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben
kiadott rendeletében meghatározott – igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”
15. § Az Eütv. 114. §-a a következõ (6) bekezdéssel
egészül ki:
„(6) Az egységes egészségügyi ágazati humánerõforrás-monitoringrendszert mûködtetõ egészségügyi államigazgatási szerv részére egyes kérelemre lefolytatott – nem
közfeladat ellátása érdekében történõ adatszolgáltatás
iránti vagy a monitoringrendszer adattartalmának egyedi
feldolgozását igénylõ kérelem teljesítésére irányuló – eljárásaiért az egészségügyért felelõs miniszternek az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”
16. § Az Eütv. 159. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A kutatási tervet a fekvõbeteg-gyógyintézet vezetõje, egyéb egészségügyi szolgáltató esetében a külön jogszabályban kijelölt fekvõbeteg-gyógyintézet vezetõje – a
miniszter rendeletében meghatározott – erre a célra létrehozott független, orvos, jogász, teológus, etikus és pszichológus szakemberekbõl álló bizottság által készített
szakmai és etikai vélemény birtokában engedélyezi.
Az engedélyezõ az engedély kiadására irányuló eljárása
során a szakmai és etikai véleményhez kötve van. Ha az intézmény vezetõje egyben a kutatás vezetõje is, akkor az
engedélyezésre külön jogszabályban foglaltak szerint az
egészségügyi államigazgatási szerv jogosult. A bizottság
elutasító véleménye esetén a gyógyintézet, illetõleg az
egészségügyi szolgáltató vezetõje az ETT-hez fordulhat a
vélemény felülvizsgálata érdekében.”
17. § Az Eütv. a 164/A. §-t követõen a következõ
164/B. §-sal egészül ki:
„164/B. § Az orvostudományi kutatás, valamint a
164/A. § szerinti beavatkozással nem járó vizsgálat engedélyezési eljárásáért – az egészségügyért felelõs miniszternek az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben
kiadott rendeletében meghatározott – igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”
18. § Az Eütv. 207. §-a a következõ (3) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) Az átültetéssel összefüggésben végzett jogszerû orvosi vagy kapcsolódó technikai szolgáltatások igazolható
díjának a donor részére történõ kifizetése nem minõsül az
(1) bekezdés szerinti adományozás ellenértékének.”
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19. § Az Eütv. 218. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép, a § a következõ új (3) bekezdéssel egészül ki, és egyidejûleg az eredeti (3)–(5) bekezdés számozása (4)–(6) bekezdésre változik:
„(1) Rendkívüli halál esetén – a (2) bekezdésben foglalt
kivétellel – hatósági eljárást kell lefolytatni és az elhunyt
hatósági boncolását kell elrendelni.
(2) Ha a halál oka és körülményei vizsgálatánál bûncselekmény elkövetésének gyanúja merül fel, a büntetõeljárás
szabályai szerint igazságügyi orvosi boncolást kell elrendelni.
(3) A hatósági, illetve az igazságügyi orvosi boncolás
célja a halál okának, bekövetkezése körülményeinek tisztázása.”
20. § (1) Az Eütv. 220. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(1) Kórbonctani vizsgálat, hatósági vagy igazságügyi
orvosi boncolás során szerv, illetve szövet
a) a halál alapjául szolgáló betegség, a halál közvetlen
okának, továbbá a halál körülményeinek megállapítása,
vagy
b) amennyiben ellene az elhunyt életében nem tiltakozott, oktatás és kutatás, egyéb gyógyító célú felhasználás,
valamint a 211. § (1) bekezdés szerinti eljárás
érdekében távolítható el.”
(2) Az Eütv. 220. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A kórbonctani, illetve a hatósági vagy igazságügyi
orvosi boncolás elvégzése után a holttestet a kegyeleti
szempontok figyelembevételével helyre kell állítani.”
21. § Az Eütv. a 237. §-t követõen a következõ
237/A. §-sal egészül ki:
„237/A. § A külön jogszabályban meghatározott szerv
részére az egészségügyi szakértõi tevékenységre jogosító
engedély kiadásáért – az egészségügyért felelõs miniszternek az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben
kiadott rendeletében meghatározott – igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”
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„(10) A haemopoetikus õssejtet tartalmazó köldökvérnek a Magyar Köztársaság területérõl külföldre történõ
szállításának feltétele, hogy a köldökvér külföldre szállítását és külföldön történõ feldolgozását, tárolását végzõ
szervezet, a külön jogszabály szerinti engedélyezési eljárás során a külföldi hatóság e tevékenységekre vonatkozó
engedélyét bemutassa, illetve hitelt érdemlõ módon igazolja, hogy e tevékenységek végzésére az annak helye szerinti államban jogosult.
(11) Nem tekinthetõ a (7) bekezdés szerint haszonszerzésnek – az átültetéssel összefüggésben végzett – jogszerû
orvosi vagy kapcsolódó technikai szolgáltatások igazolható díja.”
23. § (1) Az Eütv. 247. §-ának (1) bekezdése a következõ p)–s) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„p) a humán reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos, kötelezõen nyilvánosságra hozandó eredményességi adatok,
statisztikák körét, a nyilvánosságra hozatal módját és helyét, továbbá az ellenõrzés módját,
q) a halottvizsgálatra, a halottakkal kapcsolatos orvosi
eljárásra, a rendkívüli halál esetén ellátandó feladatokra, a
hatósági és igazságügyi orvosi boncolásra, a holttest szállítására, tárolására, az ehhez kapcsolódó költségek viselésére, valamint a holttest helyreállítására és átadására vonatkozó szabályokat,
r) a sürgõs szükség esetén külön jogszabályban meghatározott ellátások költségeinek behajtására és finanszírozására irányuló eljárási szabályokat,
s) az egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzés
rendjét és az annak keretében megszerzett képesítés alapján végezhetõ tevékenységekre vonatkozó szabályokat”
[rendeletben megállapítsa.]

22. § (1) Az Eütv. 243. §-a (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Nem magyar állampolgárnak a Magyar Köztársaság területén bekövetkezett halála esetén
a) kórbonctani vizsgálat az elhunyt közeli hozzátartozójának kérelmére,
b) hatósági vagy igazságügyi boncolás rendkívüli halál
esetén
végezhetõ el. Ezek során szervet, szövetet csak a halál
okának és körülményeinek megállapítása céljából szabad
kivenni.”

(2) Az Eütv. 247. § (2) bekezdésének k) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]
„k) az orvostechnikai eszközök minõségi követelményeire, az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos minõségi rendszer szakmai tartalmára, a megfelelõség-értékelési eljárásokra, a megfelelõségi jelölésre, az osztályba sorolásra, a forgalomba hozatalra, a kijelölt szervezetekre és
azok eljárására, a klinikai vizsgálatra, a nyilvántartásba
vételre, az eszközkészletekre és a több eszközbõl álló
rendszerekre vonatkozó eljárásra és sterilizálási eljárásra,
a forgalomba hozatalt követõ váratlan események, balesetek bejelentésére, a hatósági ellenõrzõ eljárásokra, a közegészségügyi elõírások betartása érdekében szükséges intézkedésekre, az EU társhatóságokkal és a Bizottsággal
való együttmûködésre, az idõszakos felülvizsgálatra, az
adatkezelésre, valamint az egészségügyi szolgáltatók ellenõrzésére vonatkozó részletes szabályokat,”
[rendeletben állapítsa meg.]

(2) Az Eütv. 243. §-a a következõ (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:

(3) Az Eütv. 247. § (2) bekezdésének m) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
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[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]
„m) az Egészségügyi Tudományos Tanács, annak bizottságai, a szakmai kollégiumok és országos intézetek
feladatára, összetételére, szervezetére és mûködésére vonatkozó részletes szabályokat,”
[rendeletben állapítsa meg.]
(4) Az Eütv. 247. § (2) bekezdésének o) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]
„o) az emberen végzett orvostudományi kutatásra vonatkozó részletes szabályokat, valamint egyes kutatási feladatokat ellátó intézmények kijelölését,”
[rendeletben állapítsa meg.]
(5) Az Eütv. 247. § (2) bekezdésének q) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]
„q) a szervekkel, szövetekkel és sejtekkel kapcsolatos
tevékenység tekintetében a szerv-, szövet- és sejtátültetésre, valamint a szerv-, szövet- és sejttárolásra vonatkozó
részletes szabályokat,”
[rendeletben állapítsa meg.]
(6) Az Eütv. 247. §-a (2) bekezdése az u) pontot követõen a következõ v) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]
„v) a közoktatási és a felsõoktatási intézmények közegészségügyi követelményeit
va) az oktatásért felelõs miniszterrel együttesen,
vb) a katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények
tekintetében – a honvédelemért felelõs miniszterrel és a
rendészetért felelõs miniszterrel egyetértésben – az oktatásért felelõs miniszterrel együttesen,”
[rendeletben állapítsa meg.]
(7) Az Eütv. 247. §-ának (5) bekezdése a következõ
c) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap]
„c) a miniszter, hogy az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben az e törvény szerint
ca) az orvostechnikai eszközökkel és a gyógyászati
segédeszközökkel kapcsolatos eljárásokkal – ideértve a
szakhatósági eljárást is –, továbbá az egyszer használatos
orvostechnikai eszközök újrafelhasználásának jóváhagyási eljárásával összefüggõ igazgatási szolgáltatásokért,
cb) az egészségügyi szolgáltatók mûködési engedélyezésével kapcsolatosan,
cc) az egészségügyi szakképesítéssel rendelkezõ személyek alap- és mûködési nyilvántartásával összefüggésben,
cd) az orvostudományi kutatás, valamint a beavatkozással nem járó vizsgálat engedélyezési eljárásáért,
ce) az egységes ágazati humánerõforrás-monitoringrendszert mûködtetõ szerv részére az igazgatási szolgáltatásainak igénybevételéért,
cf) az egészségügyi szakértõk tevékenységének engedélyezéséért
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fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjak körét, mértékét, valamint a díjak fizetésére vonatkozó egyéb rendelkezéseket”
[rendeletben állapítsa meg.]
A biztonságos és gazdaságos gyógyszerés gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló
2006. évi XCVIII. törvény módosítása
24. § (1) A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII.
törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 3. §-ának f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„f) gyógyászati segédeszköz: az az átmeneti vagy végleges egészségkárosodással, fogyatékossággal élõ személyes használatába adott orvostechnikai eszköz (beleértve
az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközt is), valamint az az átmeneti vagy végleges egészségkárosodással,
fogyatékossággal élõ személyes használatába adott – orvostechnikai eszköznek nem minõsülõ – ápolási technikai
eszköz, amely használata során nem igényli egészségügyi
szakképesítéssel rendelkezõ személy folyamatos jelenlétét;”
(2) A Gyftv. 3. §-ának j) és k) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[E törvény alkalmazásában]
„j) kereskedelmi gyakorlat: gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz rendelésének, beszerzésének, értékesítésének vagy fogyasztásának elõmozdítására irányuló bármely tájékoztatás, tevékenység, megjelenítési mód, marketing vagy egyéb kereskedelmi kommunikáció. A közforgalmú gyógyszertárak esetében nem minõsül kereskedelmi gyakorlatnak a gyógyszerek, gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatásakor, valamint a gyógyszerekkel kapcsolatos jogszabályban elõírt tájékoztatás nyújtása során
végzett egészségügyi szolgáltató tevékenység, továbbá a
gyógyszerészi gondozás;
k) reklám: a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. §-ának d) pontja szerinti gazdasági reklám, azzal,
hogy nem reklám
ka) a gyógyszer külön jogszabályban meghatározottak
szerinti címkéje és betegtájékoztatója, valamint a gyógyászati segédeszköz használati utasítása,
kb) az olyan tényszerû informatív bejelentés vagy tájékoztató jellegû anyag, amely a gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz csomagolásának megváltoztatásáról
vagy a gyógyszer kedvezõtlen mellékhatásáról tájékoztat,
továbbá
kc) a kereskedelmi árlista, feltéve, hogy nem tartalmaz a
gyógyszer hatásával, gyógyászati segédeszköz alkalmazásával kapcsolatos állítást;”
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(3) A Gyftv. 3. §-a a következõ x)–y) ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
„x) fogyasztó: a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII.
törvény (a továbbiakban: Fttv.) 2. §-ának a) pontja szerinti
fogyasztó;
y) gyógyszerészi gondozás: a gyógyszerész által önként
vállalt, felelõsen végzett dokumentált tevékenység, melynek célja együttmûködésben az orvossal a hatásos, biztonságos és költséghatékony gyógyszeres terápia elõsegítésén
túl, a beteg egészségtudatos életvitele kialakításának elõsegítése, megfelelõ gyógyszerhasználatának szakmai segítése, együttmûködõ készségének növelése, életminõségének javítása, minõségileg kontrollált körülmények között.”

gyászati segédeszközökre, a gyógyszer összetételére, hatására, illetve a gyógyszer és a gyógyászati segédeszköz
alkalmazására vonatkozóan kizárólag a gyógyszerek és
gyógyászati segédeszközök rendelésére, használatának
betanítására és forgalmazására jogosult egészségügyi
szakképesítéssel rendelkezõknek szóló vagy velük szemben alkalmazott kereskedelmi gyakorlat.”

25. § (1) A Gyftv. I. RÉSZE II. fejezetének címe helyébe a következõ fejezetcím lép:

28. § (1) A Gyftv. 17. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:
„A gyógyszerrel, illetve gyógyászati segédeszközzel
kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi
gyakorlatra vonatkozó szabályok”

„II. Fejezet
A GYÓGYSZER, GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ
ISMERTETÉSÉRE, VALAMINT A GYÓGYSZERREL,
GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZZEL KAPCSOLATOS,
FOGYASZÓKKAL SZEMBENI KERESKEDELMI
GYAKORLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK”
(2) A Gyftv. az I. RÉSZ II. Fejezet alatt a következõ alcímmel, valamint 11/A. és 11/B. §-okkal egészül ki:
„Általános szabályok
11/A. § Tilos a forgalomba hozatali engedéllyel nem
rendelkezõ gyógyszerre vonatkozó kereskedelmi gyakorlat.
11/B. § (1) A gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel
kapcsolatos kereskedelmi gyakorlat a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ésszerû felhasználását kell, hogy elõsegítse azáltal, hogy tárgyilagosan mutatja be a gyógyszer,
illetve a gyógyászati segédeszköz tulajdonságait.
(2) A gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció során közölt információnak összhangban kell állnia a gyógyszer forgalomba
hozatali engedélyében jóváhagyott betegtájékoztatóban és
a gyógyszer alkalmazási elõírásában, illetve a gyógyászati
segédeszköz használati útmutatójában foglaltakkal.
(3) Monokomponensû homeopátiás készítménnyel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció során a címkeszövegen szereplõ információn túl egyéb információ nem közölhetõ.
(4) A gyógyszerrel vagy gyógyászati segédeszközzel
kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció során közölt információ tartalmára vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály határozza meg.”
26. § A Gyftv. 12. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetése (a továbbiakban: ismertetés) a gyógyszerekre és gyó-

27. § A Gyftv. 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„15. § Az ismertetés további részletes szabályait – ideértve a gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz rendelésére és forgalmazására jogosult számára adható térítésmentes mintákra és adományokra vonatkozó szabályokat –
külön jogszabály tartalmazza.”

(2) A Gyftv. 17. §-ának (5) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(5) A (4) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik
– az egészségnevelési célú – az egészségügyi államigazgatási szerv által egyedileg engedélyezett védõoltási programokat népszerûsítõ, továbbá a dohányzásról történõ leszokást támogató kampányokra, valamint az ezzel kapcsolatos gyógyszeripari termékekrõl szóló tájékoztatásra.”
(3) A Gyftv. 17. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A külön jogszabály szerinti minta kivételével tilos
a betegnek, fogyasztónak olyan ajándék, minta, vásárlásra
jogosító utalvány (kupon) akár közvetlenül, akár az orvos,
illetve a gyógyszert, gyógyászati segédeszközt kiszolgáltató által történõ adása, felajánlása, amely egy adott
gyógyszer, egy adott gyógyszergyár termékei vagy a társadalombiztosítás által támogatott gyógyászati segédeszköz
fogyasztására, használatára ösztönöz, vagy azt feltételül
szabja.”
29. § A Gyftv. 18. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe
a következõ alcím és rendelkezés lép:
„Felelõsségi szabályok
18. § (1) A gyógyszerrel és gyógyászati segédeszközzel
kapcsolatos kereskedelmi gyakorlat e törvényben, valamint a 77. § (2) bekezdésének j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján kiadott rendeletben (a 18–19. § tekintetében
a továbbiakban: rendelet) meghatározott szabályai megsértéséért – a (3) és a (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel – az felel, aki a kereskedelmi gyakorlat tekintetében önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggõ célok érdekében jár el, és a kereskedelmi
gyakorlattal érintett gyógyszer, illetve gyógyászati segéd-
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eszköz értékesítése, eladásának ösztönzése közvetlenül érdekében áll.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személy felel akkor is, ha a kereskedelmi gyakorlatot szerzõdés alapján
más személy valósítja meg az (1) bekezdésben meghatározott személy érdekében vagy javára.
(3) Az ismertetõi tevékenység végzéséhez a 12. § szerint kiadott engedély jogosultjára vonatkozó rendelkezések megsértéséért az engedély jogosultja, az ismertetõi tevékenységet végzõ személyre vonatkozó rendelkezések
megsértéséért az ismertetõi tevékenységet végzõ személy
felel.
(4) A kereskedelmi kommunikáció megjelenítési módjával összefüggõ okból eredõ jogsértésért az is felel, aki a
kereskedelmi kommunikációt az arra alkalmas eszközök
segítségével megismerhetõvé teszi, valamint, aki önálló
gazdasági tevékenysége körében a kereskedelmi kommunikációt megalkotja vagy ezzel összefüggésben egyéb
szolgáltatást nyújt, kivéve, ha a jogsértés az (1) bekezdésben meghatározott személy utasításának végrehajtásából
ered.
(5) A (4) bekezdés szerinti jogsértõ kereskedelmi gyakorlattal okozott kárért a (4) bekezdésben említett személyek az (1) bekezdésben meghatározott személlyel egyetemlegesen felelnek.”
30. § A Gyftv. a 19. §-át megelõzõen a következõ alcímmel, valamint 18/A. és 18/B. §-okkal egészül ki:
„Eljárási szabályok
18/A. § (1) A gyógyszerrel és gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi
gyakorlat e törvényben, illetve a rendeletben meghatározott szabályai megsértése esetén az eljárás lefolytatására
– a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – az Fttv.-ben
meghatározott hatóság jogosult. Az eljáró hatóság az
Fttv.-ben meghatározott szabályok szerint jár el.
(2) A 17. § (4) és (6) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a
fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvényben
(a továbbiakban: Fgytv.) meghatározott szabályok szerint.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti eljárást ügyfélként
kezdeményezhetik azok a társadalmi szervezetek is, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége a betegek jogainak védelmére irányul.
(4) A gyógyszerrel és gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlat
e törvényben és a rendeletben meghatározott szabályai betartásának hatósági ellenõrzésére gyógyszer esetén a
gyógyszerészeti államigazgatási szerv, gyógyászati segédeszköz esetén az egészségügyi államigazgatási szerv is jogosult.
(5) A gyógyszerrel és gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlat
e törvényben, illetve a rendeletben meghatározott szabályai az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.
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(6) A társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ
gyógyszerekkel és gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlat
e törvényben, illetve a rendeletben meghatározott szabályai megsértéséért kiszabott bírság 80%-a az E. Alapot
illeti.
18/B. § (1) A 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a – 2004/27/EK irányelvvel módosított – 86–100. cikkét átültetõ tagállami jogszabályokba ütközõ Európai Közösségen belüli jogsértések tekintetében
a) a 18/A. § (1) bekezdése szerinti esetekben – az Fttv.
szerinti hatáskör-megosztásban – a fogyasztóvédelmi hatóság, illetve a Gazdasági Versenyhivatal,
b) a 18/A. § (2) bekezdése szerinti esetekben a fogyasztóvédelmi hatóság
látja el.
(2) A kölcsönös jogsegély során az (1) bekezdésben említett hatóságok a – 2008/282/EK bizottsági határozattal
módosított – 2007/76/EK bizottsági határozatnak megfelelõen járnak el.
(3) Az igazságügyért felelõs miniszter az általa vezetett
minisztérium honlapján tájékoztató jelleggel közli a
2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a
– 2004/27/EK irányelvvel módosított – 86–100. cikkét átültetõ jogszabályi rendelkezések felsorolását.”
31. § A Gyftv. a 20. §-t megelõzõen a következõ
19/A. §-sal egészül ki:
„19/A. § Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság az
ügydöntõ határozat meghozataláig terjedõ idõtartamra
végzésében azonnali hatállyal elrendeli a jogsértõ állapot
megszüntetését, illetve megtiltja a jogsértõ magatartás
további folytatását, ha erre – az érdeksérelem köre vagy
súlya miatt – halaszthatatlanul szükség van. E döntését a
hatóság soron kívül hozza meg.”
32. § A Gyftv. 22. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„22. § Ha törvény ettõl eltérõen nem rendelkezik, társadalombiztosítási támogatásban akkor részesíthetõ gyógyszer, tápszer, illetve gyógyászati segédeszköz, ha
a) a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja, a tápszer forgalmazója, illetve a gyógyászati segédeszköz gyártója vagy meghatalmazott képviselõje kéri az
adott termék kötelezõ egészségbiztosítás keretében történõ támogatásban részesítését;
b) gyógyszer esetén a külön jogszabályban erre feljogosított hatóság a termék biztonságosságát és hatásosságát
elismerte és forgalomba hozatalra engedélyezte;
c) az adott gyógyszer, tápszer, gyógyászati segédeszköz
felhasználásának költséghatékonysága igazolt;
d) az adott gyógyszer, tápszer, gyógyászati segédeszköz
a terápiás felhasználás szempontjából gazdaságosan és
célszerûen rendelkezésre áll;
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e) a befogadást kérõ vállalja a biztosítói költségekre
vonatkozó szabályok betartását;
f) a szükséges társadalombiztosítási forrás rendelkezésre áll, illetve biztosítható;
g) a gyógyszer forgalombahozatali engedélyének jogosultja, a tápszer forgalmazója, illetve a gyógyászati segédeszköz gyártója, illetve meghatalmazott képviselõje a támogatással történõ forgalmazásra, készletben tartásra kötelezettséget vállal.”
33. § A Gyftv. 23. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az egészségbiztosítási szerv a külön jogszabályban
meghatározott szempontok szerint folyamatosan felülvizsgálja a támogatott gyógyszerek körét és a felülvizsgálatot
követõen a befogadott gyógyszer támogatásból való kizárása, támogatása mértékének módosítása érdekében, illetve a 21. § szerinti támogatással való forgalmazásra vonatkozó kötelezettségvállalás meghosszabbítása vagy elõírása céljából hivatalból jár el. Az egészségbiztosítási szerv a
hivatalbóli eljárás megindítását követõ 90 napon belül
dönt.”
34. § A Gyftv. 25. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Abban az esetben, ha az egészségbiztosítási szerv a
23. § (6) bekezdése szerinti eljárását követõen valamely
gyógyszer, tápszer
a) támogatásának megszüntetésérõl vagy nulla százalékra csökkentésérõl dönt, a támogatás megszüntetésének
vagy nulla százalékra csökkentésének napját a határozat
meghozatalának napjától számított 90 napnál korábbi idõpontban nem lehet meghatározni,
b) támogatási mértékének vagy összegének csökkentésérõl dönt, a megváltozott összegû finanszírozás kezdõnapját a határozat meghozatalának napját követõ naptári
negyedév elsõ napjában kell megállapítani.”
35. § A Gyftv. 31. §-a (1) bekezdésének h)–i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az egészségbiztosítási szerv kizárja a társadalombiztosítási támogatásból a gyógyszert, ha:]
„h) a hatóanyag-alapú fix összegû támogatási csoportba
tartozó gyógyszer esetén a gyógyszer napi terápiás költsége, illetve egységnyi hatóanyagra számított ára legalább
30%-kal meghaladja a referenciakészítmény napi terápiás
költségét,
i) a terápiás fix elven mûködõ támogatási csoportba tartozó gyógyszer esetén a gyógyszer napi terápiás költsége
legalább 60%-kal meghaladja a csoportba tartozó gyógyszerek napi terápiás költsége egyszerû számtani átlagát.”
36. § (1) A Gyftv. 32. §-ának (4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(4) Az egészségbiztosítási szerv a kérelem benyújtását
követõ 90 napon belül dönt, amennyiben a gyógyászati se-
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gédeszköz társadalombiztosítási támogatásba való befogadási kérelmében megjelölt ár az adott funkcionális csoportba tartozó legolcsóbb gyógyászati segédeszköz külön
jogszabályban meghatározott áránál alacsonyabb.”
(2) A Gyftv. 32. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Az egészségbiztosítási szerv a külön jogszabályban
meghatározott szempontok szerint jogosult folyamatosan
felülvizsgálni a támogatott gyógyászati segédeszközök
körét. A felülvizsgálatot követõen a támogatott gyógyászati segédeszközök támogatásból való kizárása, vagy támogatási mértékének módosítása érdekében hivatalból jár
el. Az egészségbiztosítási szerv a hivatalbóli eljárás megindítását követõ 90 napon belül határozattal dönt.”
37. § A Gyftv. 35. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A gyógyszerek, tápszerek és gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának részletes szabályait külön jogszabály tartalmazza.”
38. § (1) A Gyftv. 36. §-ának (4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(4) A 12. § (3) bekezdése szerinti, ismertetõ tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel rendelkezõt minden
általa munkavégzésre irányuló jogviszony keretében foglalkoztatott ismertetõ személy tevékenysége után havonta
gyógyszerismertetés esetén négyszáztizenhatezer, gyógyászati segédeszköz ismertetése esetén nyolcvanháromezer forint összegû befizetési kötelezettség terheli. Ha a
foglalkoztatásra irányuló jogviszony hóközben keletkezik
vagy szûnik meg, a fizetési kötelezettséget a fenti összegnek a jogviszony napokban meghatározott fennállásának a
hónap naptári napjaival arányos része figyelembevételével
kell teljesíteni.”
(2) A Gyftv. 36. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének
jogosultja legfeljebb a 36. § (1) és (4) bekezdései és a 42. §
(1)–(6) bekezdései szerinti fizetési kötelezettségének
20%-a erejéig engedményt kaphat a külön jogszabályban
részletesen meghatározott feltételekkel megvalósított kutatásfejlesztési ráfordítások után, amennyiben e törvény
szerinti, valamennyi fizetési kötelezettségének eleget tett.
A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a számviteli
törvény szerinti, konszolidálásba bevont érintett vállalkozások külön jogszabályban meghatározott K+F ráfordításait együttesen kell figyelembe venni.”
39. § A Gyftv. a következõ 38/A. §-sal egészül ki:
„38/A. § A 12. § (3) bekezdése szerinti, ismertetõ tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel rendelkezõt
– azon napok tekintetében, amelyeken az a)–g) pontok
szerinti körülmény fennáll – a 36. § (4) bekezdése szerinti
befizetési kötelezettség nem terheli azon általa munkavég-
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zésre irányuló jogviszony keretében foglalkoztatott ismertetõ személy után:
a) akinek táppénzt, baleseti táppénzt, terhességi-gyermekágyi segélyt, gyermekgondozási díjat folyósítanak,
ennek idõtartama alatt,
b) akinek gyermekgondozási segélyt folyósítanak, ennek idõtartama alatt, kivéve, ha a folyósításban részesülõ
az ellátás folyósítása alatt munkát végez,
c) aki keresõképtelen,
d) aki fizetés nélküli szabadságát tölti,
e) akinek ápolási díjat folyósítanak, ennek idõtartama
alatt, kivéve, ha a folyósításban részesülõ az ellátás folyósítása alatt munkát végez,
f) akinek gyermeknevelési támogatást folyósítanak, ennek idõtartama alatt, kivéve, ha a folyósításban részesülõ
az ellátás folyósítása alatt munkát végez,
g) aki fogvatartott, a fogva tartás idõtartama alatt.”
40. § A Gyftv. 39. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben a közforgalmú gyógyszertár mûködtetésére jogosult negyedéves árréstömege
a) 10 000 001 és 11 000 000 Ft között van, a befizetendõ
összeg a negyedéves árréstömeg 0,5%-a,
b) 11 000 001 és 12 500 000 Ft között van, a befizetendõ
összeg 55 000 Ft és a 11 000 000 Ft feletti rész 1,5%-ának
együttes összege,
c) 12 500 001 Ft és 15 000 000 Ft között van, a befizetendõ összeg 77 500 Ft és a 12 500 000 Ft feletti rész
3%-ának együttes összege,
d) 15 000 000 Ft felett van, a befizetendõ összeg
152 500 Ft és a 15 000 000 Ft feletti rész 5%-ának együttes
összege.”
41. § A Gyftv. 46. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„46. § (1) Az egészségügyi szolgáltatókat minõségi és
hatékony gyógyszerrendelési gyakorlat alapján a külön
jogszabályban meghatározott ATC-csoportokban történõ
gyógyszerrendelésük szerint értékeli az egészségbiztosítási szerv a tekintetben, hogy az adott gyógyszer felírása alkalmával az orvos milyen mértékben alkalmazta az adott
terápiás gyógyszercsoportba tartozó készítmények közül
az egynapi terápiára számított alacsony támogatási értékû
készítményeket.
(2) Amennyiben az értékelés szerint a szolgáltató eltér a
minõségi és hatékony gyógyszerrendelés külön jogszabályban foglalt szabályaitól, az egészségbiztosítási szerv a
külön jogszabály szerint továbbképzési kötelezettséget ír
elõ.
(3) Az értékelésre, annak szempontjaira és a továbbképzésre vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály
tartalmazza.”
42. § A Gyftv. 64. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(1) A gyógyszertárak felügyelete állami feladat. A
gyógyszertáraknak a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök forgalmazásával összefüggõ szakmai felügyeletét – ide nem értve a gyógyszerrel, illetve gyógyászati
segédeszközzel kapcsolatos kereskedelmi gyakorlatra
vonatkozó szabályokat, továbbá a 76. §-ban foglaltakat –
az egészségügyi államigazgatási szerv gyakorolja. A
gyógyszernek nem minõsülõ egyéb termékek gyógyszertár általi forgalmazására a külön jogszabályban meghatározott rendelkezések betartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenõrzi, és az Fgytv.-ben meghatározottak szerint
eljár e rendelkezések megsértése esetén.”
43. § (1) A Gyftv. 76. §-ának (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(2) A forgalombahozatali engedély jogosultja a közfinanszírozásban nem részesülõ gyógyszer esetében meghatározhatja a gyógyszer kiskereskedelmi forgalmazása során érvényesíthetõ legmagasabb eladási árát.”
(2) A Gyftv. 76. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (5) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) A forgalomba hozatali engedély jogosultja a (2) bekezdés szerinti, árról rendelkezõ nyilatkozatát, módosított
tartalmú nyilatkozatát, valamint a nyilatkozat visszavonására vonatkozó esetleges nyilatkozatát – legkésõbb az árról, illetve a visszavonásról rendelkezõ nyilatkozat hatálybalépését öt munkanappal megelõzõen – megküldi az
egészségügyi államigazgatási szervnek és a fogyasztóvédelmi hatóságnak. Az egészségügyi államigazgatási szerv
honlapján közzéteszi az árról rendelkezõ nyilatkozatok
mindenkor hatályos tartalmát, biztosítva a forgalomba hozatali engedélyek jogosultjai által tett, e bekezdés szerinti
nyilatkozatok visszakereshetõségét is.
(5) A (2)–(4) bekezdésben meghatározott rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el az
Fgytv.-ben meghatározott szabályok szerint. E rendelkezések az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.”
44. § (1) A Gyftv. 77. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép és egyidejûleg a következõ e) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„c) a gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésével kapcsolatban kiszabott bírság pénzügyi teljesítésének feltételeire és felhasználására vonatkozó szabályokat”
„e) a Gyftv. 36. § (1) és (4) bekezdései, valamint a 42. §
(1)–(6) bekezdései szerinti fizetési kötelezettségek
20%-ának erejéig a kutatás-fejlesztési ráfordítások után
igénybe vehetõ engedményekre vonatkozó részletes szabályokat”
[rendeletben állapítsa meg.]
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(2) A Gyftv. 77. §-a (2) bekezdésének j) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép, és egyidejûleg a következõ
k) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap az egészségügyért felelõs miniszter, hogy rendeletben szabályozza]
„j) a gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére és az ismertetõi tevékenységet végzõ személyek
nyilvántartására, valamint a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokat,
k) a minõségi és hatékony gyógyszerrendelés értékelésének alapjául szolgáló ATC-csoportokat és a célértéket.”
(3) A Gyftv. 77. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Felhatalmazást kap az egészségügyért felelõs miniszter, hogy az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben rendeletben határozza meg
a) a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetésének engedélyezésére irányuló eljárásért, az engedély kiadásáért, módosításáért, valamint az ismertetõk nyilvántartásba vételéért, a nyilvántartás módosításáért, az ismertetõi igazolvány kiadásáért, módosításáért,
b) a gyógyszerek, a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek és a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadásával kapcsolatos valamennyi kérelemre induló eljárásért, valamint a
gyógyászati segédeszközök kölcsönzési díjához nyújtott
támogatás megállapítására, kihordási idejének vagy indikációjának megváltoztatására, közfinanszírozás alapjául
szolgáló árának emelésére, név- vagy méretváltoztatására
vonatkozó eljárásért, valamint az ezekkel kapcsolatos jogorvoslati eljárásért,
c) az egyedileg, méretre készített gyógyászati segédeszközök gyártására és forgalmazására vonatkozó tanúsításért,
d) az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság e törvény
alapján nyújtott igazgatási jellegû szolgáltatásainak igénybevételéért,
e) a gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-rendeléshez
szükséges számítógépes program minõsítési eljárásáért,
f) a gyógyszerek gyógyszertáron kívüli forgalmazását
elõsegítõ elektronikus információs rendszer minõsítési eljárásáért
fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjak körét, mértékét,
valamint a díj fizetésére vonatkozó egyéb rendelkezéseket.”
45. § A Gyftv. 87. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A törvény hatálybalépésekor már forgalomban
lévõ, gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású készítménnyel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlat során – 2011. április 1-jéig – a II. fejezet, valamint a 77. § (2) bekezdésének j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján kiadott rendelet rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell. Gyógyszernek nem minõsülõ gyógy-
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hatású készítmény mûködési engedéllyel rendelkezõ,
gyógyszerek forgalmazására jogosult üzletben is forgalmazható a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelõen.”
46. § A Gyftv. 88. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg a
fogyasztóvédelmi hatóság, illetve a Gazdasági Versenyhivatal feladatkörében és eljárásában:
a) az Európai Parlament és a Tanács 2006/2004/EK rendelete (2004. október 27.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelõs nemzeti hatóságok közötti
együttmûködésrõl, 4. cikk (1) bekezdés [a 18/B. § (1) bekezdés],
b) a Bizottság 2007/76/EK határozata (2006. december 22.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért
felelõs nemzeti hatóságok közötti együttmûködésrõl szóló
2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a
kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról
[a 18/B. § (2) bekezdés],
c) a Bizottság 2008/282/EK határozata (2008. március 17.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért
felelõs nemzeti hatóságok közötti együttmûködésrõl szóló
2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek
a kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról szóló 2007/76/EK határozat módosításáról [a 18/B. §
(2) bekezdés].”
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló
2006. évi CXXXII. törvény módosítása
47. § (1) Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl
szóló 2006. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Eftv.)
1. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„d) lekötött kapacitás: az az i) pont szerinti szakellátási
kapacitás, amire érvényes finanszírozási szerzõdés kiterjed;”
(2) Az Eftv. 1. §-ának (2) bekezdése i) pontjának ic) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában
i) szakellátási kapacitás:]
„ic) jogszabályban elõírt bármely más finanszírozott
szolgáltatási egység, ideértve a CT, MRI, PET/CT, illetve
egyéb, külön jogszabályban meghatározott eszközök
finanszírozott szolgáltatási egységét, a mûvesekezelés
finanszírozott szolgáltatási egységét;”
(3) Az Eftv. 1. §-ának (2) bekezdése az alábbi k)–m) pontokkal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
„k) alapszakma: belgyógyászat, gyermekgyógyászat,
sebészet, szülészet-nõgyógyászat;
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l) szakmai centrum: regionális vagy régióközi feladatot
ellátó, speciális feladatellátásra szakosodott szervezeti
egység vagy intézményrész;
m) ellátási terület: az a földrajzi terület, amelyre kiterjed az egészségügyi szolgáltatónak, illetve az egészségügyi szolgáltató fenntartójának/tulajdonosának a j) pontban meghatározott kötelezettsége.”
48. § (1) Az Eftv. 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A települési és a megyei önkormányzatok (a továbbiakban együtt: helyi önkormányzat) a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi szakellátási kötelezettségüket a mindenkori lekötött kapacitások mértékének és
szakmai összetételének megfelelõen az 5/A. § (7) bekezdése szerinti ellátási területen teljesítik.”
(2) Az Eftv. 2. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató fenntartója nem helyi önkormányzat, az egészségügyi szolgáltató
fenntartója a lekötött kapacitások tekintetében más egészségügyi közszolgáltatásért felelõs szervvel vagy más fenntartóval, illetve egészségügyi szolgáltatóval feladatátadási
szerzõdést köthet.”
49. § Az Eftv. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„3. § (1) Az 1. számú melléklet határozza meg
a) azoknak az országos feladatkörû speciális intézeteknek és súlyponti kórházaknak a körét, amelyek, illetve
amelyek jogutódjai az általuk nyújtott fekvõbeteg-szakellátásokért érvényes finanszírozási szerzõdés alapján külön
jogszabály szerinti finanszírozásra jogosultak,
b) a fekvõbeteg-szakellátási kapacitásoknak azt a
mennyiségét, amelyen végzett egészségügyi szolgáltatásokért az a) pont szerinti – érvényes finanszírozási szerzõdéssel rendelkezõ – egészségügyi szolgáltató az Egészségbiztosítási Alap terhére külön jogszabályban foglaltak szerint finanszírozásra legalább jogosult,
c) azt a kapacitásmennyiséget, amit járványügyi és katasztrófahelyzet esetén az 1. számú mellékletben megjelölt
egészségügyi szolgáltatók, illetve jogutódjai a kijelölt kapacitásokból 3, illetve 6 órán belül a külön jogszabályban
meghatározottak szerint kötelesek a különleges helyzet
fennállásának idõtartamáig rendelkezésre bocsátani.
(2) A 2. számú melléklet határozza meg a fekvõbetegszakellátások tekintetében, szakmacsoportonkénti bontásban azt a kapacitásmennyiséget, amirõl a lekötött kapacitásokon belül a 4. § szerinti eljárás során rendelkezni
lehet.
(3) A 2. számú mellékletben meghatározott aktív fekvõbeteg-szakellátási kapacitásokból bármely, az adott régióban mûködõ egészségügyi szolgáltató, a 2. számú mellékletben meghatározott krónikus fekvõbeteg-szakellátási kapacitásokból pedig az 1. számú melléklet szerinti országos
feladatkörû speciális intézetek és súlyponti kórházak, illet-
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ve azok jogutódjai kivételével bármely, az adott régióban
mûködõ egészségügyi szolgáltató részesülhet.
(4) A 3. számú melléklet határozza meg
a) országosan azt a járóbeteg-szakellátási kapacitásmennyiséget, aminél a lekötött kapacitások mennyisége
nem lehet kevesebb, és csak az e törvényben meghatározott esetben és mértékben lehet több,
b) azokat a járóbeteg-szakellátási szakmákat, amelyekre
az országosan megállapított kapacitásmennyiséget szét
kell osztani.”
50. § Az Eftv. az alábbi 4. §-sal egészül ki:
„4. § (1) Az egészségbiztosító minden év június 30-áig a
megelõzõ egy év adatai alapján régiónként megvizsgálja a
régióban mûködõ szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók lekötött kapacitásainak kihasználtságát és a kapacitásbevonás szükségességét.
(2) Az egészségbiztosító az (1) bekezdés szerinti vizsgálat eredménye, valamint a 4/A. §-ban meghatározott
szempontokra vonatkozó elõzõ évi adatok alapján régiónként javaslatot készít a kapacitásfelosztás módosítására.
A javaslatot minden év szeptember 1-jéig kell az illetékes
RET-eknek, illetve a RET székhelye szerint illetékes
egészségügyi államigazgatási szervnek megküldeni.
(3) A RET az egészségbiztosító (2) bekezdés szerinti javaslatát köteles véleményezni.
(4) A RET a (2) bekezdés szerinti javaslat kézhezvételét
követõ 45 napon belül küldi meg a székhelye szerint illetékes egészségügyi államigazgatási szervnek a (2) bekezdés
szerinti javaslathoz készített véleményét. Amennyiben a
RET a határidõn belül nem ad véleményt, ezt az egészségbiztosító javaslatával való egyetértésének kell tekinteni.
(5) Az egészségügyi államigazgatási szerv a (2) bekezdés szerinti javaslat és a 4/A. §-ban meghatározott szempontok alapján, a RET véleményének figyelembevételével
a (4) bekezdés szerinti határidõ leteltét követõ 30 napon
belül dönt a kapacitásfelosztás módosításáról.
(6) Amennyiben a RET az egészségbiztosító javaslatát
részben vagy egészében kifogásolja, ellenvéleményt
fogalmaz meg, akkor az egészségügyi államigazgatási
szerv köteles a RET-tel errõl egyeztetni, majd a fennmaradt eltérésrõl a RET-et tájékoztatni.
(7) Az egészségügyi államigazgatási szerv a fekvõbeteg-szakellátások tekintetében a kapacitásszerkezet módosításáról hozott döntésével az adott régióban lekötött összkapacitás-mennyiség számán – az 5. § (4)–(6) bekezdésében foglaltak kivételével – nem változtathat, azon belül a
módosítás szakmacsoportonként a 2. számú mellékletben
meghatározott kapacitásmennyiség mértékéig terjedhet.
Az egészségügyi államigazgatási szerv döntése az 1. számú mellékletben szereplõ szolgáltatóknak, illetve az azok
jogutódjainak lekötött kapacitásain belül nem érintheti az
1. számú mellékletben meghatározott kapacitásokat.
(8) Az egészségügyi államigazgatási szerv a járóbeteg-szakellátások tekintetében a kapacitásszerkezet módosításáról hozott döntésével a 3. számú mellékletben meg-
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határozott mennyiségen felül legfeljebb annak 5 százalékával több kapacitásról rendelkezhet.
(9) Az egészségügyi államigazgatási szerv a határozatának a – jogerõre emelkedéstõl számított 5 napon belül történõ – megküldésével tájékoztatja döntésérõl a RET-et, az
egészségbiztosítót, az érintett fenntartókat/tulajdonosokat
és az egészségügyért felelõs minisztert.
(10) Az (1)–(9) bekezdés szerinti eljárásban ügyfél az
egészségügyi szolgáltató, annak fenntartója/tulajdonosa,
az egészségbiztosító és az ellátási kötelezettséggel érintett
helyi önkormányzat.
(11) Az egészségügyi államigazgatási szerv eljárására
az (1)–(10) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.”
51. § Az Eftv. az alábbi 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) A 4. § szerinti döntés során a régióban rendelkezésre álló kapacitásból – a 3. § (3) bekezdésében
meghatározott kivétellel – bármely, az adott régióban mûködõ egészségügyi szolgáltató részesülhet, azzal, hogy a
kapacitásban részesülõ egészségügyi szolgáltatónak meg
kell felelnie az intézmények és azok szervezeti egységei
mûködési feltételéül az ágyszámok tekintetében külön
jogszabályban meghatározott feltételeknek.
(2) A 4. § szerinti döntés során elõnyben kell részesíteni
a) az aktív fekvõbeteg-szakellátási kapacitások felosztásának vonatkozásában azt az egészségügyi szolgáltatót,
amelyik sürgõsségi betegellátásra megfelelõ szakmai felkészültséggel rendelkezik,
b) azt az egészségügyi szolgáltatót, amelyik fenntartója
intézményfenntartói társulás vagy többcélú kistérségi társulás, vagy ennek az egészségügyi államigazgatási szerv
döntéséig történõ létrehozását nyilatkozatban vállalja, illetve olyan fenntartó, amely több járóbeteg-szakellátást,
illetve fekvõbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatót tart
fenn,
c) azt az egészségügyi szolgáltatót, amelynek tulajdonosa vagy mûködtetõje az egészségügyi szolgáltató
orvosai és más alkalmazottai részvételével létrehozott
gazdasági társaság.
(3) A 4. § szerinti és a 7. § szerinti eljárások során a kapacitásmódosítás az alábbi szempontok szerinti értékelés
alapján kerül meghatározásra:
a) az adott régió megbetegedési és halálozási mutatói,
b) az ellátandó lakosság száma,
c) az egy ágyra jutó betegforgalmi adatok szakterületenként,
d) az egy esetre jutó ápolási idõ szakterületenként,
e) a külön jogszabály szerinti esetösszetételi index
(CMI) szakterületenként,
f) az ágykihasználtsági mutatók szakterületenként,
g) a sürgõs és nem sürgõs esetek aránya,
h) szakterületenként az elvégzett beavatkozások aránya,
i) a továbbküldött betegek aránya,
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j) az átvett betegek aránya,
k) a külön jogszabály szerinti teljesítményvolumen-korlát (a továbbiakban: TVK) teljesítésének az aránya, a
védett TVK-teljesítés aránya, a védett TVK aránya a teljes
TVK-hoz képest,
l) a külön jogszabály szerinti járóbeteg-szakellátásban
szakterületenként az egy órában átlagosan ellátható esetszám,
m) a progresszivitásban betöltött szerep,
n) a területen kívülrõl ellátott betegek aránya,
o) az elérhetõség szempontjából a helyi tömegközlekedési viszonyok.
(4) Az aktív fekvõbeteg-szakellátási kapacitásokat érintõ döntéshozatal során az (1)–(3) bekezdésben foglaltakon
túl biztosítani kell, hogy
a) az érintett lakosság legalább 95%-a számára, legalább az alapszakmákban ellátást nyújtó aktív fekvõbeteg-szakellátó intézmény elvi elérhetõsége 60 percnél kevesebb legyen,
b) amennyiben a kapacitások újraosztása során az intézmény aktív fekvõbeteg-szakellátása vagy valamilyen aktív
fekvõbetegszakmája kerül megszüntetésre, az ellátási területébe tartozó települések lakosai számára az adott szakmákban szolgáltatást nyújtó legközelebbi intézmény
60 percen belül elérhetõ legyen közúton,
c) a régióban mûködõ szakmai centrumok mûködõképessége továbbra is fenntartható legyen.
(5) A járóbeteg-szakellátási kapacitásokat érintõ döntéshozatal során biztosítani kell, hogy az érintett lakosság
legalább 90%-a számára, legalább az alapszakmákban ellátást nyújtó járóbeteg-szakellátó intézmény elvi elérhetõsége 30 percnél kevesebb legyen.
(6) A (4) bekezdés a) pontjának és az (5) bekezdés alkalmazásában elvi elérhetõség alatt azt az idõtartamot kell
érteni, ami az átlagos közlekedési viszonyok mellett a
4. számú melléklet sebességhatáraival számítva az egészségügyi szolgáltató közúti megközelítéséhez szükséges.”
52. § (1) Az Eftv. 5. §-a a következõ (3) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) Amennyiben az egészségbiztosító a kapacitások
tartós kihasználatlanságát észleli, az érintett fenntartót errõl tájékoztatja. Ha a fenntartó ezen tájékoztatást követõen
sem jár el az (1) bekezdésben foglaltak szerint, az egészségbiztosító errõl tájékoztatja az egészségügyi szolgáltató
székhelye szerint illetékes egészségügyi államigazgatási
szervet és RET-et.”
(2) Az Eftv. 5. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a RET az
egészségbiztosító tájékoztatásának kézhezvételétõl számított 30 napon belül kérheti a kapacitás tartós kihasználatlanságának megállapítását. Amennyiben a RET kérelme
alapján a RET székhelye szerint illetékes egészségügyi államigazgatási szerv a kapacitások tartós kihasználatlansá-
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gát megállapítja, az adott kapacitást a 4. § szerinti eljárása
során ellátási érdekbõl más szolgáltatónak átadhatja.”
(3) Az Eftv. 5. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel
egészül ki:
„(5) Amennyiben a RET a (4) bekezdésben megállapított határidõn belül nem kérte a kapacitás tartós kihasználatlanságának megállapítását, az egészségügyi államigazgatási szerv ellátási érdekbõl az egészségbiztosítótól kapott tájékoztatás alapján megállapíthatja a kapacitás tartós
kihasználatlanságát, és a kapacitást a 4. § szerinti eljárása
során más szolgáltatónak átadhatja.
(6) Az (1) bekezdés alapján felszabaduló kapacitások
felosztására a 4. §-ban foglaltakat megfelelõen alkalmazni
kell.”
53. § Az Eftv. 5/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„5/A. § (1) Az ellátási területet az egészségügyi államigazgatási szerv a (2)–(6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével határozatban állapítja meg.
(2) Az ellátási területet településenként, illetõleg valamely településre csak részben kiterjedõ ellátási terület esetén a település érintett részének közterületek általi lehatárolásának pontos meghatározásával kell kijelölni.
(3) Az ellátási területeket úgy kell meghatározni, hogy
azok átfedés- és hézagmentesen megfeleljenek az adott régió területének, azzal, hogy az (5) bekezdés és a 6. § szerinti esetekben az ellátási terület a régióhatáron túlterjedhet.
(4) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató ellátási területe a nyújtott szolgáltatások tekintetében nem egységes,
az ellátási területet szakmacsoportonként, szakmánként,
illetve a külön jogszabály szerinti teljesítményegységeknek, valamint a napidíjsúlyozás alapját képezõ betegségcsoportoknak, tevékenységeknek, illetve ellátási formáknak megfelelõ bontásban kell megadni.
(5) A progresszivitás magasabb szintjét képviselõ ellátásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében az ellátási terület meghatározása során figyelembe kell venni a
szolgáltató régióhatárokon túlnyúló ellátási területét.
(6) Az ellátási terület megállapítása során a (2)–(5) bekezdésben foglaltakon túl figyelembe kell venni a 4/A. §
(4) bekezdésének a) pontjában és az (5) bekezdésében foglaltakat.
(7) Az érvényes finanszírozási szerzõdéssel rendelkezõ
egészségügyi szolgáltatók ellátási területérõl a hozzájuk
tartozó kapacitásokkal együtt – egészségügyi szolgáltatónként – az egészségügyi államigazgatási szerv nyilvántartást vezet. A nyilvántartásba bárki betekinthet.
Az egészségügyi államigazgatási szerv a saját honlapjáról
biztosítja a betekintést a nyilvántartásba.”
54. § Az Eftv. a következõ új 5/B. §-sal egészül ki:
„5/B. § (1) Az 5/A. § (7) bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplõ ellátási területet az érintett egészségügyi
szolgáltatók fenntartói/tulajdonosai megállapodásukban
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módosíthatják az 5/A. § (2)–(6) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével. A megállapodást az azt aláíró fenntartók/tulajdonosok az aláírástól számított 5 napon belül
kötelesek megküldeni az egészségügyi államigazgatási
szervnek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás akkor eredményezheti az egészségügyi szolgáltatók ellátási területének a régióhatáron történõ túlterjeszkedését, ha azt ellátási
érdek indokolja. Az ellátási érdek fennállását az egészségügyi államigazgatási szerv állapítja meg a megállapodás
kézhezvételétõl számított 15 napon belül.
(3) Amennyiben az 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplõ ellátási terület módosítása ellátási
érdekbõl szükséges, az egészségügyi államigazgatási
szerv felhívja az érintett egészségügyi szolgáltatók fenntartóit/tulajdonosait az ellátási terület (1) bekezdésben
foglaltak szerinti módosítására. Ha a fenntartók/tulajdonosok a felhívástól számított 30 napon belül nem állapodnak
meg az ellátási terület módosításáról, és a módosítás elmaradása az ellátás biztonságát súlyosan veszélyeztetné, az
egészségügyi államigazgatási szerv a megállapodás megkötésére rendelkezésre álló határidõ lejártát követõ 15 napon belül módosíthatja az ellátási területet.
(4) A települési önkormányzat ellátási érdekbõl kezdeményezheti az érintett egészségügyi szolgáltató fenntartójánál/tulajdonosánál az egészségügyi szolgáltató 5/A. §
(7) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplõ ellátási
területének (1) bekezdés szerinti módosítását. Amennyiben az egészségügyi szolgáltató fenntartója/tulajdonosa a
kezdeményezéstõl számított 30 napon belül nem állapodik
meg az ellátási terület módosításáról annak az egészségügyi szolgáltatónak a fenntartójával/tulajdonosával, akit a
települési önkormányzat a kezdeményezésben megjelölt,
az egészségügyi államigazgatási szerv a kezdeményezõ települési önkormányzat kérelmére a megállapodás megkötésére rendelkezésre álló határidõ lejártát követõ 15 napon
belül módosíthatja az ellátási területet, ha
a) a módosítás az érintett településen élõk szakellátáshoz való hozzájutását javítja, és
b) a módosítással egyetért annak az egészségügyi szolgáltatónak a fenntartója/tulajdonosa, amelyik ellátási területe adott szakma tekintetében a módosítás következtében
a módosítást kezdeményezõ településre ki fog terjedni.
(5) Az egészségügyi államigazgatási szerv hivatalból
módosítja az 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartást
abban az esetben, ha a kapacitást érintõ e törvény szerinti
módosulás miatt szükséges.
(6) Az 5/A. § szerinti és (1)–(5) bekezdés szerinti eljárásban ügyfél az egészségügyi szolgáltató, annak fenntartója/tulajdonosa, az egészségbiztosító, valamint annak a
településnek az önkormányzata, amelyikre az egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettsége kiterjed.
(7) Az egészségügyi államigazgatási szervnek az ellátási területtel kapcsolatos eljárásaira az e törvényben nem
szabályozott kérdésekben a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni.”
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55. § Az Eftv. a következõ 6. §-sal egészül ki:
„6. § (1) A szomszédos régiókban mûködõ RET-ek a
2. számú mellékletben szereplõ fekvõbeteg-szakellátási és
a 3. számú mellékletben szereplõ járóbeteg-szakellátási
kapacitásaik terhére megállapodást köthetnek a régiók közötti kapacitásátadásról, amennyiben az – a 4/A. § szerinti
elérési szabályokat figyelembe véve – a régió határának
mentén élõk egészségügyi ellátása érdekében megvalósuló feladatátadáshoz szükséges.
(2) Olyan szakellátás vonatkozásában, amely a szomszédos régiókban nem elérhetõ, nem szomszédos régiók
közötti kapacitásátadásra is köthetõ megállapodás, azzal,
hogy a megállapodásra az (1) bekezdésben foglaltakat
megfelelõen alkalmazni kell.
(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti megállapodásnak az
alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a kapacitások melyik egészségügyi szolgáltatótól és
mely szakmacsoportokból, azon belül mely szakmákból
kerülnek átadásra,
b) az átadott kapacitások melyik egészségügyi szolgáltatónál és mely szakmacsoportban és azon belül mely
szakmában kerülnek felhasználásra,
c) az átadott kapacitásokkal együtt átadásra kerülõ ellátási terület megjelölését,
d) az átadott kapacitásokkal együtt átadásra kerülõ teljesítményegység mértékét.
(4) Az (1)–(2) bekezdés szerinti megállapodás nem
eredményezheti azt, hogy kapacitást átadó régióban valamely szakmacsoporthoz tartozó kapacitások száma nullára
csökkenjen.
(5) Az (1)–(2) bekezdés alapján kötött megállapodást
jóváhagyás céljából a megállapodás megkötésétõl számított 15 napon belül meg kell küldeni az egészségügyi államigazgatási szerv részére.
(6) Az egészségügyi államigazgatási szerv a megállapodás kézhezvételétõl számított 30 napon belül dönt annak
jóváhagyásáról. A jóváhagyást csak akkor lehet megtagadni, ha a megállapodás
a) nem felel meg az (1)–(5) bekezdésben foglaltaknak,
b) veszélyeztetné a szakellátási kötelezettség teljesítését, illetve elõreláthatólag az ellátás szakmai színvonalának csökkenését eredményezné.
(7) Az egészségügyi államigazgatási szerv által jóvá
nem hagyott megállapodás érvénytelen.”
56. § Az Eftv. a következõ 7. §-sal egészül ki:
„7. § (1) Az egészségügyi szolgáltató a fenntartója
egyetértésével kezdeményezheti a lekötött aktív fekvõbeteg-szakellátási kapacitásai legfeljebb 10 százalékának
krónikus fekvõbeteg-szakellátási kapacitássá, egy napos
ellátási, illetõleg járóbeteg-szakellátási kapacitássá történõ – külön jogszabály szerinti – átcsoportosítását.
(2) Az egészségügyi szolgáltató a fenntartója egyetértésével az egyes szakmacsoportokban lekötött krónikus fekvõbeteg-szakellátási kapacitásai legfeljebb 10 százaléka
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erejéig kezdeményezheti a krónikus szakmacsoportok közötti átcsoportosítást.
(3) Az egészségügyi szolgáltató a fenntartója egyetértésével a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az
ellátási forma megváltoztatása nélkül – kezdeményezheti
a finanszírozási szerzõdése szerinti szakmáihoz tartozó
kapacitásai más, a finanszírozási szerzõdésében szereplõ,
illetve abban nem szereplõ szakmákba – külön jogszabály
szerinti mértékben – történõ átcsoportosítását, azzal, hogy
az egészségügyi szolgáltató rendelkezésére bocsátott kapacitásainak száma összességében nem változhat.
(4) A fenntartó kezdeményezheti a saját fenntartásában
lévõ, azonos régióban vagy egymással szomszédos régióban mûködõ szolgáltatói közötti kapacitásátcsoportosítást,
azzal, hogy az átcsoportosítás az egyes régiókra a 2. számú
mellékletben megállapított összkapacitások számát nem
változtathatja meg.
(5) Az egészségügyi szolgáltató nem kezdeményezhet
olyan kapacitásátcsoportosítást, amely az adott szolgáltató
érvényes finanszírozási szerzõdésében szereplõ szakma
megszûnéséhez vezetne, vagy a létrehozandó állapot nem
teljesítené a külön jogszabályban meghatározott mûködési
feltételeket valamely szakma vonatkozásában.
(6) Az egészségügyi szolgáltató, illetve a fenntartó az
(1)–(4) bekezdés szerinti kérelmek mindegyikét évente
csak két alkalommal nyújthatja be.
(7) A kérelmet az egészségügyi szolgáltató székhelye
szerint illetékes egészségügyi államigazgatási szervhez
kell benyújtani. Az egészségügyi államigazgatási szerv a
döntést megelõzõen beszerzi az egészségbiztosító véleményét. Az egészségügyi államigazgatási szerv a kérelem tárgyában annak beérkezését követõ 60 napon belül dönt.
(8) Az egészségügyi államigazgatási szerv nem engedélyezheti a kérelemben foglalt átcsoportosítást, ha
a) az annak következtében létrejövõ állapot nem felelne
meg a 4/A. §-ban foglaltaknak,
b) nem biztosított a csökkentett aktív fekvõbeteg-szakellátás más ellátási formával történõ kiváltása,
c) a kérelem a kapacitás krónikus fekvõbeteg-szakellátási szakmacsoportból aktív fekvõbeteg-szakellátási szakmacsoportba történõ átcsoportosításra irányul,
d) az átcsoportosítás veszélyeztetné az ellátási kötelezettség teljesítését, illetve az átcsoportosítás elõreláthatólag az ellátás szakmai színvonalának csökkenésével járna,
e) a kérelem az (1)–(6) bekezdésbe ütközik.
(9) Az átcsoportosítható kapacitásmennyiség megállapítása során a kerekítés szabályait kell alkalmazni.”
57. § Az Eftv. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„8. § (1) Az egészségbiztosító felelõs
a) az 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatók,
illetve azok jogutódjai által nyújtott aktív és krónikus fekvõbeteg-szakellátások,
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b) a 2. számú mellékletben meghatározott kapacitások
felhasználásával nyújtott aktív és krónikus fekvõbeteg-szakellátások,
c) a 3. számú mellékletben meghatározott kapacitások
felhasználásával nyújtott járóbeteg-szakellátások,
d) a 16. § (7) bekezdésében meghatározott kapacitáson
nyújtott szakellátás,
e) a külön jogszabály szerinti eljárásban elõzetesen befogadott kapacitásokon nyújtott szakellátások, valamint
f) az e törvény alapján létrehozott, illetve befogadott kapacitásokon nyújtott szakellátások
Egészségbiztosítási Alap terhére történõ külön jogszabály
szerinti finanszírozásáért.
(2) Az egészségbiztosító az (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése érdekében – a külön jogszabályban foglaltak szerint – finanszírozási szerzõdést köt
a) az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban foglalt egészségügyi
szakellátást nyújtó szolgáltatóval,
b) a 2. § (3) és (5) bekezdése alapján megvalósuló feladatátadás esetén az a) pontban meghatározott egészségügyi szolgáltató helyett a feladatot átvállaló egészségügyi
szolgáltatóval,
c) az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben az elõzetesen befogadott és létrejött kapacitásra, annak mértékéig, a
jogosult egészségügyi szolgáltatóval,
d) az (1) bekezdés d) pontja szerinti többletkapacitásokon szakellátást nyújtó szolgáltatóval,
e) az (1) bekezdés f) pontja alapján létrehozott, illetve
befogadott kapacitáson szakellátást nyújtó szolgáltatóval,
amennyiben az megfelel az e törvényben és a külön jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
(3) Az egészségügyi szolgáltatóval a (2) bekezdés alapján azt követõen köthetõ finanszírozási szerzõdés, hogy ellátási területe megállapításra került.”
58. § Az Eftv. a következõ új 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § (1) Amennyiben az egészségbiztosító megállapítja, hogy az érvényes finanszírozási szerzõdéssel rendelkezõ egészségügyi szolgáltatónál a finanszírozási szerzõdés tárgyát képezõ egészségügyi szolgáltatás nyújtásának
minõsége nem éri el az érvényes finanszírozási eljárásrendben, illetve ennek hiányában a szakmai eljárásrendben meghatározott követelményeket, külön jogszabályban
foglaltak szerint felszólítja az egészségügyi szolgáltatót a
legalább az érvényes finanszírozási protokollnak megfelelõ szolgáltatásnyújtásra. A felszólításról egyidejûleg értesíteni kell a szolgáltató fenntartóját, a Felügyeletet, az
egészségügyi államigazgatási szervet és az egészségügyért felelõs minisztert is. Az egészségbiztosító egyidejûleg tájékoztatja a felszólított szolgáltatót és fenntartóját
az (5) bekezdés szerinti lehetséges következményekrõl.
(2) Az egészségbiztosító az (1) bekezdés szerinti felszólítástól számított 60 nap elteltével megvizsgálja, hogy a
felszólításban elõírtakat a szolgáltató teljesítette-e.
(3) Amennyiben az egészségbiztosító a (2) bekezdés
szerinti ellenõrzés során megállapítja, hogy a szolgáltató
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nem tett eleget a felszólításban elõírtaknak, szerzõdéskötési ajánlatot tesz az adott szolgáltatás finanszírozására a
4/A. § (4) bekezdése szerinti elérési szabályoknak megfelelõ távolságon belül lévõ, 1. számú mellékletben szereplõ
egészségügyi szolgáltatónak, ha az az adott szolgáltatás
nyújtására rendelkezik mûködési engedéllyel.
(4) Az egészségbiztosító a (3) bekezdésben meghatározottak helyett külön jogszabályban foglaltak szerint pályázatot ír ki, amennyiben nincs olyan szolgáltató, amelynek
a (3) bekezdés alapján szerzõdéskötési ajánlatot tehetne,
vagy az ajánlatot a szolgáltató nem fogadta el.
(5) Az egészségbiztosító a (4) bekezdés szerinti pályázat sikeres lefolytatása után a felszólított szolgáltató finanszírozási szerzõdését az adott szolgáltatás tekintetében
– az ellátás folyamatosságának biztosítása érdekében –
azzal a nappal mondja fel, amikor a pályázaton kiválasztott szolgáltatóval kötött finanszírozási szerzõdés érvényessé válik. A felszólított szolgáltató rendelkezésére
bocsátott, az adott szolgáltatás nyújtásához és elszámolásához kapcsolódó kapacitás a finanszírozási szerzõdés
vonatkozó részének megszûnésével egyidejûleg az adott
ellátás nyújtására a (3), illetve a (4) bekezdés alapján kiválasztott szolgáltatót illeti meg.
(6) Ha a 2. § (3) bekezdése szerint a feladatot átvállaló
szolgáltató az átvállalt feladatát nem teljesíti, az (1)–(5)
bekezdésben foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell, azzal, hogy a szerzõdéskötési ajánlattételhez, illetve a pályázat kiírásához a feladatot átadó helyi önkormányzat elõzetes jóváhagyása szükséges.”
59. § Az Eftv. 11. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az egészségügyi szolgáltatónak az Egészségbiztosítási Alap számára mûködési többletforrásigényt eredményezõ fejlesztése nyomán létrejövõ kapacitása tárgyában
csak akkor köthetõ finanszírozási szerzõdés az adott kapacitásra, ha a fejlesztéssel az illetékes RET véleményének
kikérését követõen az egészségbiztosító és az egészségügyért felelõs miniszter az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben elõzetesen – a külön jogszabályban foglaltak szerint – egyetértett. Amennyiben a fejlesztés az Új Magyarországért Fejlesztési Terv része, az illetékes RET elõzetesen kikéri a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség véleményét.”
60. § (1) Az Eftv. 16. §-a (14) bekezdésének d) és
e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben
határozza meg]
„d) az ellátási terület meghatározásának és módosításának részletszabályait,
e) a kapacitások felosztásának, újraosztásának, módosításának és a kapacitások átcsoportosításának eljárási szabályait, valamint a kapacitások más szolgáltatónak történõ
átadásához kapcsolódó pályázati eljárás részletes szabályait,”
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(2) Az Eftv. 16. §-a (14) bekezdésének f) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés a következõ g) és h) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben
határozza meg]
„f) azoknak a szakmáknak a körét, amelyekre az e törvény szerinti fekvõbeteg-szakellátási kapacitásokra kiterjedõen finanszírozási szerzõdést lehet kötni,
g) a váratlan helyzet vagy elõre nem látható módon bekövetkezõ ellátási szükséglet jelentkezése esetére vonatkozó részletes szabályokat,
h) a többletkapacitás fogalmát, befogadásának eseteit,
eljárásrendjét, mértékét és feltételeit, továbbá az új szolgáltatók befogadásának szabályait.”
61. § (1) Az Eftv. kiegészül az e törvény 1. melléklete
szerinti 3. számú melléklettel.
(2) Az Eftv. kiegészül az e törvény 2. melléklete szerinti
4. számú melléklettel.

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló
1997. évi XLVII. törvény módosítása
62. § Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. évi
XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 3. §-ának i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„i) adatkezelõ: a betegellátó, az intézményvezetõ, az
adatvédelmi felelõs, az Egészségbiztosítási Felügyelet,
továbbá közegészségügyi-járványügyi közérdekbõl az 5. §
(3) bekezdése szerinti tisztiorvos, illetve közegészségügyi
felügyelõ, valamint az o) pont szerinti ellátásszervezõ, továbbá a 22. § szerinti esetekben az ott meghatározottak
szerint az egészségbiztosítási szerv, a 22/E. §-ban meghatározottak szerint az orvosszakértõi, rehabilitációs, illetve
szociális szakértõi szerv, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szerv és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, továbbá az egészségügyi adatok nélkül, a 3. § b) pontjában meghatározott személyazonosító
adat tekintetében – a lakossági célzott szûrõvizsgálatok érdekében – az egészségügyi államigazgatási szerv;”
63. § Az Eüak. 10. §-a a következõ (1)–(3) bekezdésekkel egészül ki:
„(1) A 4. § (1)–(3) bekezdése szerinti célból történõ
adatkezelés és adatfeldolgozás esetén az egészségügyi
ellátóhálózaton belül az egészségügyi és személyazonosító adatok továbbíthatók, illetve összekapcsolhatók.
Az egészségbiztosítási szervnek a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 81. §-ában meghatározott feladata ellátása érdekében egészségügyi adatok és TAJ-számok az
egészségügyi ellátóhálózat és az egészségbiztosítási szerv
között is továbbíthatók és összekapcsolhatók, a feladat el-
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látásához szükséges mértékben. A különbözõ forrásból
származó egészségügyi és személyazonosító adatokat csak
addig az idõpontig és olyan mértékig lehet összekapcsolni,
ameddig az a megelõzés, a gyógykezelés, a népegészségügyi, közegészségügyi-járványügyi intézkedések megtétele érdekében feltétlenül szükséges.
(2) A 4. § (1) bekezdése szerinti adatkezelés és adatfeldolgozás esetén az érintett betegségével kapcsolatba hozható minden olyan egészségügyi adat továbbítható, amely
a gyógykezelés érdekében fontos, kivéve, ha ezt az érintett
írásban kifejezetten megtiltja. Ennek lehetõségérõl a továbbítás elõtt az érintettet tájékoztatni kell. A 13. § szerinti
esetekben az érintett tiltása ellenére is továbbítani kell az
egészségügyi és személyazonosító adatot.
(3) A (2) bekezdés szerinti adattovábbítás esetén sem lehet – a 13. §-ban foglaltak kivételével – az érintett hozzájárulása nélkül továbbítani a továbbítás idején fennálló betegséggel össze nem függõ, korábbi betegségére vonatkozó egészségügyi adatokat.”
64. § Az Eüak. a 22/D. §-t követõen a következõ
22/E. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:
„Az orvosszakértõi, rehabilitációs,
illetve szociális szakértõi szerv adatkezelése
22/E. § (1) Az orvosszakértõi, rehabilitációs, illetve
szociális szakértõi szerv részére az egészségbiztosítási
szerv abban az esetben továbbít a (3) bekezdésben meghatározott egészségügyi és személyazonosító adatokat,
amennyiben arra az érintettnek járó társadalombiztosítási
vagy szociális ellátásra, kedvezményre való jogosultsága
egészségi állapota alapján történõ megállapításához, illetve ellenõrzéséhez szükséges szakértõi tevékenységének
ellátása céljából van szükség. Az orvosszakértõi, rehabilitációs, illetve szociális szakértõi szerv az egészségbiztosítási szervnél rendelkezésre nem álló, a (3) bekezdés szerinti adatok továbbítása érdekében megkeresheti a kezelõorvost. A megkeresésére és a kezelõorvos adatátadási kötelezettségére a 23. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat
értelemszerûen alkalmazni kell.
(2) Az egészségügyi és személyazonosító adatokat kizárólag az orvosszakértõi, rehabilitációs, illetve szociális
szakértõi szervnek a szakértõi tevékenység elvégzésével
megbízott dolgozója kezelheti.
(3) Az orvosszakértõi, rehabilitációs, illetve szociális
szakértõi szerv a 4. § (2) bekezdésének f) pontjában meghatározott célból kezelheti
a) az egészségügyi szolgáltató, az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevõ, a beutaló (a szolgáltatást rendelõ)
orvos azonosítását szolgáló – külön jogszabály szerinti –
adatokat,
b) az a) pontban foglaltakon túl az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevõ TAJ-számát,
c) az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevõ diagnózisának, a részére nyújtott egészségügyi szolgáltatásnak
(ideértve a gyógyszert, gyógyászati segédeszközt, vala-
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mint a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszereket) a megnevezését, kódját,
amennyiben az a)–c) pont szerinti adatok az (1) bekezdés
szerinti szakértõi tevékenység végzésével összefüggésben
vannak.
(4) A (3) bekezdés szerinti adatokat az orvosszakértõi,
rehabilitációs, illetve szociális szakértõi szerv az adatkezelés megkezdésétõl számított 5 évig kezeli. Amennyiben
az adatkezeléssel érintett ügyben bírósági eljárás indult, az
orvosszakértõi, rehabilitációs, illetve szociális szakértõi
szerv az adatokat az ügy jogerõs befejezésének idõpontjáig öt éven túl is kezelheti. Ezt követõen az adatokat meg
kell semmisíteni.”

Az egészségügyi tevékenység végzésének
egyes kérdéseirõl szóló 2003. évi LXXXIV. törvény
módosítása
65. § Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes
kérdéseirõl szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az egészségügyi dolgozó egészségügyi tevékenység végzésére – ide nem értve a sürgõs szükség esetén ellátási kötelezettség alapján végzett tevékenységet – a külön
törvényben meghatározott szakképesítési és nyilvántartási
feltételek mellett akkor jogosult, ha egészségi állapota
alapján az adott egészségügyi tevékenység végzésére alkalmas.”
66. § Az Eütev. 17. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti önkéntes
csak olyan egészségügyi tevékenység végzésében mûködhet közre, amelyre nézve rendelkezik az adott egészségügyi tevékenység végzésére, illetve az abban való közremûködésre jogosító szakképesítéssel, és egészségi állapota alapján az adott egészségügyi tevékenység végzésére alkalmas.”

Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl
és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény
módosítása
67. § Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és
egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban:
Gytv.) 8. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § Ha e törvény másként nem rendelkezik, a gyógyszer külsõ csomagolásán – amennyiben van –, valamint a
közvetlen csomagolásán fel kell tüntetni a külön jogszabályban foglalt adatokat.”
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68. § A Gytv. 20. §-a (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A gyógyszerek gyártásával, forgalomba hozatalával, forgalmazásával és a gyógyszerellátási felelõsséggel
kapcsolatos, az e törvényben, illetve az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban meghatározott
kötelezettségek hatósági ellenõrzése a gyógyszerészeti államigazgatási szerv, a gyógyszertárak és egyéb egészségügyi szolgáltatók esetén az egészségügyi államigazgatási
szerv feladata. A gyógyszerek ismertetésére, valamint a
gyógyszerrel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni egyes
kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó elõírások ellenõrzésére, és az ezek megsértése esetén irányadó eljárásra vonatkozó szabályokat külön törvény állapítja meg.”
69. § A Gytv. 32. §-ának (6) bekezdése a következõ
d)–e) pontokkal egészül ki:
[Felhatalmazást kap az egészségügyért felelõs miniszter, hogy az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben rendeletben határozza meg]
„d) a gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású anyagok és készítmények elõállításának közegészségügyi-járványügyi feltételeit minõsítõ eljárásért és igazolás kiadásáért,
e) az immunológiai készítmények egy gyártási tételének
vizsgálatáért (minõsítés)”
[fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjak körét és mértékét,
valamint a díj fizetésére vonatkozó egyéb rendelkezéseket.]

Az atomenergiáról szóló
1996. évi CXVI. törvény módosítása
70. § (1) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 11/A. §-a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az egészségügyi államigazgatási szerv atomenergia alkalmazásával összefüggõ, radioaktív anyagok közúti
szállításának engedélyezésével, létesítményekkel, berendezésekkel, tevékenységekkel, radioaktív hulladék elhelyezésével, eszköz, berendezés vagy az ionizáló sugárzás
elleni védõeszköz sugárvédelmi minõsítésével, sugárvédelmi képzéssel, személyi dozimetriai ellenõrzésével és a
belsõ sugárterhelés meghatározásával kapcsolatos, kérelemre lefolytatott eljárásáért vagy igazgatási jellegû szolgáltatásáért – az egészségügyért felelõs miniszternek az
adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben kiadott
rendeletében meghatározott – igazgatási szolgáltatási díjat
kell fizetni.”
(2) Az Atv. 68. §-a a következõ (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Felhatalmazást kap az egészségügyért felelõs miniszter, hogy az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben a 11/A. § (5) bekezdése szerinti, az atomenergia
alkalmazásával kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak
körét és mértékét, valamint a díj fizetésére vonatkozó
egyéb rendelkezéseket rendeletben határozza meg.”
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Az egészségügyi hatósági
és igazgatási tevékenységrõl szóló
1991. évi XI. törvény módosítása

71. § (1) Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban:
Ehi.) a következõ 14. §-sal egészül ki:
„14. § Az egészségügyi államigazgatási szervnek
a) a környezet- és település-egészségügy – ideértve különösen a vizekkel, az ivó-, gyógy- és ásványvizekkel, a
gyógy- és közfürdõkkel, valamint a természetes fürdõhelyekkel kapcsolatos feladatokat –,
b) az élelmezés- és táplálkozás-egészségügy,
c) a kozmetikai termékek,
d) a gyógytényezõk, a fürdõ- és klímagyógyintézetek, a
gyógyhelyek,
e) a sugáregészségügy, járványügy, közegészségügy,
f) a gyógyszerészet, valamint
g) az egészségügyi igazgatás és koordináció
körében a kérelemre lefolytatott közigazgatási eljárásáért
– ideértve a szakhatósági eljárásokat is – vagy igazgatási
jellegû szolgáltatásáért az egészségügyért felelõs miniszternek az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben
kiadott rendeletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”
(2) Az Ehi. 15. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Felhatalmazást kap az egészségügyért felelõs miniszter, hogy – az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben – a 14. § szerinti igazgatási szolgáltatási díj körét
és mértékét, valamint a díj fizetésére vonatkozó egyéb rendelkezéseket rendeletben határozza meg.”

A felsõoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX. törvény módosítása
72. § (1) A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Ftv.) 63. §-ának (6) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az orvosok, a fogorvosok, a gyógyszerészek, az állatorvosok, a jogászok oklevele doktori címet tanúsít.
Ezek rövidített jelölése: dr. med., dr. med. dent., dr.
pharm., dr. vet., dr. jur.”
(2) Az Ftv. 149. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Azok, akik
a) e törvény hatálybalépése elõtt szereztek magyar
egyetemen vagy fõiskolán oklevelet, jogosultak a következõ címek használatára:
aa) az egyetemi végzettséget igazoló doktori címek az
orvosok, fogorvosok, állatorvosok, jogászok esetében
(ezeknek rövidített jelölése: dr. med., dr. med. dent., dr.
vet., dr. jur.),
ab) az a) pontban nem említett egyetemi végzettséggel
rendelkezõk az okleveles mérnök, okleveles közgazdász,
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okleveles tanár, illetõleg – a szaktól függõen – a képesítési
követelményekben meghatározott más cím,
ac) a fõiskolai végzettséggel rendelkezõk – a tanulmányi iránytól függõen – a mérnök, közgazdász, tanár, tanító,
óvodapedagógus, gyógypedagógus, szakoktató, illetõleg a
képesítési követelményekben meghatározott más cím,
b) az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi CVI. törvény hatálybalépése elõtt
magyar felsõoktatási intézményben gyógyszerészi oklevelet szereztek, jogosultak az egyetemi végzettséget igazoló
doktori cím (amelynek rövidített jelölése: dr. pharm.)
használatára.”

Záró és átmeneti rendelkezések
73. § (1) E törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak
kivételével – 2009. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 38–40. § 2009. február 15. napján lép hatályba, azzal, hogy az e törvény 38. §-ának (2) bekezdésével megállapított, a Gyftv. 36. § (7) bekezdésében meghatározott
rendelkezéseket elõször a 2009. évi fizetési kötelezettségek teljesítése után benyújtott kérelmek esetén kell alkalmazni.
(3) A 15. § 2010. június 1-jén lép hatályba.
(4) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) az Ebtv.
aa) 38/C–38/D. §-a, és az azokat megelõzõ alcím,
ab) 83. §-a (2) bekezdésének q) pontja,
b) az Eütv.
ba) 3. §-ának h) pontja,
bb) 217. §-ának (4) bekezdése,
bc) 218. §-ának – e törvénnyel átszámozott – (6) bekezdése,
bd) 247. § (2) bekezdésének z) pontja,
c) a Gyftv. 12. §-ának (2) bekezdése, 14. §-ának (3) bekezdésében a „ , hirdetések közzététele” szövegrész,
14. §-ának (5)–(6) és (10) bekezdése, 17. §-ának (7) bekezdése, 24. §-a (3) bekezdésének második mondata,
35. §-ának (1) bekezdésében az „ , illetve gyógyászati
segédeszköz” szövegrész, 71. §-ának (1) bekezdésében a
„gyógyszerek reklámozására, valamint a” szövegrész,
d) az Eftv.
da) 2. §-ának (2) bekezdése,
db) 9. §-a,
dc) 16. §-ának (4), (6), (8), (10)–(13) és (15) bekezdése,
dd) 16. §-ának (9) bekezdésében az „Amennyiben a
költségvetési szerv formájában mûködõ egészségügyi
szolgáltató egészségügyi tevékenységét gazdasági társaság formájában látja el a továbbiakban, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. §-a (2) bekezdésének a) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott kötelezettséget kormányhatározatban kell teljesíteni.” szövegrész,
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de) 16. §-a (14) bekezdésének c) pontjában a „ , valamint az e feladatok ellátása során alkalmazott munkarendre vonatkozó szabályokat” szövegrész,
e) az Eütev. 4. §-ának c) pontja,
f) a Gytv. 20. §-ának (5) és (6) bekezdésében a „(fogyasztók)” szövegrész,
g) a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény
(a továbbiakban: Kbt.) III. Fejezetének címében az „ , AZ
ÚJ ANYAGOK TÖRZSKÖNYVEZÉSE” szövegrész,
h) a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi
XLIII. törvény 41. § (2) bekezdése,
i) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 132. § (3) bekezdésének b) pontja.
(5) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Eütv.
a) 3. §-ának e) és f) pontjában, g) pontjának gd) alpontjában, 47. §-ának (2) és (4) bekezdésében, 49. §-ának
(2) bekezdésében, 52. §-ának (3) bekezdésében, 56. §-a
(2) bekezdésének a) pontjában, 57. §-ának (6) bekezdésében, 59. §-a (2) bekezdésének felvezetõ szövegében és
(4) bekezdésében, 60. §-ának (2) bekezdésében,
64. §-ának (3) bekezdésében, 65. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 68. §-ának (2) és (4) bekezdésében, 70/A. §-ának
(1) és (4) bekezdésében, 72. §-ának (2) és (4) bekezdésében, 74. §-ának (1) bekezdésében, 81. §-ának (3) bekezdésében, 83. §-ának (2) bekezdésében, 108. §-ának (1) és
(4) bekezdésében, 123. §-ának (1) és (2) bekezdésében,
186. §-a (3) bekezdésének a) pontjában, 215. §-ának
(4) bekezdésében, 219. §-ának (4) bekezdésében,
228. §-ának (2) bekezdésében, 229. §-ának (3) bekezdésében az „egészségügyi hatóság” szövegrész helyébe az
„egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg lép,
b) 45. §-ának (2) bekezdésében az „ivóvíz” szövegrész
helyébe az „ivóvíz és minden egyéb, emberi felhasználásra
kerülõ víz” szöveg lép,
c) 51. §-ának (3) bekezdésében az „egészségügyi hatósági” szövegrész helyébe az „egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott” szöveg lép,
d) 52. §-ának (2) bekezdésében, 69. §-a (3) bekezdésének b) pontjában, 74. §-ának (3) bekezdésében,
108. §-ának (3) bekezdésében az „egészségügyi hatóságnak” szövegrész helyébe az „egészségügyi államigazgatási szervnek” szöveg lép,
e) 59. §-ának (3) bekezdése a „véradás,” szövegrészt követõen az „az anyatej-adományozás,” szöveggel egészül
ki,
f) 83. §-ának (2) bekezdésében az „egészségügyi hatóságot” szövegrész helyébe az „egészségügyi államigazgatási szervet” szöveg lép,
g) 84. §-a (1) bekezdésének felvezetõ mondata az „eszközei” szövegrészt követõen az „a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok külön jogszabályban meghatározott feladataira figyelemmel” szöveggel egészül ki,
h) 114. § (2) bekezdésének g) és (3) bekezdésének
e) pontjában az „az egészségügyi államigazgatási” szövegrész helyébe az „a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelõs hatóság, vagy – a 110. § (18) be-
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kezdése szerinti feladatkörében – az egészségügyi államigazgatási” szöveg lép,
i) 127. §-a (1) bekezdésének c) pontjában az „a területileg illetékes egészségügyi hatóság” szövegrész helyébe az
„az egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg lép,
j) 158. §-ának (2) bekezdésében a „rendeletben állapítja
meg.” szövegrész helyébe a „rendeletben állapítja meg,
azzal, hogy kutatás engedélyezésérõl szóló döntés ellen
külön jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában államigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs.” szöveg lép,
k) 164/A. §-ának (1) bekezdésében a „külön jogszabály
rendelkezései alapján végezhetõ.” szövegrész helyébe a
„külön jogszabályban kijelölt egészségügyi szolgáltató
kutatásetikai bizottsága vagy az ETT engedélye alapján
végezhetõ.” szöveg lép,
l) 218. §-a – e törvénnyel átszámozott – (4) bekezdésének f) pontjában az „és” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg lép,
m) 247. § (2) bekezdésének i) pontja a „részletes szabályokat” szövegrészt követõen a „ , valamint a nem az Etv.
28. §-a szerinti államban egészségügyi felsõfokú szakirányú szakmai képzés során megszerzett képesítést tanúsító
oklevelek, bizonyítványok elismerésére és az eljárás díjának mértékére és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokat,” szöveggel egészül ki.
(6) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Gyftv.
1. §-ában az „ismertetésének, reklámozásának” szövegrész helyébe az „az azokkal kapcsolatos kereskedelmi gyakorlatnak” szöveg, a 13. §-a (2) bekezdésének c) pontjában a „cég megnevezését” szövegrész helyébe az „engedély jogosultjának nevét” szöveg, 14. §-ának (4) bekezdésében az „utazási költség” szövegrész helyébe az „így különösen utazási költség” szöveg, 14. §-ának (7) bekezdésében az „(1)–(3) bekezdésben” szövegrész helyébe az
„(1)–(4) bekezdésben” szöveg, 14. §-ának (9) bekezdésében a „cég” szövegrész helyébe az „engedély jogosultja”
szöveg, 19. §-a (2) bekezdésének felvezetõ szövegében az
„ismertetésre jogosult” szövegrész helyébe az „ismertetõi
tevékenység végzésére a 12. § szerint kiadott engedély
jogosultja, az ismertetõi tevékenységet végzõ” szöveg,
19. §-a (5) bekezdésének felvezetõ szövegében a „(2) bekezdés” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés e) és f) pontja,
továbbá a (3) bekezdés” szöveg, 19. § (5) bekezdésének
b) pontjában a „gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök jogszabálysértõ reklámozásának vagy ismertetésének” szövegrész helyébe a „gyógyszerekkel, illetve gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos jogsértõ kereskedelmi gyakorlat” szöveg, 29. §-a (2) bekezdésének
b) pontjában és (3) bekezdésének e) pontjában az „áremelésére” szövegrész helyébe a „közfinanszírozása alapjául
elfogadott árának emelésére” szöveg, 33. §-ának (1) bekezdésében a „(4) bekezdés b) pontja” szövegrész helyébe
a „(3) bekezdés b) pontja” szöveg lép.
(7) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Eftv.
a) 1. §-a (2) bekezdésének j) pontjában az „a 2. § (2) bekezdése szerint meghatározott” szövegrész helyébe az
„az e törvény szerint meghatározott” szöveg,
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b) 10. §-ának (2) bekezdésében az „az 1. és 2. számú
mellékletben meghatározott” szövegrész helyébe az „a lekötött” szöveg,
c) 2. számú mellékletében az „Az egyes régiókban a
RET-ek által felosztandó szakmacsoportonkénti aktív és
krónikus fekvõbeteg-szakellátási kapacitások mennyiségérõl” szövegrész helyébe az „Az egyes régiókban a lekötött kapacitásokon belül évente újraosztható aktív és krónikus fekvõbeteg-szakellátási kapacitások mennyiségérõl” szöveg
lép.
(8) Az Eüak. 22. §-ának (6) bekezdésében a „tíz” szövegrész helyébe a „15” szöveg lép.
(9) Az Eütev. 28. §-ának (7) bekezdésében az „(5) bekezdés” szövegrész helyébe a „(6) bekezdés” szöveg lép.
(10) A Gytv. 13. §-ának (3) bekezdésében és 24. §-a
(2) bekezdésének felvezetõ szövegében a „fogyasztó” szövegrész helyébe a „felhasználó (beteg)” szöveg lép.
(11) A humángenetikai adatok védelmérõl, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok
mûködésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. törvény
a) 16. §-ának (2) bekezdésében a „157–164. §-aiban”
szövegrész helyébe a „157–164/A. §-ában” szöveg,
b) 25. §-a (3) bekezdésének a) pontjában a „tárolására,
feldolgozására és elosztására” szövegrész helyébe a „tárolására és feldolgozására” szöveg
lép.
(12) A Kbt.
a) 33. §-ának (3) bekezdésében az „az egészségügyért
felelõs miniszter által irányított minisztériumnak” szövegrész helyébe az „az egészségügyi államigazgatási szervnek”,
b) 34. § (4) bekezdésének e) pontjában az „az egészségügyért felelõs miniszter, az agrárpolitikáért felelõs miniszter, a környezetvédelemért felelõs miniszter és az iparügyekért felelõs miniszter” szövegrész helyébe az „a Kormány”
szöveg lép.
(13) Az árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. törvény melléklete e törvény 3. melléklete szerint módosul.
(14) Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerekrõl
szóló 1998. évi XXV. törvény mellékletének A) jegyzéke
szerinti táblázat a „BDB” hivatalos elnevezésû anyagra
vonatkozó sort követõen a következõ szöveggel egészül
ki:
[Hivatalos elnevezés (illetve más
név vagy rövidítés, illetve külföldön
gyakran használt más írásmód)

„BZP
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74. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az irányított
betegellátási rendszer megszüntetésével, az elszámolásokkal, az elszámolások ellenõrzésével kapcsolatos részletes
eljárási szabályokat rendeletben állapítsa meg.
75. § (1) E törvény hatálybalépését követõen ellátásszervezés keretében egészségügyi szolgáltatás nem nyújtható, és szervezési tevékenység sem folytatható.
(2) A záróelszámolást még nem készített ellátásszervezõ (a továbbiakban e § alkalmazásában: ellátásszervezõ)
köteles e törvény hatálybalépését követõ 90 napon belül a
külön jogszabályban meghatározottak szerint, az ellátásszervezõ által dokumentált betegút-szervezési és -nyilvántartási adatok alapján záróelszámolást készíteni, és az
alapján a külön jogszabály szerinti elszámolási kötelezettségét teljesíteni az egészségbiztosító részére.
(3) A záróelszámolás során az irányított betegellátási
rendszerben részt vevõ ellátásszervezõnek meg kell állapítania
a) az ellátásszervezõ részére az egészségbiztosító által
utalványozott összegeket jogcímenként,
b) az ellátásszervezõ által a rendszer keretén belül szabályszerûen felhasznált pénzeszközök összegét jogcímenként,
c) az ellátásszervezõvel szerzõdött egészségügyi szolgáltatók részére az irányított betegellátással összefüggésben átadott és általuk a rendszer keretén belül szabályszerûen felhasznált pénzeszközöket szolgáltatónként és jogcímenként,
d) a c) pont alapján a szolgáltatók részére még az ellátásszervezõ által esetlegesen átadható vagy a szervezõ részére visszafizetendõ összeget.
(4) A záróelszámolást az egészségbiztosító a kézhezvételtõl számított 60 napon belül ellenõrzi.
(5) Az egészségbiztosító a záróelszámolás alapján a
megtakarítási keretnek a külön jogszabály szerint az ellátásszervezõnek járó részét a záróelszámolás ellenõrzésének lezárását követõen 30 napon belül az ellátásszervezõ
rendelkezésére bocsátja.
(6) A záróelszámolás egészségbiztosító általi ellenõrzését követõen az ellátásszervezõ által – az irányított betegellátási rendszerrel összefüggésben – kezelt adatok az elszámolásokkal kapcsolatos igényérvényesítés határidejének lejártáig, és kizárólag az igényérvényesítés elbírálásának érdekében kezelhetõk.
76. § A Gyftv.-nek az e törvénnyel megállapított
18/A. §-át az e rendelkezések hatálybalépését követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.

Kémiai név]

1-benzilpiperazinEU
1-benzil-1,4-diaza-ciklohexán
N-benzilpiperazin”

77. § (1) Az e törvényben foglaltak nem érintik az
Eftv. 1. és 2. számú mellékletében meghatározott kapacitások tekintetében az e törvény hatálybalépését megelõzõen
bekövetkezett változásokat.
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(2) Az Eftv. e törvénnyel módosított kapacitásmódosítás szabályai alkalmazásakor az e törvény kihirdetése napján érvényes finanszírozási szerzõdésekben megállapított
kapacitásmennyiséget kell figyelembe venni.
(3) Az egészségügyi államigazgatási szerv által a fekvõbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók ellátási területérõl e
törvény hatálybalépésének napján már vezetett nyilvántartást az Eftv. e törvénnyel megállapított 5/A. §-ának (7) bekezdése szerinti nyilvántartásnak kell tekinteni. Az egészségügyi államigazgatási szerv az Eftv. e törvénnyel megállapított 5/A. §-ának (7) bekezdése szerinti nyilvántartást a
járóbeteg-szakellátások tekintetében 2009. június 30-áig
hozza létre. A nyilvántartás létrehozása érdekében az
egészségügyi államigazgatási szerv határozatban állapítja
meg valamennyi járóbeteg-szakellátási kapacitással rendelkezõ egészségügyi szolgáltató ellátási területét. Az ellátási terület megállapítására az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a Ket. szabályait kell alkalmazni.
A nyilvántartás létrehozásáig a járóbeteg-szakellátások
vonatkozásában nem alkalmazható az Eftv. e törvénnyel
megállapított 5/B. §-a.
78. § (1) Ez a törvény az emberi felhasználásra szánt
gyógyszerek közösségi kódexérõl szóló – a 2004/27/EK
irányelvvel módosított – 2001. november 6-i 2001/83/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 54–63. cikkének
[73. § (13) bekezdés], valamint 86–100. cikkének való
megfelelést szolgálja.
(2) Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg a
fogyasztóvédelmi hatóság, illetve a Gazdasági Versenyhivatal feladatkörében és eljárásában:
a) az Európai Parlament és a Tanács 2006/2004/EK rendelete (2004. október 27.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelõs nemzeti hatóságok közötti
együttmûködésrõl, 4. cikk (1) bekezdés [29. §],
b) a Bizottság 2007/76/EK határozata (2006. december
22.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelõs nemzeti hatóságok közötti együttmûködésrõl szóló
2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a
kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról
[29. §],
c) a Bizottság 2008/282/EK határozata (2008. március
17.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelõs nemzeti hatóságok közötti együttmûködésrõl szóló
2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a
kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról
szóló 2007/76/EK határozat módosításáról [29. §].

Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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1. melléklet
a 2008. évi CVI. törvényhez

„3. számú melléklet
a 2006. évi CXXXII. törvényhez
Finanszírozási szerzõdéssel lekötendõ
járóbeteg-szakellátási kapacitások
Az egészségbiztosító által lekötendõ járóbeteg-szakellátási átlagos heti szolgáltatási óraszám országos összesítésben: 344 440 szolgáltatási óra/hét.
Az egészségbiztosító az alábbi szakmacsoportokon belüli szakmákra köthet finanszírozási szerzõdést:
Szakmacsoport/szakma
Belgyógyászat
általános belgyógyászat
angiológia, phlebológia, lymphológia
Haematológia
endokrinológia, anyagcsere és diabetológia
Gasztroenterológia
Nefrológia
Geriátria
belgyógyászati kardiológia
belgyógyászati tüdõgyógyászat (pulmonológia)
allergológia és klinikai immunológia
Sebészet
általános sebészet
esztétikai plasztikai sebészet
tüdõ- és mellkassebészet
Érsebészet
idegsebészet – *sze*
szívsebészet – *sze*
csecsemõ- és gyermekszívsebészet – *sze*
proktológia
Traumatológia
általános traumatológia
plasztikai és égési sebészet
kézsebészet
arc- és állcsont-szájsebészet
Szülészet-nõgyógyászat
általános szülészet-nõgyógyászat
terhesgondozás (orvosi)
Csecsemõ- és gyermekgyógyászat
általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat
neonatológia
csecsemõ- és gyermekkardiológia
gyermek-tüdõgyógyászat
gyermek-gasztroenterológia
gyermeksebészet – *sze*
gyermeknõgyógyászat – *sze*
gyermekszemészet
csecsemõ és gyermek fül-, orr-, gégegyógyászat
gyermekradiológia
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gyermekneurológia
gyermek- és ifjúságpszichiátria
fejlõdésneurológia
Fül-orr-gégegyógyászat
általános fül-orr-gégegyógyászat
audiológia
foniátria
otoneurológia
Szemészet
általános szemészet
Bõrgyógyászat és nemibeteg-ellátás
általános bõr- és nemibeteg-ellátás
bõrgyógyászat
bõrgyógyászati allergológia
nemibeteg-gondozás
Neurológia
általános neurológia
fejfájás szakrendelés – *sze*
neurológiai rehabilitáció
EEG és EMG diagnosztika – *sze*
Ortopédia
ortopédia
Urológia
urológia
andrológia
urodinamia
neuro-urológia
Onkológia
klinikai onkológia
sugárterápia, onkoradiológia
onkológiai gondozás
Fogászati ellátás
fogászati ellátás (szakellátás)
dento-alveoláris sebészet (szájsebészet)
fogszabályozás
parodontológia
gyermekfogászat
fogászati röntgen
Reumatológia
reumatológia és fizioterápia
reumatológia
fizioterápia (orvosi szakképesítéssel)
menopauza és oszteoporózis rendelés – *sze*
Aneszteziológiai és intenzív betegellátás
aneszteziológia
fájdalomterápia – *sze*
Infektológia
fertõzõbeteg-ellátás, infektológia
AIDS-ellátás és -gondozás – *sze*
Pszichiátria
pszichiátria
addiktológia
alkohológia
drogbetegellátás
egyéb szenvedélybetegségek ellátása (pl. játékszenvedély)
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pszichiátriai gondozás
pszichiátriai rehabilitáció
pszichoterápia (szakorvosi képesítéssel)
Tüdõgyógyászat (pulmonológia)
tüdõgyógyászat
tüdõgondozás
Pulmonológiai allergológia és immunológia
Pulmonológiai és légzésrehabilitáció
Orvosi rehabilitáció
mozgásszervi rehabilitáció (rehabilitációs szakorvos
javallata szerint)
belgyógyászati rehabilitáció
gasztroenterológiai rehabilitáció
nõgyógyászati rehabilitáció
Foglalkozás-egészségügyi ellátás
foglalkozás-egészségügyi szakellátás
Kardiológia
általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)
kardiológiai rehabilitáció
echokardiográfiai diagnosztika
EKG és Holterdiagnosztika
Laboratóriumi diagnosztika
általános laboratóriumi diagnosztika
általános kémiai laboratóriumi diagnosztika
haematológiai laboratóriumi diagnosztika
mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika
biokémiai laboratóriumi diagnosztika
immungenetikai laboratóriumi diagnosztika
genetikai laboratóriumi diagnosztika
izotóp laboratóriumi diagnosztika
immunológiai laboratóriumi diagnosztika
Képalkotó diagnosztika és radiológiai terápia: röntgendiagnosztika és -terápia
általános röntgendiagnosztika
röntgenterápia (régi szolgáltatókra vonatkozik)
mammográfiás szûrés és diagnosztika
angiográfiás diagnosztika
intervenciós radiológia
neuroradiológia
Képalkotó diagnosztika és radiológiai terápia: tomográfia
CT
MRI
Képalkotó diagnosztika és radiológiai terápia: ultrahang-diagnosztika és -terápia
ultrahang-diagnosztika
ultrahang-terápia
echokardiográfia
nõgyógyászati ultrahang-diagnosztika – *sze*
gasztroenterológiai ultrahang-diagnosztika – *sze*
Patológia és kórszövettan
általános kórbonctan és kórszövettan
szövettan, kórszövettan
cytológia, cytopatológia
aspirációs cytológia
tüdõ és/vagy pajzsmirigy aspirációs cytológia – *sze*
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immunhisztológia
molekuláris patológia
neuropatológia – *sze*
Speciális diagnosztika
thermographia
lézerdiagnosztika
Fizioterápia
általános fizioterápia-gyógytorna
gyógytorna
gyógymasszázs
fizioterápia (asszisztensi tevékenységként)
Transzfuziológia és szövetbanki tevékenység
transzfuziológia
Nukleáris medicina (izotópdiagnosztika és terápia)
izotópdiagnosztika és terápia
radioizotópos terápia
izotópdiagnosztika
Orvosi genetika (humángenetika)
klinikai genetika
genetikai tanácsadás
Pszichológia (pszichológusi, illetve klinikai szakpszichológusi szakképesítéssel)
általános pszichológia
klinikai szakpszichológia
gyermekpszichológia
pszichoterápia
szexológia
Pedagógiai végzettséggel ellátható egészségügyi
szakmák
logopédia
gyógypedagógia (és annak szakágai)
konduktori tevékenység
*sze*: külön jogszabály szerinti szakosodott egység”
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3. melléklet
a 2008. évi CVI. törvényhez

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII.
törvény mellékletének B) Szolgáltatások címében az
„507-34, 45-bõl

Humán célú, a
egészségbiztosításért
járóbeteg-ellátás
felelõs miniszter”
keretében
társadalombiztosítási
támogatással
forgalmazható
gyógyszerek és
gyógyászati
segédeszközök
kereskedelmi árrése

szövegrész helyébe az
„507-34, 45-bõl

Humán célú, a
egészségügyért
járóbeteg-ellátás
felelõs miniszter”
keretében
társadalombiztosítási
támogatással
forgalmazható
gyógyszerek
kereskedelmi árrése

szövegrész lép.

2008. évi CVII.
törvény
egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények
módosításáról*
I.

2. melléklet
a 2008. évi CVI. törvényhez

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

„4. számú melléklet
a 2006. évi CXXXII. törvényhez

1. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)
10. §-ának (4) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
[A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni]
„c) a közmunkából, közhasznú munkából vagy közcélú
munkából (a továbbiakban együtt: közfoglalkoztatás)
származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó részét.”

Az elvi elérhetõség vizsgálatánál figyelembe vett sebességértékek
Út típusa

Autópálya
Autóút
M0
I. rendû út
II. rendû út
III. rendû út
Bekötõ út

Kalkulált sebesség

110 km/h
90 km/h
80 km/h
75 km/h
70 km/h
65 km/h
40 km/h

2. § Az Szt. 18. §-ának d) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép, és ezzel egyidejûleg a § a következõ
j)–k) ponttal egészül ki:
”

* A törvényt az Országgyûlés a 2008. december 15-i ülésnapján fogadta el.
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[A jegyzõ a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza]
„d) a jogosult tartására köteles személy természetes személyazonosító adatait;”
„j) az aktív korúak ellátására jogosult személynek a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges
jognyilatkozatok hiányában vagy a jognyilatkozatok alakszerûségére vonatkozó rendelkezések megsértésével végzett keresõtevékenységére (a továbbiakban: jogellenes
munkavégzés) vonatkozó, külön törvényben foglalt adatokat;
k) a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy
iskolai végzettségét és szakképzettségét.”
3. § (1) Az Szt. 19. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személy három hónapnál hosszabb ideig részesül
idõskorúak járadékában vagy a 43/B. § alapján ápolási díjban, továbbá ha az aktív korúak ellátására való jogosultsága három hónapot meghaladó idõtartamban fennáll, a
jegyzõ errõl a tényrõl értesíti a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személy lakóhelye szerint illetékes
területi idegenrendészeti hatóságot.”
(2) Az Szt. 19. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A jegyzõ az aktív korúak ellátására jogosultak tekintetében a 18. § a)–c), f), h), valamint k) pontjaiban meghatározott adatokról az állami foglalkoztatási szervet – annak törvényben meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatai teljesítésének elõsegítésére – folyamatos elektronikus adatkapcsolat keretében tájékoztatja.”
4. § (1) Az Szt. 25. §-ának (3)–(4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(3) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára
a) a települési önkormányzat jegyzõje az e törvényben
meghatározott feltételek szerint
aa) idõskorúak járadékát,
ab) rendelkezésre állási támogatást,
ac) rendszeres szociális segélyt,
ad) a 41. § (1) bekezdésében és a 43/A. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat;
b) a települési önkormányzat képviselõ-testülete az e
törvényben, illetve az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint
ba) a 38. § (1) bekezdésében foglalt lakásfenntartási támogatást,
bb) a 43/B. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat,
bc) átmeneti segélyt,
bd) temetési segélyt
állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátások).
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(4) Az idõskorúak járadékára, a rendszeres szociális segélyre és az ápolási díjra (a továbbiakban együtt: havi
rendszeres szociális ellátás), valamint a rendelkezésre állási támogatásra való jogosultság feltételeit a jogosultságot
megállapító szerv kétévente legalább egyszer felülvizsgálja. Ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, akkor az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelõ összegben tovább kell folyósítani.”
(2) Az Szt. 25. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A jogosult bejelentése vagy hivatalos tudomásszerzés alapján a havi rendszeres szociális ellátás összegét, valamint a rendelkezésre állási támogatásra való jogosultság
jövedelmi feltételének fennállását felül kell vizsgálni, ha
az ellátás megállapításának alapjául szolgáló jövedelemben tartós változás történt, vagy az ellátás megállapításánál figyelembe vett, egy háztartásban élõ családtagok létszáma megváltozott.”
(3) Az Szt. 25. §-ának (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) Ha a (4)–(6) bekezdés szerinti felülvizsgálat eredményeként a havi rendszeres szociális ellátásra vagy a rendelkezésre állási támogatásra való jogosultság megszûnik,
akkor az ellátás folyósítását a határozat meghozatala hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni.”
(4) Az Szt. 25. §-a a következõ (11)–(12) bekezdéssel
egészül ki:
„(11) A (7) bekezdés b)–c) pontja alkalmazásában nem
minõsül keresõtevékenységnek a rendelkezésre állási
támogatásra jogosult személy közfoglalkoztatásban való
részvétele.
(12) A jövedelemszámításnál
a) a (4)–(6) bekezdés szerinti felülvizsgálat során annak
a havi rendszeres szociális ellátásnak az összegét, amelynek összegére vagy jogosultsági feltételeinek fennállására
a felülvizsgálat vonatkozik,
b) a rendelkezésre állási támogatásra való jogosultság,
vagy a jogosultság jövedelmi feltételének (4) és (6) bekezdés szerinti felülvizsgálata során a rendelkezésre állási
támogatásra jogosult közfoglalkoztatásban való részvételébõl származó jövedelmet
figyelmen kívül kell hagyni.”
5. § Az Szt. II. Fejezetének I. címe a következõ
26/A. §-sal egészül ki:
„26/A. § (1) A 25. § (4) bekezdésében meghatározott
szociális ellátásban részesülõ személy az ellátása terhére
elõleg kifizetését kérelmezheti a jegyzõtõl. A kérelem a
jogosultság idõtartama alatt a hónap 5. napjától 25. napjáig
nyújtható be.
(2) Elõlegként a folyósított ellátás havi összegének legfeljebb 50%-a kérelmezhetõ.
(3) Az elõleget a jegyzõ a kérelem benyújtásának idõpontjától számított három munkanapon belül – a kérelme-
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zett összeg 100 Ft-ra történõ felfelé kerekítésével – egyszerûsített határozattal állapítja meg.
(4) Az elõleget a folyósításra kerülõ ellátás – közfoglalkoztatás esetén a közfoglalkoztatásból származó havi
kereset összege – terhére, hat egyenlõ részletben kell
levonni. A levonás az elõleg kifizetését közvetlenül követõ folyósítással kezdõdik.
(5) Az elõleg teljes összegének levonásáig újabb elõleg
nem állapítható meg.
(6) Amennyiben a szociális ellátásra való jogosultság az
elõleg teljes levonását megelõzõen szûnik meg, az ellátásban részesült személy még fennálló tartozásának visszafizetése a jogosultság megszûnésének napjával egy
összegben válik esedékessé. Ha az ellátásban részesült
személy a tartozás elengedését, vagy részletekben történõ
visszafizetését kérelmezi, a 17. § (4) bekezdésében foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni. Ha az ellátásra való
jogosultság a jogosult, továbbá ápolási díj esetén az ápolt
halála miatt szûnik meg, a tartozást nem kell visszafizetni.”
6. § Az Szt. a 33. §-át megelõzõen a következõ alcímmel
egészül ki, és ezzel egyidejûleg a 33–37. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Aktív korúak ellátása
33. § (1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerõ-piaci helyzetû aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A jegyzõ aktív korúak ellátására való
jogosultságot állapít meg annak az aktív korú személynek,
a) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette,
illetve legalább 50%-os mértékû egészségkárosodást szenvedett, vagy
b) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy
c) aki fogyatékossági támogatásban részesül [az
a)–c) pont szerinti személy a továbbiakban együtt: egészségkárosodott személy], vagy
d) akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék
(a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási idõtartama lejárt, vagy
e) akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresõtevékenység folytatása miatt a folyósítási idõ lejártát megelõzõen szüntették meg, és a keresõtevékenységet követõen az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem
szerez jogosultságot, vagy
f) aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását
megelõzõ két évben az állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év idõtartamig együttmûködött, vagy
g) akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási
segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszûnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny. 52. §-ának (3) bekezdése
szerinti okból szûnt meg, és közvetlenül a kérelem benyúj-
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tását megelõzõen az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttmûködött,
feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más
módon nem biztosított, és keresõtevékenységet – ide nem
értve a közfoglalkoztatást és az alkalmi munkavállalói
könyvvel végzett munkát – nem folytat.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át és vagyona nincs.
(3) Az (1) bekezdés f) és g) pontja szerinti elõzetes
együttmûködés idõtartamának számításánál az aktív korúak ellátásának megállapítására irányuló kérelmet benyújtó személy által elvállalt munka idõtartamát is figyelembe kell venni.
(4) Az aktív korúak ellátására való jogosultság
a) az (1) bekezdés d) pontjában foglalt esetben az Flt.
alapján folyósított álláskeresési támogatás idõtartamának
kimerítésétõl,
b) az (1) bekezdés e) pontjában foglalt esetben a keresõtevékenység megszûnésétõl,
c) az (1) bekezdés g) pontja szerinti rendszeres pénzellátás folyósításának megszûnésétõl
számított tizenkettõ hónapon belül benyújtott kérelem
alapján állapítható meg.
34. § Nem állapítható meg az aktív korúak ellátására
való jogosultság annak a személynek, aki
a) elõzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését tölti,
b) a 3. § (3) bekezdése alá tartozik, és – a határ menti ingázó munkavállalókat kivéve –tartózkodási joga megszûnt
vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,
c) gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül,
d) gyermekgondozási segélyre jogosult, a gyermek egyéves korának betöltéséig,
e) az Flt. szerint az álláskeresési támogatás megállapításához szükséges munkaviszonnyal rendelkezik,
f) katonai szolgálatot teljesít,
g) közoktatási, illetõleg felsõoktatási intézményben
nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy az Flt. szerint képzési támogatásként keresetpótló
juttatásban részesül.
35. § (1) Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására
való jogosultságát megállapították – a 37/B. §-ban foglaltak szerinti kivétellel – az állami foglalkoztatási szervnél
kéri az álláskeresõként történõ nyilvántartásba vételét, és
teljesíti az elhelyezkedése érdekében megkötött álláskeresési megállapodásában foglaltakat, illetõleg közfoglalkoztatásban vesz részt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti személy köteles a neki az
álláskeresési megállapodás, illetõleg a közfoglalkoztatás
keretében felajánlott munkát elfogadni, ha
a) a munka a szakképzettségének, iskolai végzettségének vagy annál eggyel alacsonyabb szintû végzettségnek,
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vagy az általa utoljára legalább hat hónapig betöltött munkakör képzettségi szintjének, valamint az Flt. 25. § (2) bekezdése b) pontjának megfelel, továbbá
b) a munka
ba) teljes munkaidõben történõ foglalkoztatás esetén az
Flt. 25. §-a (2) bekezdése d) pontjának megfelel, és a várható havi kereset eléri a mindenkori kötelezõ legkisebb
munkabér összegét, vagy
bb) részmunkaidõs foglalkoztatás esetén megfelel annak a feltételnek, hogy a munkahely és a lakóhely közötti
naponta történõ oda- és visszautazás ideje az Flt. 25. §-a
(2) bekezdésének d) pontjában meghatározott idõtartam
felét nem haladja meg, és a várható havi kereset legalább a
mindenkori kötelezõ legkisebb munkabér összegének idõarányos részét eléri.
(3) Ha az (1) bekezdés szerinti személy a közfoglalkoztatásban keresõképtelenségére hivatkozással nem vesz
részt, a foglalkoztató a keresõképtelenség fennállásának
vizsgálatára külön jogszabályban foglaltak szerint felülvizsgálatot kezdeményezhet. Ha az (1) bekezdés szerinti
személy a közcélú munkavégzésre irányuló munkaszerzõdést azért nem köti meg, mert keresõképtelenné vált, a keresõképtelenség felülvizsgálatának kezdeményezésére a
jegyzõ jogosult.
(4) Ha az (1) bekezdés szerinti személy az aktív korúak
ellátására való jogosultsága megállapításának idõpontjában a 35. életévét nem töltötte be, és általános iskolai végzettséggel nem rendelkezik – az (5) bekezdésben foglalt
eltéréssel – olyan képzésben köteles részt venni, amely az
általános iskolai végzettség megszerzésére vagy a szakképzés megkezdéséhez szükséges, külön jogszabályban
meghatározott bemeneti kompetenciák megszerzésére irányul. A képzésben való részvétel részletes szabályait az álláskeresési megállapodás tartalmazza.
(5) A (4) bekezdés szerinti személy az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapításától a képzésbe történõ bekapcsolódásáig terjedõ idõtartamra – amennyiben ez
az idõtartam a 30 napot meghaladja – közfoglalkoztatásban vesz részt.
(6) Az (1) bekezdés szerinti álláskeresési megállapodásban az állami foglalkoztatási szerv – a személy szociális
helyzetéhez és mentális állapotához igazodóan – elõírhatja
a családsegítõ szolgálattal való együttmûködést, amely kiterjedhet az egyéni képességeket fejlesztõ vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetõleg a munkavégzésre történõ felkészülési programban való részvételre is.
36. § (1) A közcélú munka megszervezése a települési
önkormányzat feladata. A közcélú munka megszervezését
a települési önkormányzat társulás vagy más szervezet útján is végezheti.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában közcélú munka
alatt azon állami vagy helyi önkormányzati feladat ellátását kell érteni, amelynek teljesítésérõl – jogszabály alapján – a helyi önkormányzat gondoskodik.
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(3) Közcélú munka keretében foglalkoztatható
a) a 35. § (1) bekezdése vagy a 37/C. § (4) bekezdése
szerinti személy, vagy
b) a 33. § (1) bekezdésének f)–g) pontjában foglaltak
szerint elõzetesen együttmûködõ személy, vagy
c) aki a folyamatban lévõ közcélú foglalkoztatásából
eredõen szerez álláskeresési támogatásra való jogosultságot, a (4) bekezdés szerinti munkaviszonyának lejártáig,
vagy
d) akinek a közcélú munkavégzésre irányuló munkaszerzõdése idõtartama alatt az aktív korúak támogatására
való jogosultságát megszüntették, a (4) bekezdés szerinti
munkaviszonyának megszüntetéséig.
(4) A közcélú munkavégzésre – legalább hatórás napi
munkaidõvel, valamint legalább évi kilencven munkanap
munkavégzési idõtartammal – határozott idejû munkaviszonyt kell létesíteni. A munkaszerzõdésnek tartalmaznia
kell
a) a munkavállaló természetes személyazonosító adatait, a munkáltató megnevezését és székhelyét, adószámát,
adóazonosító jelét,
b) azt, hogy a szerzõdés közcélú munkavégzésre jött létre,
c) a határozott idõre szóló munkaviszony létesítésének
és megszûnésének naptári napját, valamint azt, hogy a lakcímbejelentés napján megszûnik a munkaviszony akkor is,
ha a munkavállaló lakcímének megváltozása miatt részére
az aktív korúak ellátása megállapítására más jegyzõ válik
illetékessé, kivéve, ha a régi és az új lakcím szerinti önkormányzat a közfoglalkoztatási feladatok ellátását együttmûködési megállapodás vagy társulás keretében végzi,
d) a személyi alapbért,
e) a munkakört,
f) a munkavégzési helyet, valamint
g) azt, amiben a felek megállapodnak.
(5) A foglalkoztató a foglalkozás-egészségügyi szakellátást nyújtó szolgálatnál kezdeményezheti a (3) bekezdés
szerinti személy adott munkakörre való alkalmasságának
körében adott vélemény felülvizsgálatát.
37. § (1) A 35. § (1) bekezdése szerinti személyt arra az
idõtartamra, amikor
a) közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem
vesz részt és táppénzben vagy távolléti díjban nem részesül, vagy
b) olyan képzésben vesz részt, amelyhez az Flt. szerinti
keresetpótló juttatást részére nem állapítottak meg,
rendelkezésre állási támogatás illeti meg.
(2) A 35. § (1) bekezdése szerinti személy esetében az
aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozatban egyidejûleg rendelkezni kell a rendelkezésre állási támogatásra való jogosultság megállapításáról.
(3) A rendelkezésre állási támogatás havi összege az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege.
(4) Közfoglalkoztatásban részt vevõ személy esetében a
rendelkezésre állási támogatásnak a 25. § (4)–(6) bekezdése szerinti felülvizsgálatát a közfoglalkoztatás megszûnését követõen kell lefolytatni.”
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7. § Az Szt. 37/A–37/G. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„37/A. § (1) A települési önkormányzat, illetve a közfoglalkoztatási feladatok ellátását magára vállaló önkormányzati társulás a közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása és az álláskeresési megállapodásban foglaltakkal való összhang biztosítása céljából – az állami foglalkoztatási szerv által szolgáltatott összefoglaló adatok, információk és elõrejelzések alapján – egyéves idõtartamra
közfoglalkoztatási tervet készít. A közfoglalkoztatási terv
tervezetét a polgármester, illetve társulás esetén a társulási
megállapodásban kijelölt személy elõzetes véleményezésre megküldi az állami foglalkoztatási szervnek, illetve a
2000 fõ feletti települések esetében a helyi szociálpolitikai
kerekasztalnak. Az állami foglalkoztatási szerv és a szociálpolitikai kerekasztal a közfoglalkoztatási terv tervezetével kapcsolatos véleményérõl annak kézhezvételétõl
számított 15 napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot. Amennyiben az állami foglalkoztatási szerv és
a szociálpolitikai kerekasztal határidõben nem nyilvánít
véleményt, úgy kell tekinteni, hogy a közfoglalkoztatási
terv tervezetében foglaltakkal egyetért. A települési önkormányzat képviselõ-testülete, illetve a társulás döntéshozó szerve az állami foglalkoztatási szerv és a szociálpolitikai kerekasztal véleményének ismeretében a közfoglalkoztatási tervet évente február 15-éig, a 2009. évben április 15-éig fogadja el.
(2) A közfoglalkoztatási terv tartalmazza
a) a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható összetételét,
b) a részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében
ellátandó közfeladatok megjelölését és várható ütemezését,
c) a b) pont szerinti feladatok ellátásához szükséges létszámot,
d) a közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre
álló forrásokat.
(3) A közfoglalkoztatási tervet az elfogadását követõ
5 napon belül meg kell küldeni a kincstárnak. Ha a települési önkormányzat, illetve a közfoglalkoztatási feladatok
ellátását magára vállaló önkormányzati társulás a közfoglalkoztatási tervet az (1) bekezdés szerinti idõpontig nem
fogadja el, akkor az elfogadott közfoglalkoztatási tervnek
a kincstárhoz történõ megérkezéséig a kincstár visszatartja
a közcélú foglalkoztatásra a 124. § (2) bekezdése szerint
biztosított állami támogatás 15%-át.
(4) A közfoglalkoztatási terv módosítható, ha érvényességének idõtartama alatt a (2) bekezdés szerinti körülményekben lényeges változás következik be.
37/B. § (1) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdõ napján
a) egészségkárosodott személynek minõsül, vagy
b) az 55. életévét betöltötte, vagy
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy
a családban élõ gyermekek valamelyikére tekintettel más
személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási tá-
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mogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben – és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.] nem
tudják biztosítani,
rendszeres szociális segélyre jogosult.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti valamely feltétel az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítását követõen következik be, a jogosult részére a rendszeres
szociális segélyt a feltétel bekövetkezésének idõpontját
követõ hónap elsõ napjától kell folyósítani.
(3) Ha az (1) bekezdés a), illetve c) pontja szerinti valamely feltétel megszûnik, a feltétel megszûnését követõ hónap elsõ napjától a 35. § (1) bekezdése szerinti együttmûködési kötelezettséget kell elõírni. A feltétel megszûnésének hónapjára – amennyiben az aktív korúak ellátására
való jogosultság továbbra is fennáll – rendszeres szociális
segély jár.
37/C. § (1) A 37/B. § (1) bekezdésének b)–c) pontja szerinti esetekben a rendszeres szociális segély akkor állapítható meg, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy a
települési önkormányzat által kijelölt szervvel (a továbbiakban: együttmûködésre kijelölt szerv) a 37/D. § szerinti
együttmûködési kötelezettségét nyilatkozatban vállalja.
(2) Rendszeres szociális segélyre egy családban egyidejûleg csak egy személy jogosult. A rendszeres szociális
segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének
és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete,
de nem haladhatja meg a teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér
mindenkori kötelezõ legkisebb összegének személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90%-ának szorzatával.
(3) Ha a rendszeres szociális segély összege a (2) bekezdésben foglalt számítás szerint a havi ezer forintot nem éri
el, a jogosult részére ezer forint összegû ellátást kell megállapítani.
(4) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy a
települési önkormányzattal kötött megállapodásban vállalhatja a 35. § (1) bekezdésében foglaltak teljesítését.
A megállapodás egyéves idõtartamra jön létre. A megállapodást a települési önkormányzat abban az esetben köti
meg, ha a közfoglalkoztatási tervben foglaltak alapján a
rendszeres szociális segélyre jogosult személy közfoglalkoztatását biztosítani tudja. A megállapodást kötõ személyre a 35. § (1) bekezdése szerinti személyekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ideértve az együttmûködés megszegésének a 37/F. § (1) bekezdésének b) pontja
szerinti jogkövetkezményeit is. A megállapodást kötõ személy rendszeres szociális segélyre nem jogosult.
37/D. § (1) A 37/B. § (1) bekezdésének b)–c) pontja szerinti személy a rendszeres szociális segély folyósításának
feltételeként a települési önkormányzat által kijelölt szervvel együttmûködik, amelynek keretében
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a) az együttmûködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba
veteti magát,
b) a beilleszkedését segítõ programról írásban megállapodik az együttmûködésre kijelölt szervvel,
c) teljesíti a beilleszkedését segítõ programban foglaltakat.
(2) A beilleszkedést segítõ program az önkormányzattal
együttmûködõ személy szociális helyzetéhez és mentális
állapotához igazodva kiterjedhet
a) az együttmûködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra,
b) az együttmûködõ személy számára elõírt, az egyéni
képességeket fejlesztõ vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetõleg a munkavégzésre történõ
felkészülést segítõ programban való részvételre,
c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelõ
oktatásban, képzésben történõ részvételre, különösen az
általános iskolai végzettség és az elsõ szakképesítés megszerzésére.
(3) A települési önkormányzat rendeletben szabályozza
az (1)–(2) bekezdés szerinti együttmûködés eljárási szabályait, továbbá a beilleszkedést segítõ programok típusait és
az együttmûködés megszegésének eseteit.
(4) Az (1)–(2) bekezdés szerinti együttmûködés intézményi feltételeirõl a települési önkormányzat elsõsorban a
családsegítõ szolgálat útján gondoskodik.
37/E. § (1) Ha az aktív korúak ellátására jogosult személy nem a közfoglalkoztatás, illetve az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ munkavégzés körébe tartozó keresõtevékenységet kezd, és ezzel kapcsolatos bejelentési
kötelezettségének eleget tett, részére
a) a keresõtevékenység kezdõ napjától számított három
hónapig az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 50%-át, a rendszeres szociális segélyben részesülõ
személy esetében – amennyiben a rendszeres szociális segély az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének
50%-át nem éri el – legfeljebb a rendszeres szociális segély havi összegét,
b) az a) pont szerinti idõtartam lejártát követõ naptól
számított három hónapig az öregségi nyugdíjminimum
legkisebb összegének 25%-át, a rendszeres szociális segélyben részesülõ személy esetében – amennyiben a rendszeres szociális segély az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 25%-át nem éri el – legfeljebb a rendszeres szociális segély havi összegét
kell folyósítani, feltéve, hogy az aktív korúak ellátására jogosult személy keresõtevékenysége folyamatosan fennáll.
Ebben az esetben a 25. § (7) bekezdésének b) pontját nem
kell alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti továbbfolyósítás idõtartama
alatt
a) az aktív korúak ellátására való jogosultságot, illetve a
rendszeres szociális segély összegét felülvizsgálni nem
kell,
b) az aktív korú személynek a 35. § (1) bekezdésében
foglaltak teljesítésére irányuló, illetõleg a 37/D. § szerinti
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együttmûködési kötelezettsége nincs, azonban a keresõtevékenység folyamatos fennállását havonta igazolnia kell.
(3) Az (1) bekezdés szerinti továbbfolyósításra a
továbbfolyósítás megszûnését követõ hat hónapon belül
ismételten nem kerülhet sor.
37/F. § (1) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására
való jogosultságát
a) annak a személynek,
aa) akire vonatkozóan a 34. § szerinti körülmények valamelyike bekövetkezett,
ab) aki az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeinek vagy összegének felülvizsgálatára irányuló, a
25. § (4)–(6) bekezdése szerinti eljárást akadályozza, így
különösen ha a nyilatkozattételi, iratbemutatási kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget,
ac) aki keresõtevékenységet folytat, ide nem értve a
közfoglalkoztatást, valamint az alkalmi munkavállalói
könyvvel történõ munkavégzést,
ad) akire vonatkozóan a munkaügyi hatóság a jogellenes munkavégzés tényét a (4) bekezdés szerinti felfüggesztésrõl szóló döntés jogerõre emelkedésétõl számított
két éven belül ismételten megállapította;
b) annak a 35. § (1) bekezdése, illetõleg 37/C. § (4) bekezdése szerinti személynek,
ba) aki a felajánlott és megfelelõ munkalehetõséget nem
fogadja el, vagy közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát jogellenesen megszünteti, továbbá akinek a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg,
bb) akit az állami foglalkoztatási szerv – neki felróható
okból – törölt az álláskeresõk nyilvántartásából,
bc) aki az állami foglalkoztatási szervnél az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban foglalt határidõig nem kezdeményezi az álláskeresõként történõ nyilvántartását illetõleg az álláskeresési megállapodást nem köti meg;
c) annak a rendszeres szociális segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szociális segély folyósításának
idõtartama alatt az együttmûködésre kijelölt szervvel
fennálló együttmûködési kötelezettségét neki felróhatóan
két éven belül ismételten megszegi.
(2) Az aktív korú személy részére az aktív korúak ellátására való jogosultság a megszüntetéstõl számított harminchat hónapon belül – ide nem értve az (1) bekezdés
a) pontjának ab) alpontja, ad) alpontja valamint a
b)–c) pontjai szerinti megszüntetési esetet – az elõzetes
együttmûködési kötelezettség teljesítése nélkül ismételten
megállapítható, amennyiben a jogosultsági feltételek
egyébként fennállnak.
(3) Az (1) bekezdés a) pontjának ac) alpontjában meghatározott esetben a megállapított ellátást – a továbbfolyósítás feltételeinek fennállása esetén – csak a 37/E. § (1) bekezdésében meghatározott idõtartam leteltét követõen kell
megszüntetni.
(4) A jegyzõ a jogellenesen munkát végzõ, a 35. §
(1) bekezdése, illetõleg a 37/C. § (4) bekezdése szerinti
személy, illetve a rendszeres szociális segélyben részesülõ
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személy ellátásra való jogosultságát – a munkaügyi hatóságnak a jogsértés tényét megállapító jogerõs és végrehajtható határozata alapján, a határozat jogerõre emelkedését
követõ hónap elsõ napjától – egy hónap idõtartamra felfüggeszti.
37/G. § (1) A hajléktalan személy részére megállapított
aktív korúak ellátására való jogosultságról rendelkezõ határozat egy példányát meg kell küldeni a fõjegyzõnek. Az
ellátásra való jogosultságot megállapító jegyzõ 5 napon
belül értesíti a fõjegyzõt, ha a rendelkezésre állási támogatás folyósításának feltételei fennállnak.
(2) A fõjegyzõ az aktív korúak ellátására jogosult hajléktalanokról a 18. §-ban szabályozott nyilvántartást vezeti és gondoskodik a rendelkezésre állási támogatásnak
vagy a rendszeres szociális segélynek a hajléktalan személy által meghatározott, határozatban foglalt címre történõ folyósításáról.
(3) Ha a hajléktalan személy a (2) bekezdés szerint folyósított ellátást három hónapos idõtartamon keresztül
nem veszi át, a segély folyósítását a fõjegyzõ szünetelteti
és errõl a tényrõl az ellátást megállapító jegyzõt tájékoztatja, aki dönt az ellátás fenntartásáról, illetve megszüntetésérõl.
(4) Ha ugyanazon hajléktalan személy részére két vagy
több jegyzõ döntése szerint egyidejûleg kellene a (2) bekezdés szerinti ellátást folyósítani, csak az utóbb megállapított ellátás folyósítható. Ilyen esetben a fõjegyzõ tájékoztatja az ellátásra való jogosultságot korábban megállapító jegyzõt az általa megállapított ellátás folyósításának
megszüntetésérõl.
(5) A fõvárosban az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítása a hajléktalan személyek vonatkozásában a fõjegyzõ feladata.
(6) A 35. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó hajléktalan személy
a) számára az a települési önkormányzat szervez közcélú munkát, amelynek jegyzõje az ellátásra való jogosultságot megállapította,
b) együttmûködési kötelezettsége az ellátást megállapító jegyzõ székhelye szerint illetékes állami foglalkoztatási
szervvel áll fenn.
(7) A 37/B. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó hajléktalan személy 37/D. § (1) bekezdése szerinti együttmûködési kötelezettsége azzal a települési önkormányzat által kijelölt szervvel áll fenn, amely jegyzõjének határozata
alapján a fõjegyzõ a rendszeres szociális segélyt folyósítja.
(8) Amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultságot az (5) bekezdés szerint a fõjegyzõ állapította
meg, a (6)–(7) bekezdésben foglaltaktól eltérõen
a) a 35. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó hajléktalan személy részére a fõvárosi önkormányzat szervez közcélú munkát, és együttmûködési kötelezettsége az általa
megjelölt tartózkodási helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervvel áll fenn,
b) a 37/B. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó hajléktalan személy 37/D. § (1) bekezdése szerinti együttmûkö-
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dési kötelezettsége a fõvárosi önkormányzat által kijelölt
szervvel áll fenn.
(9) A fõjegyzõ által az (1)–(4) bekezdés szerint folyósított rendelkezésre állási támogatás, rendszeres szociális
segély, valamint a közcélú munka szervezéséhez a külön
törvényben foglaltak szerint nyújtott támogatás összegét a
helyi önkormányzatokért felelõs miniszter megtéríti a fõvárosi önkormányzat részére.”
8. § Az Szt. 50. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[Közgyógyellátásra jogosult]
„b) a rendszeres szociális segélyben részesülõ egészségkárosodott személy;”
9. § Az Szt. 65. §-a (1) bekezdésének második mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Jelzõrendszeres házi segítségnyújtást biztosíthat
a) a házi segítségnyújtást végzõ szolgáltató, illetve intézmény, vagy
b) a megyei önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás és a 86. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti önkormányzat, úgy, hogy a házi segítségnyújtást a 90. § (4) bekezdése szerinti megállapodás útján biztosítja.”
10. § Az Szt. a következõ 68/B. §-sal egészül ki:
„68/B. § (1) Ha az idõsotthoni ellátást igénylõ személy
egészségi állapota vagy személyes körülményei az ellátás
halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, az ellátás
az intézményvezetõ döntése alapján határozott idõre, de
legfeljebb három hónapra – a gondozási szükséglet vizsgálata nélkül – biztosítható.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a 96/B., illetve
94/D. § szerinti megállapodást határozott idõre kell megkötni, és a megállapodás azt is tartalmazza, hogy ha a szociális szakértõi szerv a határozott idõtartam leteltéig nem
állapítja meg a 68/A. § (3) bekezdése szerinti gondozási
szükségletet, az ellátást meg kell szüntetni. A gondozási
szükséglet vizsgálata az ellátás megkezdését követõen
kezdeményezhetõ.
(3) Az ellátott 119/C–119/D. § szerinti jövedelemvizsgálatát a (2) bekezdés szerinti határozott idõtartam alatt
úgy kell kezdeményezni, hogy – a gondozási szükséglet
megállapítása esetén – a határozott idõtartam leteltével az
ellátott személyi térítési díja a jegyzõ által kiállított igazolás alapján legyen megállapítható.”
11. § Az Szt. 115. §-a (1) bekezdésének elsõ mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési
díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, támogató szolgáltatás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete.”
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12. § Az Szt. 119/C. §-a (5) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés
a következõ c) ponttal egészül ki:
[A jövedelemvizsgálatot]
„b) házi segítségnyújtás esetében az intézmény, szolgáltató vezetõje a gondozási szükséglet megállapítását
követõen,
c) idõsotthoni ellátás esetében az intézmény vezetõje a
gondozási szükséglet vizsgálatának kezdeményezésével
egyidejûleg”
[kérelmezi a jegyzõnél.]
13. § Az Szt. 124. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(1) A rendelkezésre állási támogatás folyósított összegének 80%-át, a 37/B. § (1) bekezdése szerinti személynek
folyósított rendszeres szociális segély összegének 90%-át,
a hajléktalan személy részére folyósított rendelkezésre állási támogatás és rendszeres szociális segély teljes összegét a központi költségvetés megtéríti.
(2) A települési önkormányzat által szervezett közcélú
foglalkoztatással kapcsolatos személyi kiadások 95%-át a
központi költségvetés megtéríti. Közcélú foglalkoztatásként a központi költségvetésbõl nem finanszírozható a
munkavégzés, ha ugyanazon személy után egyidejûleg
közmunka vagy közhasznú munka keretében támogatást
vettek igénybe.”
14. § Az Szt. 132. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat,
hogy rendeletben szabályozza a rendszeres szociális segélyben részesülõ, egészségkárosodottnak nem minõsülõ
személyek együttmûködésének eljárási szabályait, a beilleszkedést segítõ programok típusait és az együttmûködés
megszegésének eseteit.”

II.
A foglalkoztatás elõsegítésérõl
és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi IV. törvény módosítása
15. § A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A foglalkoztatási feszültségek megszüntetésére,
kezelésére és feloldására, valamint a munkanélküliség
megelõzésére, csökkentésére és hátrányos következményeinek enyhítésére a III. fejezetben, valamint más jogszabályokban meghatározott munkaerõ-piaci szolgáltatásokat, foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokat, illetõleg
egyéb eszközöket kell alkalmazni.”
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16. § Az Flt. 6. §-a (4) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a magán munkaközvetítõ tevékenység folytatásának, a magán munkaközvetítõk nyilvántartásba vételének feltételeit és részletes
szabályait rendeletben határozza meg.”
17. § (1) Az Flt. 7. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Nincs szükség engedélyre]
„a) külön jogszabály szerint menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, valamint a bevándorolt
vagy letelepedett jogállású személy, továbbá”
[magyarországi munkavégzéséhez.]
(2) Az Flt. 7. §-a (6) bekezdésének bevezetõ szövege
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Felhatalmazást kap a miniszter, hogy – az érdekelt
miniszterekkel egyetértésben – rendeletben határozza
meg”
18. § (1) Az Flt. 8. §-a (4) bekezdésének bevezetõ szövege és a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A helyi önkormányzat a külön törvényben meghatározott foglalkoztatási feladatainak ellátása során
a) az álláskeresõk részére külön jogszabályban meghatározott közmunkát, közcélú foglalkoztatást szervez, a külön törvényben meghatározott rendelkezésre állási támogatásra jogosult álláskeresõk foglalkoztatásának elõsegítése céljából – az állami foglalkoztatási szerv és a szociálpolitikai kerekasztal véleményének kikérésével – külön
törvényben foglaltak szerint közfoglalkoztatási tervet készít,”
(2) Az Flt. 8. §-ának (4) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi c)–d) pontok
megjelölése d)–e) pontokra változik:
[A helyi önkormányzat a külön törvényben meghatározott foglalkoztatási feladatainak végrehajtása során]
„c) döntéseinek elõkészítése, valamint végrehajtása
során figyelembe veszi azok foglalkoztatáspolitikai következményeit,”
(3) Az Flt 8. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki,
ezzel egyidejûleg a jelenlegi (5)–(6) bekezdések számozása (6)–(7) bekezdésre változik:
„(5) A helyi önkormányzat a (4) bekezdés a) pontjában
meghatározott közfoglalkoztatási terv tervezetét véleményezés céljából, 15 napos határidõvel megküldi az állami
foglalkoztatási szerv és a szociálpolitikai kerekasztal részére. Ha az állami foglalkoztatási szerv és a szociálpolitikai kerekasztal a véleményezési határidõn belül nem ad
véleményt, úgy kell tekinteni, hogy a közfoglalkoztatási
terv tervezetében foglaltakkal egyetért.”
19. § (1) Az Flt. 14. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(4) Képzési támogatásként
a) az (1) bekezdés a)–b) pontjában, valamint e)–g) pontjában meghatározott személy részére a b) pontban foglaltak kivételével
aa) keresetkiegészítés vagy keresetpótló juttatás, valamint
ab) a képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése;
b) az (1) bekezdés c)–d) pontjában meghatározott személy, valamint a rendelkezésre állási támogatásra jogosult
álláskeresõ részére az általános iskolai végzettség megszerzéséhez, vagy a szakképzés megkezdéséhez, a külön
jogszabályban meghatározott bemeneti kompetenciák
megszerzéséhez szükséges képzésben történõ részvételhez a képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése
adható.”
(2) Az Flt. 14. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A keresetpótló juttatás összege nem lehet alacsonyabb a megállapításakor hatályos kötelezõ legkisebb
munkabér 60 százalékánál, és nem haladhatja meg a megállapításakor hatályos kötelezõ legkisebb munkabér összegét. Az álláskeresési támogatás, vállalkozói járadék folyósítása alatt megkezdett, az állami foglalkoztatási szerv által támogatott képzés idõtartamára, a képzésben résztvevõ
személy részére keresetpótló juttatás a képzésnek – az álláskeresési támogatás, vállalkozói járadék folyósítási idõtartamának lejártát követõ – idõtartamára állapítható
meg.”
20. § Az Flt. a következõ új 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § (1) Az állami foglalkoztatási szerv a – külön
jogszabály szerint érvényes munkaerõigénnyel rendelkezõ – munkaadóval, a munkaadó erre irányuló kérelme
esetén megállapodást köt arra vonatkozóan, hogy
a) az állami foglalkoztatási szerv a munkaerõigény kielégítése érdekében képzési támogatást nyújt álláskeresõk
számára a munkaerõigényben meghatározott munkakör
betöltéséhez szükséges, állam által elismert szakképesítést
nyújtó képzésben, vagy munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzésére irányuló képzésben (betanító képzésben), valamint a közúti közlekedés C, D és E jármûkategóriájára érvényes vezetõi engedély és gépjármûvezetõi képesítési
igazolvány megszerzését biztosító képzésben történõ részvételhez,
b) a munkaadó vállalja, hogy az a) pontban meghatározott álláskeresõvel vagy a képzés megkezdését megelõzõen, vagy a képzés alatt, vagy a képzés által nyújtott szakképesítés megszerzését követõen munkaviszonyt létesít.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott álláskeresõket a
munkaadó választja ki a munkaerõigényében foglaltaknak
megfelelõ, álláskeresõként nyilvántartott személyek
közül.
(3) A megállapodás az (1) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmazza
a) a képzésben részt vevõ álláskeresõk kiválasztásának
módját,
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b) a munkaerõigényben meghatározott, betöltésre váró
munkakör megjelölését,
c) azoknak a képzéseknek a megjelölését, amelyekhez
az állami foglalkoztatási szerv támogatást nyújt,
d) a munkaadó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a
képzésben részt vevõ álláskeresõvel mely idõponttól kezdõdõen fog munkaviszonyt létesíteni,
e) a munkaadó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
hozzájárul-e a képzés költségeihez, illetõleg a képzés lebonyolításához szükséges szakmai és tárgyi feltételek biztosításához.”
21. § Az Flt. 16. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. § (1) A munkaadó részére külön jogszabályban
meghatározott hátrányos helyzetû személy munkaviszony
keretében történõ foglalkoztatásához a munkabér és járuléka legfeljebb ötven százalékának, megváltozott munkaképességû személy esetében legfeljebb hatvan százalékának megfelelõ összegû támogatás nyújtható, ha a munkaadó
a) a foglalkoztatást legalább a támogatás folyósításának
idõtartama alatt vállalja, és
b) a támogatás iránti kérelem benyújtását megelõzõ
tizenkét hónapban a munkavállaló munkaviszonyát a mûködési körében felmerülõ okból rendes felmondással nem
szüntette meg, és
c) kötelezettséget vállal arra, hogy a b) pont szerinti
munkaviszony megszüntetésére a támogatás folyósításának idõtartama alatt sem kerül sor.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás legfeljebb egyévi idõtartamra, a legalább huszonnégy hónapja
álláskeresõként nyilvántartott személy foglalkoztatásához
legfeljebb kétévi idõtartamra nyújtható.”
22. § (1) Az Flt. 16/A. §-a (1) bekezdésének bevezetõ
szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A munkaadó részére – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a foglalkoztatásból eredõ közvetlen költség legfeljebb hetven százalékáig terjedõ mértékû támogatás nyújtható, ha”
(2) Az Flt. 16/A. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A közhasznú társaság, illetve nonprofit gazdasági
társaság részére az (1) bekezdésben meghatározott támogatás abban az esetben nyújtható, ha az állami foglalkoztatási szerv által kiközvetített álláskeresõ foglalkoztatására
– foglalkoztatottai számának a foglalkoztatás megkezdését megelõzõ havi átlagos statisztikai állományi létszámához viszonyított bõvítésével – nem üzletszerû gazdasági
tevékenységében kerül sor.”
23. § Az Flt. 19. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a megváltozott munkaképességû személyek foglalkozási rehabilitá-
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ciójának elõsegítése érdekében foglalkoztatásuk támogatására e törvényben foglaltaknál kedvezõbb szabályokat
állapítson meg, továbbá meghatározza a támogatások és
szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos eljárást.”
24. § Az Flt. 20. §-a a következõ új (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy – a MAT
véleményének meghallgatásával – rendeletben határozza
meg
a) a keresetpótló juttatás összegének differenciált megállapítására vonatkozó szabályokat, valamint
b) a 14/A. §-ban meghatározott megállapodás esetén a
kötelezõen nyújtandó képzési támogatás szabályait.”
25. § Az Flt. 21. §-a (2) bekezdésének g) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott hatósági szerzõdés
tartalmazza]
„g) a szerzõdésszegésnek minõsülõ magatartásokat és
azok jogkövetkezményeit,”
26. § Az Flt. 25. §-a (5) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az álláskeresõ részére a (2) bekezdésben foglalt
feltételeknek megfelelõ, rövid idõtartamú munkalehetõség
(ideértve a közhasznú foglalkoztatást, valamint a külön
jogszabályban meghatározott közmunkát és a közcélú foglalkoztatást is) felajánlható.”
27. § (1) Az Flt. 27. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Ha az álláskeresési járadékban részesülõ személy a
járadék folyósítási idejének kimerítését megelõzõen határozatlan idõtartamú, legalább napi négy óra munkaidejû
munkaviszonyt létesít, kérelmére a folyósítási idõbõl még
fennmaradó idõtartamra járó juttatás összegének a (9) bekezdésben meghatározott mértékét egy összegben ki kell
fizetni. A kifizetés további feltétele, hogy az álláskeresési
járadékban részesült személy a járadék megszüntetésétõl a
kifizetés napjáig folyamatosan munkaviszonyban álljon.
A munkaviszony fennállását a munkaadó igazolja. A kérelmet az álláskeresési járadék folyósítási idejének lejártát
követõ 30 napon belül kell benyújtani, a juttatást a kérelem
benyújtásától számított 60 napon belül kell kifizetni.”
(2) Az Flt. 27. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül
ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (9) bekezdés számozása
(10) bekezdésre változik:
„(9) A (8) bekezdésben meghatározott, egy összegben
kifizetendõ juttatás mértéke
a) a munkaviszonynak a folyósítási idõ 26. § (5) bekezdésében meghatározott elsõ szakaszában történõ létesítése
esetén a még hátralévõ idõtartamra járó juttatás összegének 80 százaléka,
b) a munkaviszonynak a folyósítási idõ 26. § (6) bekezdésében meghatározott második szakaszában történõ léte-
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sítése esetén a még hátralévõ idõtartamra járó juttatás
összegének 30 százaléka.”
28. § Az Flt. 29. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[Szüneteltetni kell az álláskeresési járadék folyósítását,
ha az álláskeresõ]
„a) a terhességi gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási díjra, illetõleg gyermekgondozási segélyre való jogosultságának megállapítását jelenti be,”
29. § Az Flt. 30. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (9)–(10) bekezdések
számozása (10)–(11) bekezdésre változik:
„(9) Az álláskeresési segély folyósítására a 28. § (2) bekezdésében foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell.”
30. § (1) Az Flt. 39. §-a a következõ új (5) bekezdéssel
egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (5)–(12) bekezdés
számozása (6)–(13) bekezdésre változik:
„(5) A Munkaerõpiaci Alap külön elõirányzataiból finanszírozott támogatások igénybevételének hirdetésével,
közzétételével kapcsolatos kiadásokra, szakértõi díjakra
az alaprészekbõl finanszírozott támogatásokkal kapcsolatos ilyen jellegû kiadásokra vonatkozó szabályokat kell
megfelelõen alkalmazni.”
(2) Az Flt. 39. §-ának – e törvénnyel megállapított –
(11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(11) Az elkülönített alaprészek bevételeit és kiadásait
az éves költségvetési törvény címenként, illetve alcímenként tartalmazza. A (3) bekezdés g) pontjában meghatározott célok megvalósításához szükséges pénzeszközök a
mûködési alaprészen belül célonként önálló elõirányzatot
képeznek.”
(3) Az Flt. 39. §-ának – e törvénnyel megállapított –
(12) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(12) A Munkaerõpiaci Alap költségvetésében külön
elõirányzat tartalmazza:
a) a külön jogszabályban meghatározott járulékkedvezmény megtérítésére szolgáló pénzeszközöket,
b) az európai uniós operatív programok elõfinanszírozásának céljára szolgáló pénzeszközöket,
c) az európai uniós társfinanszírozásra szolgáló pénzeszközöket,
d) a közmunka céljára átadandó pénzeszközöket,
e) a társadalmi párbeszéd programok finanszírozására
szolgáló pénzeszközöket,
f) a Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadandó pénzeszközöket,
g) a tranzakciós díjak finanszírozására szolgáló pénzeszközöket,
h) a költségvetési befizetéseket,
i) a közcélú foglalkoztatás járuléktartalékát.”
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31. § Az Flt. 39/C. §-a (5) bekezdése a következõ új
g) ponttal egészül ki:
[A (4) bekezdés alkalmazásában az a követelés behajthatatlan]
„g) amelyet az állami foglalkoztatási szerv a közösségi
jog alapján migráns ellátásként kifizetett és az ellátás megtérítése érdekében tett intézkedés az érintett tagállam illetékes intézménye felé nem vezetett eredményre.”
32. § Az Flt. 39/D. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben a tárgyévet megelõzõ év végén a
Munkaerõpiaci Alap megállapított záró állománya a likviditási tartalék szintjét meghaladta, úgy az e szint fölötti
rész tárgyévi felhasználásáról a foglalkoztatáspolitikáért
felelõs miniszter az államháztartásért felelõs miniszter
egyetértésével dönt az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel.”
33. § (1) Az Flt. 43. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A Munkaerõpiaci Alap foglalkoztatási alaprészébõl finanszírozható további, az e törvényben nem szabályozott támogatásokat törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg.”
(2) Az Flt. 43. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül
ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (5) bekezdés számozása
(6) bekezdésre, a (8) bekezdés számozása (7) bekezdésre
változik:
„(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
határozza meg az állami foglalkoztatási szerv által, európai uniós források felhasználásával nyújtható foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokat.”
34. § Az Flt. 43/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„43/C. § Az állami foglalkoztatási szervek közremûködésével, uniós források bevonásával megvalósuló programok, támogatások, valamint járulékátvállalás tekintetében
a Munkaerõpiaci Alap mint központi programok kedvezményezettje a támogatásokat elõfinanszírozza, amelyet az
Európai Unió az intézkedések végrehajtásáról szóló elszámolás elfogadását követõen megtérít. Az Európai Unió
felé elszámolt, de az Európai Unió által meg nem térített
összegek közötti különbözet a Munkaerõpiaci Alapot terheli.”
35. § Az Flt. 47. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis vezetésére, az abban nyilvántartásba veendõ adatok szolgáltatására és a nyilvántartásból történõ adatigénylés rendjére vonatkozó részletes eljárási szabályokat rendeletben állapítsa meg.”
36. § Az Flt. a következõ új 48. §-sal egészül ki:
„48. § Azt a személyt, akinek a települési önkormányzat
közcélú munkát ajánlott fel, az állami foglalkoztatási szerv
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küldi el a közcélú foglalkoztatáshoz szükséges foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra. A foglalkozás-egészségügyi
vizsgálat térítési díját az állami foglalkoztatási szerv téríti
meg a vizsgálatot végzõ szerv részére.”
37. § (1) Az Flt. 54. §-a (9) bekezdésének felvezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az 58. § (5) bekezdése d) pontjának 5. alpontjában
meghatározott együttmûködési kötelezettség keretében
– a (10) bekezdésben foglaltak kivételével – az ügyfél”
(2) Az Flt. 54. §-ának (9) bekezdése a következõ
e)–f) ponttal egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi
e) pont megjelölése g) pontra változik:
[Az 58. § (5) bekezdése d) pontjának 5. alpontjában
meghatározott együttmûködési kötelezettség keretében az
ügyfél]
„e) az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott munkaerõ-piaci szolgáltatást, valamint az állami foglalkoztatási szerv által támogatott képzési lehetõséget elfogadja,
illetõleg igénybe veszi,
f) részt vesz a megfelelõ munkahelyhez jutást elõsegítõ
munkaerõ-piaci programban,”
(3) Az Flt. 54. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül
ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (10)–(14) bekezdés számozása (11)–(15) bekezdésre változik:
„(10) Az az álláskeresõ, aki a 35. életévét nem töltötte
be, és általános iskolai végzettséggel nem rendelkezik, az
58. § (5) bekezdése d) pontjának 5. alpontjában meghatározott együttmûködési kötelezettség keretében a (9) bekezdés a)–c) pontjában, valamint e) pontjában foglaltakat
köteles teljesíteni.”
(4) Az Flt. 54. §-a – e törvénnyel megállapított –
(11) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Álláskeresési megállapodást kell kötni azzal az ügyféllel, aki]
„b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott rendelkezésre állási támogatásra jogosult.”
(5) Az Flt. 54. §-a – e törvénnyel megállapított –
(13) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés a következõ új
c)–e) pontokkal egészül ki:
[Törölni kell az álláskeresõk nyilvántartásából azt az
ügyfelet, aki]
„b) a (9) bekezdés e)–g) pontjában, valamint a (10) bekezdésben foglalt együttmûködési kötelezettségének nem
tesz eleget, vagy
c) álláskeresési járadékra, álláskeresési segélyre, valamint vállalkozói járadékra nem jogosult vagy ezek folyósítási idejét kimerítette, és rendszeres szociális segélyben részesül,
d) külön törvény szerint az aktív korúak ellátására jogosult, de egészségkárosodottnak minõsül, ezért a külön törvényben meghatározott együttmûködési kötelezettség
nem terheli,
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e) álláskeresési járadékra, álláskeresési segélyre, valamint vállalkozói járadékra nem jogosult vagy annak folyósítási idejét kimerítette, és külön törvény szerint aktív
korúak ellátásának megállapítását kéri, feltéve, hogy a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 37/B. § (1) bekezdése alapján az
állami foglalkoztatási szervvel nem köteles együttmûködni.”
(6) Az Flt. 54. §-a a következõ (16) bekezdéssel egészül ki:
„(16) Az állami foglalkoztatási szerv a (13) bekezdés
c)–e) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén
– kérelmére – nem törli az álláskeresõk nyilvántartásából
azt az ügyfelet, aki vállalja, hogy az állami foglalkoztatási
szervvel a (9) bekezdésben foglaltak szerint együttmûködik.”
38. § Az Flt. 57/A. §-a (2) bekezdésének a)–b) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott szervek a jogszabályban meghatározott feladataik ellátásával összefüggésben a következõ adatok nyilvántartására jogosultak]
„a) személyi adatok (név, születési név, anyja neve,
születési hely, év, hónap, nap),
b) állampolgárság, bevándorolt, letelepedett, menekült
vagy oltalmazott jogállás,”
39. § Az Flt. az 57/A. §-át követõen a következõ alcímmel és 57/B. §-sal egészül ki:
„Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis
57/B. § (1) Az állami foglalkoztatási szerv az Szt.-ben
meghatározott aktív korúak ellátására jogosult személyekrõl a munkaerõ-piaci helyzetük javítása, a jegyzõ, valamint állami foglalkoztatási szerv ezzel összefüggõ feladatai eredményes ellátásának elõsegítése, a jogosultsági és
folyósítási feltételek fennállásának megállapítása és ellenõrzése céljából elkülönített elektronikus nyilvántartást vezet (a továbbiakban: adatbázis).
(2) Az adatbázis tartalmazza az aktív korúak ellátására
jogosult személyek tekintetében
a) a jegyzõ által az Szt. 19. §-ának (3) bekezdésében
foglaltak szerint átadott, ott meghatározott adatokat,
b) a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenõrzésrõl
szóló 1996. évi LXXV. törvény 8. §-ának (4)–(5) bekezdése alapján az állami foglalkoztatási szervnek átadott, és
az adatbázisban nyilvántartott személyekre vonatkozó
adatokat,
c) a munkaerõ-piaci helyzetükkel összefüggõ, következõ adatokat:
ca) munkaerõ-piaci képzésben történõ részvétel,
cb) közmunka keretében történõ foglalkoztatás,
cc) közcélú foglalkoztatás,
cd) közhasznú foglalkoztatás,
ce) munkaerõ-piaci programban történõ részvétel,
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cf) bértámogatással létesített munkaviszony keretében
történõ foglalkoztatás,
cg) munkaviszony – támogatás nélkül történõ – létesítése,
ch) állami foglalkoztatási szerv szolgáltatásainak igénybevétele,
ci) alkalmi foglalkoztatásban történõ részvétel,
cj) az álláskeresési megállapodás megkötésének idõpontja,
d) az álláskeresõként történõ nyilvántartással összefüggõ következõ adatokat:
da) a nyilvántartásba vétel idõpontja,
db) a nyilvántartásból történõ törlés, illetve a nyilvántartás szünetelésének idõpontja és indoka.
(3) Az állami foglalkoztatási szerv haladéktalanul törli
a munkaügyi hatóság által megküldött, azon személyekre
vonatkozó adatokat, akik az adatbázisban nem szerepelnek.
(4) Az állami foglalkoztatási szerv a települési önkormányzat jegyzõjének – az (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az adatbázis adataihoz való hozzáférést
folyamatos elektronikus adatkapcsolat keretében biztosítja.
(5) A települési önkormányzat jegyzõje az aktív korúak
ellátására való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében ellenõrizheti, hogy az ellátás iránti kérelmet benyújtó ügyfél szerepel-e az adatbázisban. Az állami foglalkoztatási szerv a települési önkormányzat jegyzõje számára az aktív korúak ellátása folyósítási feltételei fennállásának megállapítása céljából az adatbázisban lévõ adatok
közül csak azon személy adataihoz teszi lehetõvé a hozzáférést, akinek az ellátásra való jogosultságát a jegyzõ állapította meg.
(6) Az (1) bekezdés szerinti adatok statisztikai célra felhasználhatóak és statisztikai célú felhasználásra, személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatóak.”

III.
A munkaügyi ellenõrzésrõl szóló
1996. évi LXXV. törvény módosítása
40. § (1) A munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi
LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 8. §-ának
(3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A munkaügyi hatóság tevékenysége során együttmûködik a tevékenységével érintett más hatóságokkal.
(4) A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben meghatározott
álláskeresési ellátásokra, illetõleg a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben
meghatározott aktív korúak ellátására való jogosultság
fennállásának ellenõrzése céljából a munkaügyi hatóság
hivatalból eljárva, havi rendszerességgel, elektronikusan
adatot szolgáltat az állami foglalkoztatási szerv részére
azokról a munkavállalókról, akik tekintetében a foglalkoztató részérõl
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a) e törvény 3. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján a
foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok alakszerûségére vonatkozó rendelkezések [Munka Törvénykönyve 76. § (2) bekezdés] megsértését,
b) e törvény 3. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján a
munkaviszony létesítésével összefüggõ bejelentési kötelezettség megsértését
jogerõs és végrehajtható közigazgatási határozattal megállapította.”
(2) A Met. 8. §-a a következõ (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A munkaügyi hatóság által a (4) bekezdés alapján
átadott adatok tartalmazzák
a) a jogsértés tényét megállapító jogerõs határozat számát és a határozat jogerõre emelkedésének idõpontját,
b) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez
szükséges jognyilatkozatok alakszerûségére vonatkozó
rendelkezések [Munka Törvénykönyve 76. § (2) bekezdés], valamint a munkaviszony létesítésével összefüggõ
bejelentési kötelezettség [az adózás rendjérõl szóló 2003.
évi XCII. törvény 16. § (4) bekezdés a) pont] megsértésével érintett munkavállaló nevét, anyja nevét, születésének
helyét, idejét, lakcímét és a jogsértéssel érintett állapot
idõtartamát, továbbá
c) – amennyiben azt a munkaügyi ellenõrzés során tisztázni lehetett – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok alakszerûségére vonatkozó rendelkezések, valamint a munkaviszony létesítésével összefüggõ bejelentési kötelezettség megsértésével
érintett munkavállalók TAJ-számát.
(6) A munkaügyi hatóság a (4) bekezdésben foglalt kötelezettsége teljesítése érdekében nyilvántartást vezet a
foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok alakszerûségére vonatkozó rendelkezések, valamint a munkaviszony létesítésével összefüggõ
bejelentési kötelezettség megsértésével érintett munkavállalókról és az (5) bekezdésben meghatározott személyi
adatokról.
(7) A munkaügyi hatóság a nyilvántartásban szereplõ
adatokat a bejegyzés alapjául szolgáló határozat jogerõssé
és végrehajthatóvá válásának napjától számított két év elteltével törli.”

IV.
A pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek,
valamint a gyermek gondozását, illetve családtag
ápolását követõen munkát keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról
szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítása
41. § (1) A pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve családtag ápolását követõen munkát keresõk foglalkoztatá-
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sának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban:
Pmtv.) 1. §-a (2) bekezdésének 1. pontja a következõ d) alponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában munkaerõpiactól tartósan
távollévõ személy]
„d) a rendelkezésre állási támogatásra jogosult álláskeresõ;”
(2) A Pmtv. 1. §-ának (2) bekezdése a következõ
11. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
„11. rendelkezésre állási támogatásra jogosult álláskeresõ: az a személy, akit a START EXTRA kártya – külön
jogszabályban meghatározott módon történõ – igénylésének idõpontjában az állami foglalkoztatási szerv álláskeresõként nyilvántart, és rendelkezésre állási támogatásban
részesül.”
(3) A Pmtv. 1. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az álláskeresõként történõ nyilvántartásnak a
(2) bekezdés 9. pontjában meghatározott idõtartamába a
külön jogszabályban meghatározott rendszeres szociális
segélyben részesülõ személy esetében be kell számítani
azt az idõtartamot is, amely alatt a rendszeres szociális segélyben részesülõ személy a települési önkormányzat által
kijelölt szervvel együttmûködött.”
42. § A Pmtv. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Art. szerinti START EXTRA kártya kiváltására
jogosult
a) a tartósan álláskeresõ, ha ötvenedik életévét betöltötte, vagy életkorra való tekintet nélkül legfeljebb alapfokú
iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy
b) a rendelkezésre állási támogatásra jogosult álláskeresõ.”
43. § A Pmtv. 7. §-a (1) bekezdésének bevezetõ szövege
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az érvényes START EXTRA kártyával rendelkezõ
személy foglalkoztatása esetén – amennyiben a 8. §-ban
meghatározott feltételek nem állnak fenn – a munkaadót a
következõk szerint illeti meg járulékkedvezmény:”
44. § A Pmtv. a következõ új 8. §-sal egészül ki:
„8. § (1) A munkaadót a (2) bekezdésben foglaltak szerinti további járulékkedvezmény illeti meg, ha
a) az érvényes START EXTRA kártyával rendelkezõ, a
6. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott személy
lakóhelye gazdasági, infrastrukturális, társadalmi, szociális, foglalkoztatási szempontból legkedvezõtlenebb helyzetû kistérségben vagy településen van, és
b) az a) pontban meghatározott személy foglalkoztatásával az éves átlagos statisztikai állományi létszámát emeli, továbbá a bõvített létszámot a (3) bekezdésben meghatározott idõtartam alatt megtartja, valamint
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c) kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a foglalkoztatási idõszak vége elõtt a 6. § (1) bekezdésének
b) pontjában meghatározott személy munkaviszonyát
– mûködésével összefüggõ okból – rendes felmondással,
illetve közös megegyezéssel nem szünteti meg; továbbá
önmaga ellen végelszámolási eljárás megindítását nem
kezdeményezi, és tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettség megszegése a kedvezmény jogosulatlan igénybevételének minõsül.
(2) A gazdasági, infrastrukturális, társadalmi, szociális,
foglalkoztatási szempontból legkedvezõtlenebb helyzetû
kistérségek, települések kiválasztásának szempontrendszerét a törvény 2. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a munkaadó a foglalkoztatás
a) elsõ évének lejártát követõen további két évig mentesül a
aa) Tbj. 19. §-ának (1) bekezdésében meghatározott társadalombiztosítási járulék, valamint
ab) munkaadói járulék, továbbá
b) második évének lejártát követõen további egy évig
mentesül a tételes egészségügyi hozzájárulás
megfizetése alól.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott kedvezmény a
munkaadót a START EXTRA kártya érvényességi idejének lejártától függetlenül illeti meg.
(5) E §-ban meghatározott kedvezmény és más, törvény
alapján járó, foglalkoztatási célú kedvezmény ugyanazon
személy után egyidejûleg nem vehetõ igénybe.
(6) Az (1) bekezdésben meghatározott járulékkedvezményre való jogosultságot nem érinti, ha a foglalkoztatás
megkezdését követõen a 6. § (1) bekezdésében meghatározott személy lakóhelye úgy változik meg, hogy nem felel
meg az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételnek.
(7) E §-ban meghatározott kedvezmény érvényesítése
esetén a 4. § (6)–(7) bekezdésében, a 4/A. § (4) bekezdésében, valamint az 5. § (2)–(7) bekezdésében foglaltakat
megfelelõen alkalmazni kell azzal, hogy a (2) bekezdésben
meghatározott többlet járulékkedvezmény fedezetét a
Munkaerõpiaci Alap biztosítja.”
45. § A Pmtv. a 8. §-át követõen a következõ III. fejezettel és 8/A. §-sal egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi
III. fejezet megjelölése III/A. fejezetre változik:
„III. fejezet
8/A. § (1) A közcélú foglalkoztatás keretében történõ
foglalkoztatás esetén a munkaadó mentesül a Tbj.
19. §-ának (1) bekezdésében meghatározott társadalombiztosítási járulék, a munkaadói járulék, valamint a tételes
egészségügyi hozzájárulás 50 százalékának megfizetése
alól.
(2) A munkaadó az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményt – teljes munkaidõben történõ foglalkoztatás esetén – legfeljebb a kötelezõ legkisebb munkabér 130 száza-

2008/187. szám

lékának, részmunkaidõben történõ foglalkoztatás esetén
ezen összeg idõarányos részének megfelelõ járulékalap
után érvényesítheti.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmény és
egyéb, törvény alapján járó foglalkoztatási célú járulékkedvezmény ugyanazon személy után, egyidejûleg nem
vehetõ igénybe.
(4) A kedvezmény jogosulatlan érvényesítése esetén a
társadalombiztosítási járulék, tételes egészségügyi hozzájárulás, valamint munkaadói járulék megállapítására, befizetésére és bevallására, a mulasztási bírság, pótlék megállapítására az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény alapján kerül sor.”
46. § A Pmtv. az e törvény mellékletében meghatározott
2. számú melléklettel egészül ki, ezzel egyidejûleg a Pmtv.
mellékletének számozása 1. számú mellékletre változik.
47. § (1) A Pmtv. 17. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap az egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért felelõs miniszter és a nyugdíjbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért felelõs miniszter, hogy]
„b) a START kártya, a START PLUSZ kártya és a
START EXTRA kártya felhasználásának és – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – az azokhoz kapcsolódó járulékkedvezmény érvényesítésének részletes szabályait”
[a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben rendeletben megállapítsa.]
(2) A Pmtv. 17. §-ának (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a 8. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott kistérségek, települések körét – a 2. számú mellékletben meghatározott
szempontok alapján – rendeletben állapítsa meg.
(4) Felhatalmazást kap az egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért felelõs miniszter, a nyugdíjbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért felelõs miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter, hogy a
8–8/A. §-ban meghatározott járulékkedvezmények érvényesítésének és ellenõrzésének részletes feltételeit és szabályait, valamint az érvényesítés során elkövetett szabálytalanság jogkövetkezményeit rendeletben megállapítsa.”

V.
A foglalkoztatás bõvítése és rugalmasabbá tétele
érdekében szükséges intézkedésekrõl szóló
2005. évi CLXXX. törvény módosítása
48. § (1) A foglalkoztatás bõvítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekrõl szóló 2005. évi
CLXXX. törvény (a továbbiakban: Fbrt.) 2. §-a (1) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(1) Kedvezmény illeti meg a legfeljebb kétszázötven
fõ éves átlagos statisztikai állományi létszámmal rendelkezõ, a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó, e törvény
1. §-ának a) pontjában meghatározott, legalább 6 hónapja
mûködõ munkáltatót, ha aktív korúak ellátásában nem részesülõ,
a) legalább három hónapja nyilvántartott álláskeresõt,
vagy
b) az a) pontban foglaltnál rövidebb ideje nyilvántartott,
a foglalkoztatás megkezdése elõtti 365 napban keresõtevékenységet nem folytatott álláskeresõt, illetve
c) olyan személyt, akinek jogviszonya a foglalkoztatás
megkezdését megelõzõ három hónapon belül csoportos
létszámcsökkentésre tekintettel szûnt meg [az a)–c) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: álláskeresõ]
foglalkoztat és ezzel az éves átlagos statisztikai állományi
létszámát emeli, továbbá a bõvített létszámot a foglalkoztatás (5) bekezdés a) pontjában meghatározott idõtartama
alatt megtartja.”
(2) Az Fbrt. 2. §-a (2) bekezdésének felvezetõ mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az (1) bekezdésben meghatározott álláskeresõ foglalkoztatása után a munkáltató a foglalkoztatás megkezdésétõl számított egy évig mentesül:”
[a) a tételes egészségügyi hozzájárulás,
b) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl
szóló 1997. évi LXXX. törvény 19. §-ának (1) bekezdésében meghatározott társadalombiztosítási járulék, valamint
c) a munkaadói járulék
megfizetése alól.]
(3) Az Fbrt. 2. §-a (5) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép, valamint a következõ c) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés alkalmazásában]
„a) álláskeresõ foglalkoztatása: a legalább négyórás
részmunkaidõt elõíró, határozatlan idõre szóló munkaszerzõdés kötése és ez alapján legalább kétéves idõtartamú
foglalkoztatás;”
„c) csoportos létszámcsökkentés: a jogviszonynak az
Mt. 94/C. § (4) bekezdésében, a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 17/B. § (1) bekezdésében, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 38/A. § (2) bekezdés a) pontjában
meghatározott módon történõ megszûnése.”
(4) Az Fbrt. 2. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az állami foglalkoztatási szerv igazolja, hogy az álláskeresõ
a) a nyilvántartásban legalább három hónapja szerepel,
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b) a foglalkoztatás megkezdését megelõzõ 365 napban
keresõtevékenységet nem folytatott, illetve
c) a foglalkoztatás megkezdését megelõzõ három hónapban csoportos létszámcsökkentéssel érintett volt.”
49. § (1) Az Fbrt. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az állami adóhatóság az adózás rendjérõl szóló
2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 31. §
(2) bekezdésében meghatározott bevallás benyújtására
elõírt határidõt követõ harmadik hónap utolsó napjáig az
államháztartás alrendszerei közötti elszámolás céljából,
havi bontásban adatot szolgáltat a Munkaerõpiaci Alap részére a kedvezménnyel érintett foglalkoztatottak számáról. A Munkaerõpiaci Alap a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére a kedvezménnyel érintett foglalkoztatottak után – az állami adóhatóság által szolgáltatott adatok alapján – személyenként és havonta külön jogszabályban meghatározott összeget utal át, melynek forrása a
„Járulékkedvezmény-visszatérítés” cím, „Normatív járulékkedvezmény-visszatérítés” alcím elõirányzata.”
(2) Az Fbrt. 3. §-a (4) bekezdésének felvezetõ szövege
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az álláskeresõ foglalkoztatására tekintettel igénybe
vehetõ járulékkedvezmény érvényesítése céljából a munkáltató a foglalkoztatás kedvezménnyel érintett idõtartama
alatt az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallásában a kedvezménnyel érintett munkavállalónként adatot
szolgáltat az állami adóhatóságnak”
[a) a munkavállaló részére kifizetett (juttatott), járulékalapot képezõ jövedelem után a kedvezmény figyelembevétele nélkül számított társadalombiztosítási és
munkaadói járulék alapjáról és összegérõl, továbbá a tételes egészségügyi hozzájárulás számított összegérõl,
b) a kedvezmény érvényesítése alapján ténylegesen befizetett társadalombiztosítási és munkaadói járulék alapjáról és összegérõl, valamint
c) a részmunkaidõs foglalkoztatásról.]
50. § Az Fbrt. 17. §-ának a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelõs miniszter,
az egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért felelõs miniszter, a nyugdíjbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért felelõs miniszter és a foglalkoztatáspolitikáért
felelõs miniszter, hogy]
„a) az álláskeresõ mikro-, kis- és középvállalkozás,
valamint civil szervezet által történõ foglalkoztatásának
részletes feltételeit és az ahhoz kapcsolódó kedvezmény
érvényesítésének részletes szabályait,
b) az állami adóhatóság, valamint a Munkaerõpiaci
Alap, a Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási
Alap közötti elszámolás tartalmát és részletes szabályait,
valamint a Munkaerõpiaci Alap által átutalandó összeget”
[együttes rendeletben megállapítsa.]
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VI.

kedési programot a felülvizsgálat hónapjának utolsó napjával le kell zárni.

Záró rendelkezések

(6) Az e törvény hatálybalépésekor rendszeres szociális
segélyben az Szt. 2008. december 31-én hatályos
37/A. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján részesülõ
személy esetében a megállapított rendszeres szociális
segélyt az álláskeresési támogatás folyósításának idõtartama alatt tovább kell folyósítani.

51. § (1) Ez a törvény 2009. január 1-jén lép hatályba.
(2) E törvénynek az Szt. módosítására vonatkozó rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekre
is alkalmazni kell azzal, hogy amennyiben az aktív korúak
ellátására való jogosultság a 2009. január 1-jét megelõzõen benyújtott kérelem alapján fennáll, a kérelem benyújtásának idõpontjától a 2008. december 31-éig terjedõ idõszakra az Szt. 2008. december 31-én hatályos szabályai
szerint rendszeres szociális segélyt kell megállapítani.
(3) Az e törvény hatálybalépésekor rendszeres szociális
segélyben az Szt. 2008. december 31-én hatályos
37/A. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján részesülõ
személy számára – az aktív korúak ellátására való jogosultság vizsgálata nélkül – a rendszeres szociális segélyt
kell folyósítani, és az ilyen személyt e törvény és más jogszabály alkalmazásában az aktív korúak ellátására jogosultnak kell tekinteni. Az aktív korúak ellátására való
jogosultságról a rendszeres szociális segélyre való jogosultságnak az Szt. 2008. december 31-én hatályos
25. §-ának (4) bekezdése szerinti, soron következõ felülvizsgálatakor kell rendelkezni.
(4) Az e törvény hatálybalépésekor rendszeres szociális
segélyben az Szt. 2008. december 31-én hatályos
37/A. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján részesülõ
személy esetében a jegyzõ – a (8) bekezdésben foglaltak
szerinti eltéréssel – 2009. március 31-éig megvizsgálja az
aktív korúak ellátására való jogosultság fennállását.
Amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultság
nem áll fenn, a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot a vizsgálat elvégzése hónapjának utolsó napjával
meg kell szüntetni. Amennyiben az aktív korúak ellátására
való jogosultság fennáll, a vizsgálat elvégzése hónapját
követõ hónap elsõ napjával rendelkezni kell a rendelkezésre állási támogatásra, illetve a rendszeres szociális segélyre való jogosultságról, továbbá a jogosult számára az
Szt. – e törvény 6. §-ával megállapított – 35. §-ában foglaltak teljesítését, illetve – az e törvény 7. §-ával megállapított – 37/D. §-a szerinti együttmûködést elõ kell írni.
Amennyiben egy családban egyidejûleg rendelkezésre állási támogatásra és rendszeres szociális segélyre való jogosultság is megállapításra kerül, akkor a rendszeres szociális segély összegének kiszámításánál a rendelkezésre
állási támogatás összegét figyelembe kell venni.
(5) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti eljárás eredményeként az aktív korúak ellátására jogosult személy az Szt.
– e törvény 7. §-ával megállapított – 37/D. §-a szerinti
együttmûködésre köteles, a beilleszkedési programot
megfelelõen módosítani kell. Amennyiben a (4) bekezdés
szerinti eljárás eredményeként az aktív korúak ellátására
jogosult személynek az Szt. – e törvény 6. §-ával megállapított – 35. §-ában foglaltakat kell teljesítenie, a beillesz-

(7) Az Szt. 2008. december 31-én hatályos 37/A. §-a
(1) bekezdésének c) pontja alapján 2008. december 31-éig
benyújtott, de e törvény hatálybalépéséig el nem bírált
kérelem esetén, ha az Szt. 2008. december 31-én hatályos
rendelkezései szerinti jogosultsági feltételek fennállnak,
az álláskeresési támogatás folyósításának idõtartamára – a
2008. december 31-én hatályos rendelkezések szerint –
rendszeres szociális segélyt kell megállapítani.
(8) Az e törvény hatálybalépésekor közfoglalkoztatásban részt vevõ, az Szt. 2008. december 31-én hatályos rendelkezései szerint rendszeres szociális segélyre jogosult
személy esetében az aktív korúak ellátására való jogosultság fennállásának megállapítására irányuló, a (4) bekezdés
szerinti eljárást a közfoglalkoztatás megszûnésekor kell
elvégezni. Ha 2008. december 31-én a közfoglalkoztatásban részt vevõ személy egyidejûleg rendszeres szociális
segélyben is részesül, azt számára a közfoglalkoztatás
megszûnéséig változatlan összegben folyósítani kell.
(9) Az e törvény hatálybalépésekor rendszeres szociális
segélyben az Szt. 2008. december 31-én hatályos 37/B. §-a
(2) bekezdésének a) pontja szerint részesülõ személy esetében az aktív korúak ellátására való jogosultság fennállásának megállapítására irányuló, a (4) bekezdés szerinti eljárást a csökkentett összegû folyósítás lejártának idõpontjáig, de legkésõbb 2009. március 31-ig kell elvégezni, és a
jogosultsági feltételek fennállása esetén a rendszeres szociális segélyt vagy a rendelkezésre állási támogatást az e
törvény szerinti összegben kell megállapítani.
(10) Az e törvény hatálybalépésekor rendszeres szociális segélyben az Szt. 2008. december 31-én hatályos
37/E. §-ának (3) bekezdése alapján részesülõ személynek
a rendszeres szociális segélyt az Szt. 2008. december
31-én hatályos rendelkezései szerint kell továbbfolyósítani.
(11) Az Szt. – e törvény 6. §-ával megállapított – 33. §-a
(1) bekezdésének f) és g) pontja szerinti elõzetes együttmûködés idõtartamának számításánál a 2009. január 1-jét
megelõzõen az együttmûködésre kijelölt szervvel az Szt.
2008. december 31-én hatályos szabályai szerint történt
együttmûködés idõtartamát is figyelembe kell venni.
(12) Ha az aktív korúak ellátására irányuló kérelmet
olyan személy nyújtja be, akinek a rendszeres szociális
segélyét e törvény hatálybalépését megelõzõ három éven
belül szüntették meg – ide nem értve az Szt. 2008. december 31-én hatályos 37/B. §-a (2) bekezdésének b) pontjában foglalt okból történõ megszüntetés esetét –, az aktív
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korúak ellátására való jogosultságának megállapítására
irányuló eljárásban az e törvény 7. §-ával megállapított
37/F. § (2) bekezdésében foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell.
(13) Az a rendszeres szociális segélyben részesülõ személy, akinek az Szt. 2008. december 31-én hatályos
37/D. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint a beilleszkedést segítõ programja e törvény hatálybalépésekor még
nem készült el, az Szt. 2008. december 31-én hatályos
37/D. §-ának (1) bekezdése szerinti együttmûködésre nem
köteles. Az együttmûködési kötelezettség elõírásáról az
aktív korúak ellátására való jogosultság (4) bekezdés szerinti vizsgálata során kell rendelkezni.
(14) Amennyiben a 2008. december 31-én rendszeres
szociális segélyre jogosult személy részére e törvényben
foglaltak szerint rendelkezésre állási támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, és a 2008. december hónapban folyósított rendszeres szociális segély összege meghaladja a rendelkezésre állási támogatás összegét, akkor a
jogosult részére az Szt. 37. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint folyósított rendelkezésre állási támogatás
összege 2009. december 31-éig megegyezik a 2008. december hónapban járó rendszeres szociális segély összegével. Az e bekezdés szerinti személy részére felajánlott
munka a 35. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltakon
túl akkor megfelelõ, ha a havi kereset nettó összege 2009.
évben eléri a folyósított rendelkezésre állási támogatás
havi összegét.
(15) A jegyzõ az Szt. 18. §-a szerinti nyilvántartásból a
nyilvántartott adatok szerint 2008. december 31-én rendszeres szociális segélyre jogosult személyekre vonatkozó,
az Szt. – e törvény 3. §-ával megállapított – 19. §-ának
(3) bekezdése szerinti adatokat legkésõbb 2009. január
31-éig elektronikus úton megküldi az állami foglalkoztatási szervnek.
(16) Annak a személynek, akinek esetében az Szt. 2000.
április 30-án hatályos rendelkezései szerinti munkanélküliek jövedelempótló támogatásának folyósítása e törvény
hatálybalépésének napján szünetel, a szünetelésre az Szt.
2000. április 30-án hatályos rendelkezései szerint okot adó
körülmény megszûnését követõen – az annak megszûnésétõl számított tizenkettõ hónapon belül benyújtott kérelmére – az aktív korúak ellátását az e törvényben foglaltak szerint kell megállapítani, azzal, hogy neki az állami foglalkoztatási szervvel a kérelem benyújtását közvetlenül megelõzõen együttmûködést nem kell teljesítenie.
(17) Az Flt. 27. §-ának – e törvénnyel megállapított –
(8)–(9) bekezdésében foglaltakat azon személyekre kell
alkalmazni, akiknek az álláskeresési járadékot a hatálybalépést követõen állapították meg.
(18) A Met. 8. §-ának – e törvénnyel megállapított –
(4)–(5) bekezdésében foglaltakat elsõ alkalommal az e törvény hatálybalépését követõen lefolytatott munkaügyi ellenõrzések alapján meghozott közigazgatási határozatban
szereplõ munkaügyi jogsértések, illetõleg adatátadás esetén kell alkalmazni.
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52. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) az Szt.
aa) 37/A. §-át megelõzõ alcíme,
ab) 37/H. §-a,
ac) 38. §-ának (5) bekezdésében az „az 55/A. § (3) bekezdése szerint” szövegrész;
b) az egyes munkaügyi és szociális tárgyú törvények
módosításáról szóló 1999. évi CXII. törvény 56. §-a;
c) az Flt. 22. §-ának második mondata, valamint 39. §-a
(3) bekezdése a) pontjának második mondata, 39. §-ának
– e törvénnyel megállapított – (13) bekezdése, valamint
39/A. §-ának (6)–(7) bekezdése, valamint 58. §-a (5) bekezdésének f) pontja, a Pmtv. 4. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában, 5. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, valamint 7. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a „huszonkilenc
százalékos” szövegrész, valamint a Pmtv. 4. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a „három százalékos” szövegrész;
d) az Fbrt. 2. §-ának (7)–(11) bekezdése, valamint
13. §-ának (2)–(5) bekezdése;
e) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 21. §-ának (2) bekezdésében a „– 7. § (1) és (4)–(5) bekezdése szerinti –”
szövegrész
hatályát veszti.
(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) az Szt.
aa) 4. § (1) bekezdése a) pontjának 4. alpontjában a
„nyugdíj” szövegrész helyébe a „nyugdíj és a szépkorúak
jubileumi juttatása” szöveg,
ab) 4. §-a (1) bekezdésének i) pontjában az „a munkanélküliek jövedelempótló támogatása” szövegrész helyébe az „a rendelkezésre állási támogatás” szöveg,
ac) 25. §-a (8) bekezdésének b) pontjában az „a 10. §
(2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a 10. § (2) és
(4) bekezdésében” szöveg,
ad) 47. §-ának (2) bekezdésében a „15%-a” szövegrész
helyébe a „20%-a” szöveg, valamint az „50%-a” szövegrész helyébe a „60%-a” szöveg,
ae) 125. §-ában az „a rendszeres szociális segélyt kérelmezõ foglalkoztatásának költségeihez” szövegrész helyébe az „a közcélú foglalkoztatás költségeihez” szöveg;
b) az Flt.
ba) 57/A. §-a (3) bekezdésének b) pontjában az „a munkanélküliek jövedelempótló támogatása és a rendszeres
szociális segély megállapítása” szövegrész helyébe az „az
aktív korúak ellátása megállapítási és folyósítási feltételei
fennállásának megállapítása céljából” szöveg,
bb) 58. §-a (5) bekezdésének p)–q) pontjában az „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény (a továbbiakban: Szt.)” szövegrész helyébe az
„az Szt.” szöveg;
c) a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII.
törvény 79. §-a (7) bekezdésében „a hatósági engedélyhez
kötött munkaviszonyra” szövegrész helyébe „a hatósági
engedélyhez kötött, illetve a közcélú foglalkoztatás érdekében létesített munkaviszonyra” szöveg;
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d) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 74. §-ának b) pontjában a „rendszeres szociális segély” szövegrész helyébe a „rendszeres szociális segély, a
rendelkezésre állási támogatás” szöveg;
e) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl
szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.)
16. §-a (1) bekezdésének h) pontjában a „rendszeres szociális segélyben” szövegrész helyébe a „rendszeres szociális segélyben, rendelkezésre állási támogatásban” szöveg;
f) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl
szóló 1997. évi LXXX. törvény 34. §-a (5) bekezdésének
b) pontjában „a Tny. 7. § (3) bekezdésének b) pontjában”
szövegrész helyébe „a Tny. 7. § (3) bekezdésének b) pontjában, illetõleg a Tny. 18. § (2) bekezdésében” szöveg;
g) a Tny. 21. §-ának (2) bekezdésében „az öregségi teljes nyugdíjra jogosultsághoz elõírt” szövegrész helyébe a
„húsz év” szöveg;
h) a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 5. §-a (2) bekezdésének a) pontjában a „rendszeres
szociális segélyben részesül vagy rendszeres szociális segélyben részesülõ” szövegrész helyébe az „aktív korúak
ellátására jogosult vagy aktív korúak ellátására jogosult”
szöveg;
i) a bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az
állami kárenyhítésrõl szóló 2005. évi CXXXV. törvény
6. §-ának (3) bekezdésében a „rendszeres szociális segélyben,” szövegrész helyébe az „aktív korúak ellátására jogosult, vagy” szöveg
lép.
(3) Az Flt. 16/A. § (4) bekezdésében a „közhasznú társaság, illetve nonprofit gazdasági társaság” szövegrész helyébe 2009. július 1-jétõl a „nonprofit gazdasági társaság”
szövegrész lép.
53. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Tbj.
44/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az illetékes települési önkormányzat jegyzõje a
42. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott személyi adatok és a TAJ-szám megjelölésével bejelentést tesz
az egészségbiztosítási szervnek a rendszeres szociális segélyben, az ápolási díjban, az idõskorúak járadékában és a
hadigondozotti pénzellátásban részesülõ személyekrõl az
ellátást megállapító határozat jogerõre emelkedését és az
ellátás megszûnését követõ 10 napon belül, továbbá a rendelkezésre állási támogatásra jogosultakról az ellátás
folyósításának megkezdésétõl, valamint befejezésétõl számított 10 napon belül. Az illetékes települési önkormányzat jegyzõje bejelentést tesz arról a személyrõl is, akinek a
szociális rászorultságát a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 54. §-a alapján
megállapította. A bejelentést a szociális rászorultság megállapításáról szóló határozat jogerõre emelkedését követõ
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10 napon belül kell az egészségbiztosítási szerv részére
teljesíteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell azt is, hogy a
jogosultságot milyen idõtartamra állapították meg.”
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

Melléklet
a 2008. évi CVII. törvényhez
„2. számú melléklet
a 2004. évi CXXIII. törvényhez
A gazdasági, infrastrukturális, társadalmi, szociális,
foglalkoztatási szempontból legkedvezõtlenebb
helyzetû kistérségek, települések kiválasztásának
szempontjai
I. Gazdasági szempontok:
1. A mûködõ gazdasági szervezetek 1000 lakosra jutó
száma, db
2. A kereskedelmi és magánszálláshelyeken eltöltött
vendégéjszakák 1000 lakosra jutó száma, db
3. A kiskereskedelmi boltok 1000 lakosra jutó
száma, db
4. A mezõgazdaságban foglalkoztatottak aránya az
összes foglalkoztatottakból, %
5. A szolgáltatásban foglalkoztatottak aránya az összes
foglalkoztatottakból, %
6. A mûködõ gazdasági szervezetek számának változása, %
7. Az önkormányzatok helyi adóbevétele, Ft
8. A tudományos kutatók, fejlesztõk 1000 lakosra jutó
száma, db*
II. Infrastrukturális szempontok:
1. A közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya, %
2. Az egy km vízvezeték-hálózatra jutó zárt csatornahálózat hossza, méter
3. A vezetékes gázt fogyasztó háztartások száma a
lakásállomány százalékában, %
4. A rendszeres hulladékgyûjtésbe bevont lakások aránya, %
5. A hétköznapi elérés mutatója
6. A telefon-fõállomások (ISDN-nel együtt) 1000 lakosra
jutó száma, db
7. A kábeltelevízió elõfizetõinek 1000 lakosra jutó száma, fõ
8. A szélessávú internetet elõfizetõk 1000 lakosra jutó
száma, fõ
9. A gyorsforgalmi csomópontok elérésének mutatója
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III. Társadalmi szempontok:
1. Az épített 3-x szobás lakások aránya az idõszak végi
lakásállományból, %
2. A személygépkocsik kor szerint súlyozott 1000 lakosra
jutó száma, db
3. Vándorlási különbözet; idõszak közepi 1000 fõ
népességre jutó évi átlag, fõ
4. Halálozási ráta (az 1000 lakosra jutó halálozások
száma), db
5. Az egy állandó lakosra jutó szja-alapot képezõ jövedelem, Ft
6. Urbanitás/ruralitás indexe (az adott kistérség népességének hány %-a él 120 fõ/km2-nél nagyobb népsûrûségû
településen), %*
7. Népsûrûség, fõ/km2**
IV. Szociális szempontok:
1. Fiatalodási index (a 15 évesnél fiatalabbak a 60-x
népesség százalékában), %
2. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya, %
3. A 18-x éves, legalább érettségivel rendelkezõk aránya, %
4. Az önkormányzatok által rendszeres szociális
segélyben részesítettek évi átlagos száma 1000 lakosra, fõ
5. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesítettek aránya a 0–24 éves népességbõl, %
V. Foglalkoztatási szempontok:
1. Nyilvántartott álláskeresõk aránya a munkaképes
korú népességbõl, %
2. Tartósan – legalább 12 hónapja folyamatosan – nyilvántartott álláskeresõk aránya a munkaképes népességbõl, %
3. Aktivitási ráta, %
Magyarázat:
* Csak a kistérségek kiválasztásánál használt szempont.
** Csak a települések kiválasztásánál használt szempont.”

2008. évi CVIII.
törvény
a közbeszerzésekrõl szóló
2003. évi CXXIX. törvény módosításáról*
1. § (1) A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 1. §-a a következõ új
(2) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg az eredeti (2) és
(3) bekezdés számozása (3) és (4) bekezdésre változik:
* A törvényt az Országgyûlés a 2008. december 8-i ülésnapján fogadta el.
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„(2) A verseny tisztaságának és nyilvánosságának erõsítése érdekében az ajánlatkérõ és az ajánlattevõ(k) átláthatósági megállapodást köthetnek egymással. A megállapodás alapján felkért független szakértõ bevonásával (az általa nyújtott monitoring szolgáltatás igénybevételével) a
felek elõmozdíthatják a közbeszerzési eljárásra, valamint
az annak alapján megkötött szerzõdésre vonatkozó jogszabályi elõírások és a nyilvánosság követelményének érvényesülését.”
(2) A Kbt. 1. §-a a következõ új (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az ajánlatkérõnek beszerzése megvalósítása során
törekednie kell a környezetvédelmi szempontok figyelembevételére.”
2. § A Kbt. 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az európai közösségi (a továbbiakban: közösségi)
értékhatárokat elérõ vagy meghaladó értékû közbeszerzésekre e törvény második részét, az ezek alatti és egyben a
nemzeti értékhatárokat elérõ értékû közbeszerzésekre a
harmadik részét alkalmazva kell eljárni, kivéve, ha e törvény másként rendelkezik.”
3. § (1) A Kbt. 2/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Nem minõsülnek a 2. § (1) bekezdésének alkalmazásában szerzõdésnek azok a megállapodások, amelyeket
a) a 22. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérõ és az olyan,
százszázalékos tulajdonában lévõ gazdálkodó szervezet
köt egymással, amely felett az ajánlatkérõ – tekintettel a
közfeladat, illetve a közszolgáltatás ellátásáért vagy ellátásának megszervezéséért jogszabályon alapuló felelõsségére – a stratégiai és az ügyvezetési jellegû feladatok ellátását illetõen egyaránt teljes körû irányítási és ellenõrzési jogokkal rendelkezik, feltéve, hogy
b) a gazdálkodó szervezet a szerzõdéskötést követõ
éves nettó árbevételének legalább 90%-a az egyedüli tag
(részvényes) ajánlatkérõvel kötendõ szerzõdések teljesítésébõl származik. A szerzõdések teljesítésébõl származik
az azok alapján harmadik személyek részére teljesített
közszolgáltatás ellenértéke is, tekintet nélkül arra, hogy az
ellenértéket az ajánlatkérõ vagy a közszolgáltatást igénybe
vevõ személy fizeti meg.”
(2) A Kbt. 2/A. §-ának (4) és (5) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:
„(4) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, a szerzõdések határozott idõre, legfeljebb három évre köthetõk; a
szerzõdések közbeszerzési eljárás mellõzésével akkor
hosszabbíthatók meg, ha az (1) bekezdés szerinti feltételek
teljesültek.
(5) Az ajánlatkérõ legalább háromévenként – független
szakértõ igénybevételével – hatáselemzés készítésére köteles, amelynek keretében megvizsgálásra kerülnek az
(1) bekezdés szerinti szerzõdések teljesítésének tapasztalatai, így a közfeladat, illetve a közszolgáltatás ellátásával
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összefüggésben végzett gazdasági tevékenység minõsége,
hatékonysága (annak közvetett és közvetlen költségei),
valamint az, hogy indokolt-e a 2. § (4) bekezdése szerinti
önkéntes közbeszerzési eljárás lefolytatása.”
4. § (1) A Kbt. 4. §-ának 2. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„2. alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerzõdés
teljesítésében az ajánlattevõ által bevontan közvetlenül
vesz részt;”
(2) A Kbt. 4. §-a a következõ 3/D–E. ponttal egészül ki:
„3/D. erõforrást nyújtó szervezet: az a szervezet vagy
személy, amely nem minõsül alvállalkozónak, és az ajánlattevõnek a szerzõdés teljesítéséhez szükséges mértékben
erõforrást biztosít;
3/E. erõforrás: nem minõsülhet erõforrásnak a 66. § (1)
a)–c) pontja, a 67. § (1) bekezdésének a), d)–f) pontja,
(2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3) bekezdésének c), d)–f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az
ajánlattevõ (részvételre jelentkezõ) és az erõforrást nyújtó
szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi
befolyás áll fenn;”
(3) A Kbt. 4. §-ának 9/A. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„9/A. hamis nyilatkozat: olyan nyilatkozat, amely hamis
adatot tartalmaz;”
(4) A Kbt. 4. §-a a következõ 13/A. ponttal egészül ki:
„13/A. közmegrendelés: közösségi célokat szolgáló, az
éves költségvetési törvényben a Miniszterelnökség és a
minisztériumok fejezeteibe tartozó központi költségvetési
szervek által megvalósított, vagy általuk többségi részben
közvetlenül támogatott építési beruházások, vagy építési
koncesszió esetén a beruházással szervesen összefüggõ,
vagy annak környezetében elhelyezendõ, a közmegrendelési pályázat kiírása, illetve az alkotás beszerzése évének
elsõ napján élõ mûvész által mûfaji és technikai kötöttség
nélkül megvalósítandó képzõmûvészeti és iparmûvészeti
alkotás (a továbbiakban: kortárs képzõmûvészeti vagy
iparmûvészeti alkotás) létrehozására, vagy a közösségi célokat szolgáló, vagy a megvalósuló mûtárgyhoz kapcsolódó építményben elhelyezendõ kortárs képzõmûvészeti
vagy iparmûvészeti alkotás beszerzésére irányuló, kormányrendeletben kötelezõen elõírt pályázat;”
(5) A Kbt. 4. §-a a következõ 19. ponttal egészül ki:
„19. közösségi célokat szolgáló beruházás: közösségi
célokat szolgáló építmények építése és helyreállítása, ide
nem értve a mûemlék helyreállítását, továbbá a karbantartást;”
5. § A Kbt. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ új (2) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (2)–(4) bekezdés számozása (3)–(5) bekezdésre változik:
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„5. § (1) A 22. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérõk – kivéve az V. és a VII. fejezet szerint eljáró ilyen
ajánlatkérõket, valamint a központosított közbeszerzés során az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet – a költségvetési év elején, legkésõbb április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési
terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikrõl. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérõnek legalább öt évig meg kell õriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.
(2) A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását
(módosításait) az ajánlatkérõnek a honlapján, ha nem rendelkezik honlappal a Közbeszerzések Tanácsa honlapján – a közbeszerzési terv módosítása esetén a módosítás
elkészítésétõl számított öt munkanapon belül – közzé kell
tennie. A 22. § (1) bekezdés d) pontja szerinti ajánlatkérõ a
közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását – a kötelezõ közzétételét követõen – a helyben szokásos módon is
közzéteheti. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követõ évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon
történõ közzétételéig kell elérhetõnek lennie.”
6. § A Kbt. 6. §-a a következõ új (2) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg az eredeti (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre változik:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti közbeszerzési szabályzatban megjelölt személy az eljárást megindító hirdetmény
jogszerûségét ellenjegyzésével igazolja. Az eljárást megindító hirdetményt nem lehet ellenjegyezni, ha az sérti a
közbeszerzésre, illetõleg a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályokat. Az eljárást megindító hirdetmény ellenjegyzése nélkül a közbeszerzési eljárás nem indítható
meg.”
7. § A Kbt. 11. §-a a következõ új (6) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg az eredeti (6) és (7) bekezdés számozása (7) és (8) bekezdésre változik:
„(6) A hivatalos közbeszerzési tanácsadónak külön jogszabályban meghatározott idõközönként és feltételek szerint továbbképzésen kell részt vennie.”
8. § (1) A Kbt. 17/B. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A helyben központosított közbeszerzési eljárásokra
e törvény és a (3) bekezdés szerinti önkormányzati rendelet szabályait kell alkalmazni.”
(2) A Kbt. 17/B. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A közbeszerzés helyben központosításáról az önkormányzat rendeletet alkot, amelyben]
„b) meghatározza a helyben központosított közbeszerzés szabályai szerint eljárni köteles önkormányzati költségvetési szervek körét, továbbá a többségi önkormányzati tulajdonú társaságok részére az eljáráshoz való önkéntes
csatlakozás lehetõségét;”
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(3) A Kbt. 17/B. §-ának (3) bekezdése a következõ új
f) és g) ponttal egészül ki:
[A közbeszerzés helyben központosításáról az önkormányzat rendeletet alkot, amelyben]
„f) meghatározza, hogy a keretmegállapodásos eljárás
második részét – e törvény szabályai szerint – az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet vagy a helyben
központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó vagy ahhoz önként csatlakozott szervezet folytatja le;
g) meghatározhatja a helyben központosított közbeszerzés részletes – az e törvénytõl az ilyen eljárások sajátossága miatt szükséges eltérõ – szabályait, az európai közösségi joggal összhangban.”
9. § A Kbt. a 17/B. §-t követõen a következõ új alcímmel és 17/C. §-sal egészül ki:
„A közbeszerzési eljárás nyilvánossága
17/C. § (1) Az ajánlatkérõ köteles az alábbi adatokat, információkat, hirdetményeket öt munkanapon belül közbeszerzési eljárásonként csoportosítva honlapján közzétenni, ha nem rendelkezik honlappal a Közbeszerzések Tanácsa honlapján öt munkanapon belül közzétenni, továbbá a
22. § (1) bekezdés d) pontja szerinti ajánlatkérõ a kötelezõ
közzétételt követõen a helyben szokásos módon is közzéteheti:
a) a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményt
[48. § (1) bekezdés, 101. § (1) bekezdés, 138. § (2) bekezdés, 144. § (3) bekezdés, 157. § (1) bekezdés, 182. § (1) bekezdés, 189. §, 208. § (2) bekezdés, 214. § (2) bekezdés,
249. § (1) bekezdés];
b) az eljárás eredményérõl vagy eredménytelenségérõl
szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt [98. § (1) és
(3) bekezdés, 136/C. § (6) bekezdés, 138. § (3) bekezdés,
144. § (4) bekezdés, 159. § (1) bekezdés, 200. § (1) bekezdés, 202. §, 231. § (1) bekezdés, 237. § (1) bekezdés,
250. § (3) bekezdés h) pont, 250. § (4) bekezdés, 261. §
(2) bekezdés i) pont];
c) a szerzõdés megkötésérõl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt [21/A. § (2) bekezdés, 161/A. § (2) bekezdés];
d) a közbeszerzési [99. § (1) bekezdés, 99/A. § (2) és
(3) bekezdés], a 99/A. § (4) bekezdése szerinti, továbbá a
2/A. § alkalmazásával megkötött szerzõdéseket;
e) a szerzõdés módosításáról, teljesítésérõl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt [307. § (1) bekezdés];
f) amennyiben az ajánlatkérõ ilyet készített, az elõzetes
összesített tájékoztatót, illetve idõszakos elõzetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetményt [43. § (1) bekezdés, 182. § (1) és (4) bekezdés];
g) egyéb hirdetményeket [76. § (1) és (2) bekezdés,
107. § (3) bekezdés, 108. § (1) és (2) bekezdés, 136/E. §
(2) bekezdés, 218. §, 234. § (3) bekezdés];
h) az ellenszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adatokat [305. § (5) és (6) bekezdés];
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i) a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati
eljárás vonatkozásában
ia) a kérelem e törvényben meghatározott adatait
[396. § (1) bekezdés f) pont];
ib) a Közbeszerzési Döntõbizottság érdemi határozatát,
a közbeszerzési ügy befejezését eredményezõ határozatát
és a szerzõdés megkötését engedélyezõ végzését [332. §
(4) bekezdés];
ic) adott esetben a bíróság határozatát (határozatait);
j) az éves statisztikai összegzést [16. § (1) bekezdés];
k) a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást.
(2) Az ajánlatkérõ a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerzõdés teljesítését követõen vagy teljesítésének elmaradása esetén – a szerzõdés teljesítésérõl
szóló tájékoztatóban foglaltak mellett – haladéktalanul tájékoztatást ad a teljesítés megtörténtérõl, a teljesítéssel
kapcsolatban esetlegesen felmerült problémákról, adott
esetben a teljesítés elmaradásának okáról.
(3) A hirdetmények honlapon történõ közzétételére az
Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatala, a törvény harmadik része szerinti eljárás esetén a Közbeszerzések Tanácsa részére történõ feladást követõen kerülhet sor.
A honlapon közzétett hirdetmény nem tartalmazhat más
adatot, mint amely az Európai Unió Hivatalos Lapjában
(TED-adatbank), illetõleg a Közbeszerzési Értesítõben
megjelent, és fel kell tüntetni a hirdetmény feladásának
napját is.
(4) Az ajánlatkérõ közzétételi kötelezettségének megfelelhet úgy is, hogy honlapjáról elérhetõvé teszi a Közbeszerzések Tanácsa honlapján az adott közbeszerzési eljárásra vonatkozóan megjelenõ adatokat, információkat.
(5) Az (1) bekezdés szerinti adatoknak, információknak, hirdetményeknek a honlapon – ha e törvény másként
nem rendelkezik – a 7. § (2) bekezdésében meghatározott
idõpontig kell elérhetõnek lenniük.”
10. § A Kbt. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„18. § (1) Az ajánlatkérõk – kivéve a 22. § (2) bekezdése, a 241. § b) és c) pontja szerinti ajánlatkérõket – kötelesek az e törvény hatálya alá tartozásukról, valamint adataikban bekövetkezett változásról a Közbeszerzések Tanácsát értesíteni az e törvény hatálya alá kerülésüktõl, illetve
a változástól számított harminc napon belül.
(2) A Közbeszerzések Tanácsa naprakész nyilvántartást
vezet az ajánlatkérõkrõl (ajánlatkérõk nyilvántartása), és
azt a honlapján közzéteszi, továbbá a nyilvántartásban szereplõ ajánlatkérõkrõl szükség szerint tájékoztatást nyújt az
Európai Bizottság részére.
(3) A nyilvántartásban nem szereplõ – de e törvény hatálya alá tartozó –, továbbá a nyilvántartásban idõközben
megváltozott adatokkal szereplõ ajánlatkérõ tekintetében
bárki jogosult bejelentést tenni a Közbeszerzések Tanácsához. A Közbeszerzések Tanácsa a bejelentés alapján – a bejelentéstõl számított öt napon belül – felhívja az
érintett szervezetet a bejelentkezés, illetve adatmódosulás
bejelentés megtételére.

24700

MAGYAR KÖZLÖNY

(4) Amennyiben a Közbeszerzések Tanácsának tudomására jut, hogy valamely ajánlatkérõ nem tett eleget az
(1) bekezdés szerinti, illetve adatmódosulás bejelentési értesítési kötelezettségének, köteles a szervezetet ennek
megtételére haladéktalanul felhívni.
(5) Ha az érintett szervezet a (3) vagy (4) bekezdés szerinti felhívás ellenére nem tesz eleget bejelentkezési, illetve bejelentési kötelezettségének, a Közbeszerzések Tanácsának elnöke kezdeményezi a Közbeszerzési Döntõbizottság eljárását.”
11. § A Kbt. a törvény második részét megelõzõen a következõ új 20/A. §-sal egészül ki:
„20/A. § Amennyiben az ajánlatkérõ az általa lefolytatott eljárás során, a tisztességtelen piaci magatartás és a
versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
(a továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés 81. cikke szerinti rendelkezések
nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt – a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra
vonatkozó szabályai szerint – jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak.”
12. § A Kbt. 21. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:
„(3) Építési beruházás, építési koncesszió beszerzése
esetében, ha a közbeszerzés értéke eléri vagy meghaladja a
közösségi értékhatárok felét, az ajánlatkérõnek a harmadik
rész helyett a IV. fejezet szerint kell eljárnia, azzal az eltéréssel, hogy az eljárás során a hirdetmények megküldésére
és közzétételére a 246–248. § rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) E fejezet szerinti eljárását az ajánlatkérõ külön jogszabályban meghatározott elektronikus úton folytatja le.”
13. § A Kbt. az Ajánlatkérõk alcímet megelõzõen a következõ új 21/A. §-sal egészül ki:
„21/A. § A 4. melléklet szerinti szolgáltatások esetében
egyszerû eljárás (harmadik rész) alkalmazható. Ha a közbeszerzés tárgya olyan összetett szolgáltatás, amely a
3. melléklet, valamint a 4. melléklet szerinti valamely szolgáltatást is magában foglalja, az egyszerû eljárás alkalmazható, feltéve, hogy a 4. melléklet szerinti szolgáltatás
értéke meghaladja a 3. melléklet szerinti szolgáltatás értékét.”
14. § A Kbt. 35. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A közbeszerzés megkezdésén a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény feladásának idõpontját, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében pedig az
ajánlattételi felhívás megküldésének, illetõleg – a 125. §
(2) bekezdésének c) pontja (135. §) szerinti eljárásban – a
tárgyalás megkezdésének idõpontját kell érteni. Ez az idõpont az irányadó a 40. § (2) bekezdése a) pontjának alkalmazása tekintetében is.”
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15. § A Kbt. 42. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Az ajánlatkérõ – a költségvetési év kezdetét követõen – elõzetes összesített tájékoztatót készíthet az adott
évre, illetõleg az elkövetkezõ legfeljebb tizenkét hónapra
tervezett
a) összes (a kivételi körbe nem tartozó és a közösségi
értékhatárokat elérõ vagy meghaladó értékû) árubeszerzéseirõl, ha annak becsült összértéke eléri vagy meghaladja a
30. § szerinti értékhatárt;
b) 3. melléklet szerinti összes (a kivételi körbe nem tartozó és a közösségi értékhatárokat elérõ vagy meghaladó
értékû) szolgáltatás megrendelésérõl, ha annak becsült
összértéke eléri vagy meghaladja a 32. § szerinti értékhatárt.
(2) Az ajánlatkérõ elõzetes összesített tájékoztatót készíthet a tervezett építési beruházás lényeges jellemzõirõl,
feltételeirõl, ha az építési beruházás becsült értéke eléri
vagy meghaladja az építési beruházásra irányadó közösségi értékhatárt. Ha az ajánlatkérõ tájékoztatót készít, azt a
tervezett építési beruházás megvalósítására vonatkozó
döntést követõen kell elkészítenie.”
16. § A Kbt. 43. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az ajánlatkérõ az elõzetes összesített tájékoztatót
külön jogszabályban meghatározott minta szerinti hirdetmény útján teheti közzé. A hirdetmény honlapon történõ
közzétételére a hirdetménynek az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatala részére elektronikus úton történõ feladását követõen kerülhet sor.”
17. § A Kbt. 44. §-ának (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) Az ajánlatkérõnek a hirdetményt külön jogszabályban meghatározott elektronikus úton és módon – a Közbeszerzések Tanácsán keresztül – kell megküldenie az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatalának. Hirdetményt közzétételre csak az az ajánlatkérõ adhat fel,
amelyik a 18. § szerinti értesítési kötelezettségének – legkésõbb a hirdetmény Közbeszerzések Tanácsa részére történõ megküldése elõtt tizenöt nappal – eleget tett.
(3) Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatala a hirdetményt a feladást követõen legkésõbb öt napon belül teszi közzé.
(4) A Közbeszerzések Tanácsa (Titkársága) az ajánlatkérõ által megküldött hirdetményt – továbbküldése, feladása elõtt – megvizsgálja abból a szempontból, hogy
megfelel-e a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak. A hirdetmények ellenõrzéséért – külön jogszabályban meghatározott mértékû – díjat kell fizetni. A hirdetmények ellenõrzéséért a Közbeszerzések Tanácsa polgári jogi felelõsséggel tartozik. A díj megfizetése alól
mentesség illeti meg az ezer fõ lakosnál kevesebb lélekszámú települések esetében a 22. § (1) bekezdésének d) és
f) pontja szerinti ajánlatkérõket.”
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18. § A Kbt. 48. §-a a következõ új (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg az eredeti (2) és (3) bekezdés számozása (3) és (4) bekezdésre változik:
„(2) Az ajánlatkérõ az ajánlati felhívást – a szerzõdés
megkötéséhez szükséges engedélyek megléte esetén – akkor teheti közzé, ha rendelkezik a szerzõdés teljesítését
biztosító anyagi fedezettel, vagy az arra vonatkozó biztosítékkal, hogy a teljesítés idõpontjában az anyagi fedezet
rendelkezésre áll. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a
(3) bekezdése szerinti esetre.”
19. § A Kbt. 49. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„49. § Az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetményt külön jogszabályban meghatározott minta szerint magyar
nyelven minden esetben el kell készíteni. Az ajánlati felhívást úgy kell elkészíteni, hogy annak alapján az ajánlattevõk egyenlõ eséllyel megfelelõ ajánlatot tehessenek.”
20. § A Kbt. 50. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A 22. § (1) bekezdésének a), b) és d) pontja szerinti
ajánlatkérõ köteles megvizsgálni beszerzését abból a
szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetõvé
teszi-e a közbeszerzés egy részére történõ ajánlattétel biztosítását. Amennyiben a beszerzés tárgyának természetébõl adódóan részajánlattételi lehetõség biztosítható és az
nem ellentétes a gazdasági ésszerûséggel, a 22. § (1) bekezdésének a), b) és d) pontja szerinti ajánlatkérõ az ajánlati felhívásban köteles lehetõvé tenni a közbeszerzés egy
részére történõ ajánlattételt. Ebben az esetben az ajánlati
felhívásban elõ kell írni, hogy a közbeszerzés tárgyának
mely elemeire lehet részajánlatot tenni.”
21. § A Kbt. 52. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„52. § Több ajánlattevõ közösen is tehet ajánlatot. Az
ajánlatkérõ az ajánlattételt nem kötheti gazdálkodó szervezet alapításához, azonban ha a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendõ szerzõdés (a továbbiakban: közbeszerzési szerzõdés) teljesítése érdekében indokolt, a
nyertes ajánlattevõ(k)tõl megkövetelheti. Az ajánlati felhívásnak a gazdálkodó szervezet alapítására vonatkozó ajánlatkérõi elvárást egyértelmûen rögzítenie kell.”
22. § A Kbt. 53. §-a a következõ új (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg az eredeti (2)–(8) bekezdés számozása
(3)–(9) bekezdésre változik:
„(2) Az ajánlati felhívásban meg kell határozni az ajánlattétel nyelvét (nyelveit), azzal, hogy a magyar nyelven
történõ ajánlattétel lehetõségét minden esetben biztosítani
kell. Vita esetén a magyar nyelv az irányadó.”
23. § (1) A Kbt. 54. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az ajánlatkérõ – a megfelelõ ajánlattétel elõsegítése érdekében is – dokumentációt köteles készíteni, amely
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egyebek mellett tartalmazza a szerzõdéstervezetet. A dokumentáció tartalmazza az ajánlat részeként benyújtandó
igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, amelyben az ajánlatkérõ külön megjelöli azokat a csatolandó dokumentumokat, amelyek a 4. § 9/A. pontja szerinti körülmények fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minõsülnek.”
(2) A Kbt. 54. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az ajánlatkérõ köteles gondoskodni arról, hogy a
dokumentáció az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény
közzétételének napjától kezdve az ajánlattételi határidõ lejártáig magyar nyelven – ha az eljárás nyelve nem magyar,
akkor magyar nyelven is – rendelkezésre álljon.”
24. § A Kbt. 55. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„55. § (1) Ha az ajánlatkérõ a szerzõdés teljesítése érdekében lehetõvé teszi vagy megköveteli gazdálkodó szervezet létrehozását (52. §), a dokumentációban megadja a létrehozandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelményeket, amelyek kizárólag a jogi formával, az alaptõke
minimális – a szerzõdés értékével arányosan meghatározott – mértékével, a gazdálkodó szervezet tevékenységi
körével, valamint tevékenységének ellenõrzésével függhetnek össze.
(2) Az ajánlatkérõ a dokumentációban felhívhatja a figyelmet arra, hogy közbeszerzési eljárása független szakértõ bevonásával történõ monitoringja céljából megállapodást (átláthatósági megállapodás) kötött vagy ilyen megállapodás megkötésére lehetõséget biztosít. Ez a figyelemfelhívás nem jelent kötelezettséget az átláthatósági megállapodásban való részvételre. A megállapodásban való
részvétel hiánya miatt az ajánlattevõt a közbeszerzési eljárásban hátrány nem érheti.
(3) Építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetében az ajánlatkérõ az ajánlati felhívásban elõírhatja,
hogy az ajánlattevõ tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, valamint köteles elõírni, hogy tájékozódjon a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekrõl, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerzõdés teljesítése során meg kell felelni.
(4) Ha az ajánlatkérõ elõírja a (3) bekezdés szerinti követelményekrõl történõ tájékozódást, a dokumentációban
köteles megadni azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetõségét), amelyektõl az ajánlattevõ megfelelõ tájékoztatást kaphat.”
25. § A Kbt. 60. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az ajánlatkérõ az ajánlati felhívásban köteles hivatkozni az (1) bekezdésben foglalt kizáró okokra.”
26. § A Kbt. 62. §-a a következõ új (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az ajánlatkérõ – az érintett ajánlattevõ, alvállalkozó, erõforrást nyújtó szervezet nevének és címének (szék-
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helyének, lakóhelyének) megjelölésével – köteles tájékoztatni a Közbeszerzések Tanácsát az (1) bekezdés b) pontja
szerinti kizárásról, és a kizárás idõpontjáról.”
27. § A Kbt. 63. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„63. § (1) Az ajánlattevõnek és – a 71. § (1) bekezdésének b) és c) pontja, valamint (5) bekezdése szerinti esetben – a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevõ számára erõforrást nyújtó szervezetnek
a) az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy
nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint – ha az
ajánlatkérõ azt elõírta – a 61. § (1), illetõleg (2) bekezdésének hatálya alá, illetõleg jogosult ezt igazolni,
b) az ajánlattevõ (közös ajánlattétel esetén ajánlattevõk) nyertessége esetén az eredményhirdetést követõ
nyolc napon belül a (2)–(5) bekezdés és a 63/A. § (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. §
(1) bekezdésének, valamint – ha az ajánlatkérõ azt elõírta – a 61. § (1), illetõleg (2) bekezdésének hatálya alá, ha
ezt az ajánlatban nem igazolta.
(2) Az ajánlatkérõ a következõ igazolásokat és írásbeli
nyilatkozatokat köteles elfogadni:
a) a 60. § (1) bekezdésének a)–d), f) és h) pontja és a
61. § (1) bekezdésének a)–c) pontja esetében az illetékes
bíróság vagy hatóságok nyilvántartásának kivonatát (hatósági erkölcsi bizonyítványt) vagy ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolást;
b) a 60. § (1) bekezdésének e) pontja esetében az érintett ország illetékes hatóságainak igazolását;
c) ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki az
a) vagy a b) pont szerinti kivonatot vagy igazolást, vagy
azok nem terjednek ki az a) pontban hivatkozott esetek
mindegyikére, az ajánlattevõ (alvállalkozó) eskü alatt tett
nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az
érintett országban, az ajánlattevõ (alvállalkozó) által az
illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet
elõtt tett, illetve közjegyzõ által hitelesített nyilatkozatot;
d) a 61. § (1) bekezdésének d) pontja esetében az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásmegrendelésre irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról szóló 2004/18/EK irányelvnek árubeszerzés esetében
a IX B. mellékletében, építési beruházás esetében a
IX A. mellékletében, szolgáltatásmegrendelés esetében
a IX C. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti
igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást vagy nyilatkozatot;
e) a 61. § (1) bekezdésének e) pontja esetében az engedély vagy a jogosítvány hiteles másolatát, illetõleg a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást;
f) a 60. § (1) bekezdésének i) pontja esetében az ajánlattevõ (alvállalkozó) nyilatkozatát;
g) a 61. § (2) bekezdése esetében hatósági igazolást;
h) a minõsített ajánlattevõk hivatalos jegyzéke szerinti
igazolást azokban az esetekben, amelyekben a jegyzék bi-
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zonyítja – figyelemmel a 14. §-ban foglaltakra is –, hogy
az ajánlattevõ (alvállalkozó) nem esik a 60. és 61. § valamely esetének hatálya alá.
(3) A nyertes ajánlattevõ, a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá az erõforrást nyújtó szervezet – ha
az ajánlatban nem adta be – az eredményhirdetést követõ
nyolc napon belül köteles csatolni a 60. § (1) bekezdésének e) pontja és – ha az ajánlatkérõ azt elõírta – a 61. §
(2) bekezdése szerinti köztartozást nyilvántartó hatóságok
igazolását arról, hogy az igazolás kiállításának idõpontjában van-e az ajánlattevõnek vagy alvállalkozójának vagy a
számára erõforrást nyújtó szervezetnek a hatóság által
nyilvántartott köztartozása, vagy ha van, annak megfizetésére halasztást kapott.
(4) Amennyiben az ajánlatkérõ alkalmazza a 91. §
(2) bekezdését, és a nyertes ajánlattevõ, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá az erõforrást nyújtó szervezet a (3) bekezdésben elõírt határidõn belül az igazolásokat nem, vagy nem megfelelõ tartalommal csatolja, az
ajánlatkérõ az eredményhirdetést követõ kilencedik napon
elektronikus úton felhívja a következõ legkedvezõbb ajánlatot tevõt az igazolások benyújtására. A következõ legkedvezõbb ajánlatot tevõnek, a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá a számára erõforrást nyújtó szervezetnek az eredményhirdetést követõ kilencedik naptól
számított nyolc napon belül kell a szükséges igazolásokat
becsatolnia, ha az ajánlatban nem adta be.
(5) Ha jogszabály a 60. § (1) bekezdése e) pontjának
vagy a 61. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó új közterhet állapít meg, az ezzel kapcsolatos igazolást csak azokban az eljárásokban kell csatolni, amelyekben az eljárás
eredményének kihirdetése a köztartozásról szóló rendelkezés hatálybalépését követõ egy évnél késõbbi idõpontban történik.
(6) A 60. § (1) bekezdésének g) pontjában foglalt feltétel megvalósulását – a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló
1996. évi LXXV. törvény hatálya alá tartozó esetekben – a
munkavédelmi hatóság nyilvántartásából nyilvánosságra
hozott adatok alapján az ajánlatkérõ ellenõrzi. A munkaügyi ellenõrzés szempontjából a bányászatról szóló 1993.
évi XLVIII. törvény hatálya alá tartozó esetekben a bányafelügyelet adja ki a hatósági igazolást. A hatósági igazolás
a kiállításától számított három hónapig érvényes.”
28. § A Kbt. a következõ új 63/A. §-sal egészül ki:
„63/A. § (1) Az ajánlatkérõ nem kérheti azon tények,
adatok igazolását, illetve az ajánlattevõnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az erõforrást
nyújtó szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket,
adatokat, amelyek ellenõrzésére az ajánlatkérõ közhiteles
elektronikus nyilvántartásból ingyenesen jogosult.
(2) A közbeszerzési ajánlatkérõk számára – ha jogszabály alapján az ajánlatkérõ a nyilvántartáshoz hozzáfér-
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het – a közbeszerzési kizáró okokkal kapcsolatos belföldi
közhiteles elektronikus nyilvántartások adataihoz történõ
hozzáférés ingyenes.
(3) Az ajánlatkérõ az (1) bekezdés szerinti adatokat az
eredményhirdetést követõ nyolcadik, a 63. § (4) bekezdése
szerinti esetben tizenhetedik napon ellenõrzi, valamint
azokat az ellenõrzéssel egyidejûleg a 7. §-nak megfelelõen
dokumentálja és megõrzi.
(4) A hatósági igazolást a hatóság négy napon belül adja
ki, a hatóság az ügyintézési határidõt nem hosszabbíthatja
meg. A hatósági igazolásban azt kell megjelölni, hogy
„közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára” állították ki, a közbeszerzési eljárás ajánlatkérõjének, tárgyának megjelölése nélkül.
(5) Az ajánlatkérõ kérelemre – annak kézhezvételétõl
számított két munkanapon belül – köteles tájékoztatni a
más közbeszerzési eljárás ajánlatkérõjét a 61. § (1) bekezdésének c) pontjában szereplõ körülményrõl.”
29. § A Kbt. 65. §-a a következõ új (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az ajánlattevõ a szerzõdés teljesítéséhez szükséges
alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erõforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben köteles igazolni azt is, hogy a szerzõdés teljesítéséhez szükséges erõforrások rendelkezésre állnak majd a szerzõdés teljesítésének idõtartama alatt.
(4) Az igénybe vett erõforrások tekintetében a rendelkezésre állás az alábbi igazolásokkal történik:
a) ha az ajánlattevõ és az erõforrást nyújtó szervezet
között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás
áll fenn, az erõforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával;
b) az ajánlattevõ és az erõforrást nyújtó szervezet közötti, a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás
hiányában az ajánlattevõ és az erõforrást nyújtó szervezet
által kötött megállapodás és az erõforrást nyújtó szervezet
kötelezettségvállalásra vonatkozó, közjegyzõ által hitelesített nyilatkozatának benyújtásával.”
30. § A Kbt. 70. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„70. § (1) Az ajánlattevõnek az ajánlati felhívásban és a
dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelõen kell ajánlatát elkészítenie és
benyújtania. Az ajánlatkérõ formai követelményt legfeljebb a megfelelõ ajánlattételhez ténylegesen szükséges
mértékig írhat elõ, és a közbeszerzési eljárást megindító
felhívás, valamint a dokumentáció magyar nyelven történõ
elérhetõségét, illetve a magyar nyelven történõ ajánlattétel
lehetõségét minden esetben biztosítania kell.
(2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevõ kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerzõdés teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra,
valamint arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a
közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzõdés teljesí-
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tése céljából, e szerzõdésen alapuló szerzõdéseiben saját
magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. §
(1)–(3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (5) bekezdése szerinti elõírások érvényesítését. Az ajánlatban továbbá az
ajánlattevõnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minõsül-e.
(3) Az ajánlattevõnek a kizáró okokkal kapcsolatban a
63. § és a 63/A. § (1) bekezdése szerint kell eljárnia. Az
ajánlattevõ továbbá köteles igazolni a szerzõdés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint mûszaki,
illetõleg szakmai alkalmasságát, és az erre vonatkozó igazolásokat az ajánlatban kell megadnia.
(4) Az ajánlattevõ ugyanabban a közbeszerzési eljárásban – részajánlattételi lehetõség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében – nem tehet közös ajánlatot más
ajánlattevõvel, illetõleg abban más ajánlattevõ – a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt – alvállalkozójaként sem vehet részt,
továbbá más ajánlattevõ számára erõforrást sem biztosíthat. Ugyanabban a közbeszerzési eljárásban – részajánlattételi lehetõség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében – az adott személy, szervezet nem vehet részt egynél
több ajánlattevõ (közös ajánlattevõ) közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójaként és erõforrást nyújtó szervezeteként.”
31. § A Kbt. 71. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek
teljesítéséhez az ajánlattevõ a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz
igénybe,
b) az ajánlattevõ által a szerzõdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a
megjelölt alvállalkozók közremûködnek, továbbá
c) az ajánlattevõ részére a szerzõdés teljesítéséhez erõforrást nyújtó szervezetet.”
32. § A Kbt. 74. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„74. § (1) Az ajánlat benyújtására vonatkozó határidõt
(ajánlattételi határidõ) az ajánlatkérõ nem határozhatja
meg az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától számított negyvenöt napnál rövidebb idõtartamban.
(2) Ha az ajánlatkérõ az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napját legalább ötvenkét nappal
megelõzõen, de legfeljebb tizenkét hónapon belül elõzetes
összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetményt adott fel, és
az tartalmazta az ajánlati felhívás hirdetményi mintája sze-
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rinti, a tájékoztatót tartalmazó hirdetmény feladásának
idõpontjában rendelkezésre álló adatokat is, az (1) bekezdésben elõírt határidõnél rövidebbet is meg lehet határozni.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben az ajánlattételi határidõ nem lehet rövidebb az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától számított huszonkilenc napnál, kivéve sürgõsség esetén, amely esetben az ajánlattételi
határidõ huszonkét napra rövidíthetõ.
(4) Az ajánlattételi határidõ legkevesebb negyvenöt
vagy huszonkilenc napos idõtartamát legfeljebb öt nappal
le lehet rövidíteni, feltéve, hogy az ajánlatkérõ a dokumentációt térítésmentesen és teljes terjedelemben közvetlenül
elektronikus úton az ajánlattevõk számára hozzáférhetõvé
teszi az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától, és a hirdetményben megadja a hozzáférés
adatait.
(5) Ha a dokumentáció nagy terjedelmû, vagy ha az
ajánlattételre a dokumentáció helyben való megtekintését
vagy valamely helyszín megtekintését követõen kerülhet
csak sor, az ajánlatkérõnek ennek figyelembevételével
kell az ajánlattételi határidõt – az (1)–(4) bekezdésben foglaltakhoz képest hosszabb idõtartamban – meghatároznia.
(6) Az ajánlattételi határidõt minden esetben úgy kell
meghatározni, hogy elegendõ idõtartam álljon rendelkezésre a megfelelõ ajánlattételhez.”
33. § A Kbt. 83. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„83. § (1) Az ajánlatkérõ köteles az összes ajánlattevõ
számára, azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetõségét.
(2) A hiánypótlás a kizáró okokkal, az alkalmassággal
kapcsolatos igazolások és nyilatkozatok, illetõleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban az ajánlat részeként benyújtásra elõírt egyéb iratok utólagos csatolására,
illetve hiányosságainak pótlására terjedhet ki, továbbá az
ajánlattal kapcsolatos formai elõírásoknak való utólagos
megfeleltetésre irányulhat. Hiánypótlásnak van helye akkor is, ha az ajánlattevõ nem megfelelõ példányszámban
nyújtotta be ajánlatát.
(3) A hiánypótlásról az ajánlatkérõ egyidejûleg, közvetlenül, írásban köteles tájékoztatni az összes ajánlattevõt,
megjelölve a határidõt, továbbá ajánlatonként a hiányokat.
(4) Az ajánlattevõ – a (2) bekezdésben meghatározott
körben – a hiánypótlási felhívásban nem szereplõ hiányokat is pótolhat az ajánlatkérõ által megállapított hiánypótlási határidõ lejártáig.
(5) A hiánypótlást követõen az ajánlatkérõ köteles
újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási
felhívás(ok)ban nem szereplõ hiányt észlelt. A korábban
megjelölt hiányok a késõbbi hiánypótlások során már nem
pótolhatók, de önkéntes hiánypótlás az ezzel nem érintett
körben, a (2) bekezdés keretei között ekkor is teljesíthetõ.
(6) A hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat azon
elemeinek módosítását, amelyek az ajánlatkérõ által – az
ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban – megadott
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közbeszerzési mûszaki leírásra vonatkozó szakmai ajánlat
részét képezik, továbbá amelyek a 81. § (4) bekezdése szerint értékelésre kerülnek. A hiánypótlás során az ajánlattevõ új, közösen ajánlatot tevõ, illetõleg alvállalkozó, továbbá erõforrást nyújtó szervezet megjelölésével és a rá vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki az ajánlatát.
(7) Az ajánlatkérõ köteles meggyõzõdni arról, hogy a
hiánypótlás(oka)t követõen – adott esetben – a benyújtott
ajánlati példányok hiánypótlással nem érintett tartalma
megegyezik-e az eredti ajánlat tartalmával. Eltérés esetén,
vagy ha a hiánypótlást nem, vagy nem megfelelõen teljesítették, kizárólag az erdeti ajánlati példányt (példányokat)
lehet figyelembe venni az elbírálás során.”
34. § A Kbt. 86. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„86. § (1) Ha az ajánlat kirívóan alacsonynak vagy magasnak értékelt ellenszolgáltatást tartalmaz, az ajánlatkérõ
az általa lényegesnek tartott ajánlati elemekre vonatkozó
adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni. Az
ajánlatkérõnek errõl a kérésrõl a többi ajánlattevõt egyidejûleg, írásban értesítenie kell.
(2) Indokolást és az ajánlati elemre vonatkozó adatokat
köteles kérni az ajánlatkérõ különösen akkor, ha az ajánlati
ár alapján kalkulálható bérköltség nem éri el az adott ágazatban általában szokásos béreket vagy azokat kirívóan
meghaladja, illetve, ha a szerzõdés teljesítése kapcsán felmerülõ eszköz- és anyagköltségek (beszerzési értékek)
nem érik el az ágazatban általában szokásos árszintet vagy
azokat kirívóan meghaladják.
(3) Az ajánlatkérõ az indokolás és a rendelkezésére álló
iratok alapján köteles meggyõzõdni az ajánlati elemek
megalapozottságáról, ennek során írásban tájékoztatást
kérhet az ajánlattevõtõl a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan.
(4) Az ajánlatkérõ figyelembe veheti az olyan objektív
alapú indokolást, amely különösen
a) a gyártási folyamat, az építési beruházás, illetõleg a
szolgáltatásnyújtás módszerének gazdaságosságára,
b) a választott mûszaki megoldásra,
c) a teljesítésnek az ajánlattevõ számára kivételesen
elõnyös körülményeire,
d) az ajánlattevõ által ajánlott áru, építési beruházás, illetõleg szolgáltatás eredetiségére,
e) az építési beruházás, szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés teljesítésének helyén hatályos munkavédelmi rendelkezéseknek és munkafeltételeknek való megfelelésre,
vagy
f) az ajánlattevõnek állami támogatások megszerzésére
való lehetõségére vonatkozik.
(5) Az ajánlatkérõ köteles érvénytelennek nyilvánítani
az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági
ésszerûséggel összeegyeztethetõnek az indokolást.
(6) A gazdasági ésszerûséggel össze nem egyeztethetõnek minõsül az indokolás különösen akkor, ha az ajánlati
ár – a szerzõdés teljesítéséhez szükséges élõmunka-ráfor-
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dítás mértékére tekintettel – nem nyújt fedezetet a külön
jogszabályban, illetve kollektív szerzõdésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett szerzõdésben megállapított munkabérre és az ahhoz kapcsolódó
közterhekre.
(7) Az ajánlatkérõ az állami támogatás miatt kirívóan
alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot csak abban az esetben nyilváníthatja érvénytelennek,
ha ezzel kapcsolatban elõzetesen írásban tájékoztatást kért
az ajánlattevõtõl, és ha az ajánlattevõ nem tudta igazolni,
hogy a kérdéses állami támogatást jogszerûen szerezte. Az
ezen okból érvénytelen ajánlatokról az ajánlatkérõ köteles
tájékoztatni – a Közbeszerzések Tanácsán keresztül – az
Európai Bizottságot.
(8) A (2) bekezdés szerinti általában szokásos bérekrõl,
eszköz- és anyagárakról a közbeszerzés tárgya szerinti
szakmai szervezetek folyamatosan tájékoztatják a Közbeszerzések Tanácsát.
(9) Az adott ágazatért felelõs miniszter a (6) bekezdés
szerinti külön jogszabályok, illetve kollektív szerzõdések
vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett
szerzõdések körérõl, továbbá az azokban megállapított
munkabérrõl és az ahhoz kapcsolódó közterhekrõl folyamatosan tájékoztatja a Közbeszerzések Tanácsát.
(10) A Közbeszerzések Tanácsa a (8) és (9) bekezdés
szerinti információkat a honlapján teszi közzé.”
35. § (1) A Kbt. 88. §-ának (1) bekezdése a következõ új
i) ponttal egészül ki:
[Az ajánlat érvénytelen ha]
„i) az ajánlattevõ és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá az ajánlattevõ számára erõforrást nyújtó
szervezet az eredményhirdetést követõ nyolc napon belül
nem igazolta, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdése, illetõleg – ha azt az ajánlatkérõ elõírta – a 61. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy ennek kapcsán hamis nyilatkozatot tett.”
(2) A Kbt. 88. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az ajánlatkérõnek ki kell zárnia az eljárásból az
ajánlattevõt, ha a számára erõforrás nyújtását ígérõ szervezet
a) a kizáró okok (60–62. §) hatálya alá esik;
b) részérõl a kizáró ok (60–62. §) az eljárás során következett be.”
36. § A Kbt. 91. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az ajánlatkérõ csak az eljárás nyertesével vagy
a) az eljárás nyertesének visszalépése vagy
b) az eljárás nyertesének a 60. § (1) bekezdésének, valamint – ha az ajánlatkérõ azt elõírta – a 61. § (1), illetõleg
(2) bekezdésének hatálya alá nem tartozásával kapcsolatos
hamis nyilatkozata vagy ezen kizáró okokkal kapcsolatos
igazolás(ok) benyújtásának elmulasztása esetében az aján-
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latok értékelése során [81. § (4) bekezdés] a következõ
legkedvezõbb ajánlatot tevõnek minõsített szervezettel
(személlyel) kötheti meg a szerzõdést.”
37. § A Kbt. a következõ új 92/A. §-sal egészül ki:
„92/A. § (1) Az ajánlatkérõ eredménytelennek nyilváníthatja az eljárást, ha egyetlen ajánlatot nyújtottak be, akkor is, ha az egyetlen benyújtott ajánlat érvényes.
(2) Eredménytelen az eljárás, ha több ajánlatot nyújtottak be, de a benyújtott ajánlatok között csak egyetlen érvényes ajánlat van.
(3) Nem lehet az eljárást e § szerint eredménytelennek
nyilvánítani akkor, ha az ajánlatkérõ elõzõ eljárása e § szerint eredménytelen volt, és az eljárást az ajánlatkérõ
ugyanazon beszerzési tárgyra folytatja le, úgy, hogy az eljárást megindító felhívás és dokumentáció tartalma az elõzõ eljáráshoz képest nem változott.”
38. § A Kbt. 96. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„96. § (1) Az eredményhirdetés során az ajánlatkérõ köteles ismertetni az írásbeli összegezésben [93. § (2) bekezdés] foglalt adatokat. A 92. § c) pontja szerinti eredménytelenségi esetben az ajánlatkérõ köteles tájékoztatást adni
a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összegérõl, továbbá adott esetben arról, hogy az mikor és milyen okból
került elvonásra, átcsoportosításra.
(2) Az írásbeli összegezést az eredményhirdetésen jelen
levõ ajánlattevõknek át kell adni, a távol levõ ajánlattevõknek pedig az eredményhirdetés napján, az eredményhirdetést követõen haladéktalanul telefaxon vagy elektronikus úton meg kell küldeni. Ha az ajánlattevõ nem adta
meg elektronikus levélcímét vagy telefaxon való elérhetõségét, részére az írásbeli összegezést az eredményhirdetés
napján postai úton kell feladni.
(3) Az eredményhirdetésen az ajánlatkérõ felhívja a
nyertes ajánlattevõt a 63. § (2) és (3) bekezdése szerinti
igazolások nyolc napon belül történõ benyújtására.
(4) Ha a nyertes ajánlattevõ az eredményhirdetésen
nincs jelen, az ajánlatkérõ az igazolások benyújtására az
eredményhirdetést követõen haladéktalanul, elektronikus
úton és egyidejûleg faxon elküldött felhívásával szólítja
fel.
(5) Az eredményhirdetésen részt nem vett nyertes ajánlattevõ az igazolás határidõben történõ be nem nyújtása
esetén nem hivatkozhat arra, hogy az eredményhirdetésen
nem vett részt.”
39. § A Kbt. a következõ új 96/A. §-sal egészül ki:
„96/A. § (1) Ha az ajánlatkérõ a törvény második része
szerinti eljárást folytat le, a nyertes ajánlatot – kivéve a
73. § (1) bekezdés szerinti melléklet által tartalmazott adatokat – a Közbeszerzések Tanácsa honlapján az eredményhirdetést követõen haladéktalanul közzéteszi.
(2) Az eredményhirdetéskor és azt követõen nem lehet
üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra ho-
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zatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a 73. § (2) bekezdése körébe tartozik, illetõleg amelyet az ajánlat elbírálása
során – döntése meghozatalával összefüggésben – az ajánlatkérõ figyelembe vett.”
40. § A Kbt. a 96/A. §-t követõen a következõ új alcímmel, valamint 96/B. és 96/C. §-sal egészül ki:
„Elõzetes vitarendezés
96/B. § (1) Ha az ajánlattevõ nem ért egyet az írásbeli
összegezésben [93. § (2) bekezdés] foglalt valamely megállapítással, az eredményhirdetést követõ öt napon belül
köteles – kérelem benyújtásával – az ajánlatkérõhöz fordulni jogorvoslatért.
(2) Az ajánlattevõnek az ajánlatkérõhöz benyújtott kérelmében (a továbbiakban: elõzetes vitarendezési kérelem) meg kell jelölnie az írásbeli összegezés vitatott pontját, javaslatát, észrevételét, valamint az álláspontját alátámasztó adatokat, tényeket, illetõleg az azt alátámasztó dokumentumokra hivatkoznia kell.
(3) Az elõzetes vitarendezési kérelmet faxon vagy elektronikus úton kell megküldeni az ajánlatkérõ részére, aki a
kérelemmel kapcsolatos álláspontjáról az ajánlattevõt az
eredményhirdetést követõ naptól számított nyolcadik napig a benyújtási módnak megegyezõ módon tájékoztatja.
(4) Amennyiben valamely ajánlattevõ elõzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be, az ajánlatkérõ a kérelem benyújtásától a válaszának megküldését követõ tizedik napig
nem kötheti meg a szerzõdést.
(5) Az írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást
(névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát
vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérõ kérelemre vagy
kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított írásbeli
összegezést az ajánlatkérõ legkésõbb az eredményhirdetést követõ öt napon belül köteles egyidejûleg megküldeni
az összes ajánlattevõnek.
(6) Az e § és a 96/C. § szerint módosított, illetõleg kijavított írásbeli összegezés tartalmára vonatkozóan elõzetes
vitarendezési kérelmet nem lehet benyújtani.
96/C. § Az ajánlatkérõ az eredményhirdetéstõl számított tizedik napig egy alkalommal jogosult az írásbeli
összegezést módosítani és szükség esetén az érvénytelenségrõl szóló tájékoztatást visszavonni, ha az eredményhirdetést követõen észleli, hogy a kihirdetett eredmény (eredménytelenség) törvénysértõ volt és a módosítás a törvénysértést orvosolja. Az ajánlatkérõ a módosított írásbeli
összegezést köteles elektronikus úton haladéktalanul, egyidejûleg az összes ajánlattevõnek megküldeni.”
41. § A Kbt. 99. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„99. § (1) Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a
szerzõdést a nyertes szervezettel (személlyel) [91. §] kell
írásban megkötni az ajánlati felhívás, a dokumentáció, a
dokumentáció részeként kiadott szerzõdéstervezet, valamint az ajánlat tartalmának megfelelõen. A szerzõdésnek
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tartalmaznia kell – az eljárás során alkalmazott bírálati
szempontra tekintettel – a nyertes ajánlat azon elemeit,
amelyek értékelésre kerültek.
(2) Ha az ajánlatkérõ lehetõvé tette a közbeszerzés egy
részére történõ ajánlattételt, a részek tekintetében nyertesekkel (91. §) kell szerzõdést kötni. E szerzõdés szükség
esetén az ajánlatoknak, illetõleg az ajánlati felhívásnak
megfelelõen tartalmazhatja az ajánlattevõként szerzõdést
kötõk közötti együttmûködés feltételeit is.
(3) A szerzõdéskötés tervezett idõpontját az ajánlati felhívásban kell megadni, azzal, hogy az nem határozható
meg az írásbeli összegezés [93. § (2) bekezdés] megküldését követõ naptól számított huszadik napnál korábbi és
harmincadik – építési beruházás esetében hatvanadik – napnál késõbbi idõpontban.
(4) Amennyiben jogorvoslati eljárás indul, a szerzõdéskötés ajánlati felhívásban megadott idõpontjától eltérve a
szerzõdést az ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési
ügy befejezését eredményezõ határozat meghozataláig
nem lehet megkötni, kivéve, ha a Közbeszerzési Döntõbizottság a szerzõdés megkötését engedélyezi [332. § (4) bekezdés].”
42. § A Kbt. a következõ új 99/A. §-sal egészül ki:
„99/A. § (1) Az ajánlatkérõ a nyertes szervezettel (személlyel) [91. §] szemben csak abban az esetben mentesül a
közbeszerzési szerzõdés megkötésének kötelezettsége
alól, ha az eredményhirdetést követõen – általa elõre nem
látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési szerzõdés megkötésére vagy teljesítésére nem képes.
(2) A szerzõdés – a 73. § (1) bekezdése szerinti melléklete kivételével, feltéve, hogy az abban foglaltak nem ellentétesek a 96/A. §-sal – nyilvános, annak tartalma közérdekû adatnak minõsül.
(3) Az ajánlatkérõ a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzõdést honlapján, ha nem rendelkezik honlappal
a Közbeszerezések Tanácsa honlapján a megkötését követõen haladéktalanul köteles közzétenni. A szerzõdésnek a
honlapon a teljesítéstõl számított öt évig folyamatosan elérhetõnek kell lennie.
(4) Az ajánlatkérõ és
a) a nyertes ajánlattevõ (ajánlattevõk) vagy
b) az olyan gazdálkodó szervezet között, amely felett a
nyertes ajánlattevõ a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyást gyakorol, vagy amely a nyertes ajánlattevõ
felett többségi befolyást gyakorol,
a közbeszerzési szerzõdés megkötését követõen öt éven
belül megkötött, a közbeszerzési értékhatárokat el nem érõ
értékû szerzõdéseket, valamint minden egyéb szerzõdést is
(ideértve a 2/A. § szerinti szerzõdéseket is) a (3) bekezdés
szerint közzé kell tenni.”
43. § A Kbt. 102. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az ajánlatkérõ a részvételi dokumentációban felhívhatja a figyelmet arra, hogy közbeszerzési eljárása füg-
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getlen szakértõ bevonásával történõ monitoringja céljából
megállapodást (átláthatósági megállapodás) kötött vagy
ilyen megállapodás megkötésére lehetõséget biztosít. Ez a
figyelemfelhívás nem jelent kötelezettséget az átláthatósági megállapodásban való részvételre. A megállapodásban
való részvétel hiánya miatt a részvételre jelentkezõt a közbeszerzési eljárásban hátrány nem érheti.”
44. § A Kbt. 104. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A részvételre jelentkezõnek a részvételi felhívásban, illetõleg a részvételi dokumentációban meghatározott
tartalmi és formai követelményeknek megfelelõen kell
részvételi jelentkezését elkészítenie és benyújtania. Az
ajánlatkérõ formai követelményt legfeljebb a megfelelõ
részvételi jelentkezés benyújtásához ténylegesen szükséges feltételek mértékéig írhat elõ.”
45. § A Kbt. 105. §-a (1) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A részvételi jelentkezésben meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek
teljesítéséhez a részvételre jelentkezõ a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe,
b) a részvételre jelentkezõ által a szerzõdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint
a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közremûködnek, továbbá
c) a részvételre jelentkezõ részére a szerzõdés teljesítéséhez erõforrást nyújtó szervezetet.”
46. § A Kbt. 107. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A részvételi határidõt az ajánlatkérõ nem határozhatja meg a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától számított harminc napnál rövidebb idõtartamban.”
47. § A Kbt. 112. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„112. § (1) Az ajánlatkérõ köteles az összes részvételre
jelentkezõ számára, azonos feltételekkel biztosítani a
hiánypótlás lehetõségét.
(2) A hiánypótlás a kizáró okokkal, az alkalmassággal
kapcsolatos igazolások és nyilatkozatok, illetõleg a részvételi felhívásban vagy a részvételi dokumentációban a
részvételi jelentkezés részeként benyújtásra elõírt egyéb
iratok utólagos csatolására, illetve hiányosságainak pótlására terjedhet ki, továbbá a részvételi jelentkezéssel kapcsolatos formai elõírásoknak való utólagos megfeleltetésre irányulhat. Hiánypótlásnak van helye akkor is, ha a részvételre jelentkezõ nem megfelelõ példányszámban nyújtotta be részvételi jelentkezését.
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(3) A hiánypótlásról az ajánlatkérõ egyidejûleg, közvetlenül, írásban köteles tájékoztatni az összes részvételre jelentkezõt, megjelölve a határidõt, továbbá részvételi jelentkezésenként a hiányokat.
(4) A részvételre jelentkezõ – a (2) bekezdésben meghatározott körben – a hiánypótlási felhívásban nem szereplõ
hiányokat is pótolhat az ajánlatkérõ által megállapított
hiánypótlási határidõ lejártáig.
(5) A hiánypótlást követõen az ajánlatkérõ köteles
újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási
felhívás(ok)ban nem szereplõ hiányt észlelt. A korábban
megjelölt hiányok a késõbbi hiánypótlások során már nem
pótolhatók, de önkéntes hiánypótlás az ezzel nem érintett
körben, a (2) bekezdés keretei között ekkor is teljesíthetõ.
(6) A hiánypótlás során a részvételre jelentkezõ új, közösen részvételre jelentkezõ, illetõleg alvállalkozó, továbbá erõforrást nyújtó szervezet megjelölésével és a rá vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki a részvételi jelentkezését.
(7) Az ajánlatkérõ köteles meggyõzõdni arról, hogy a
hiánypótlás(oka)t követõen – adott esetben – a benyújtott
részvételi jelentkezési példányok hiánypótlással nem érintett tartalma megegyezik-e az eredeti jelentkezés tartalmával. Eltérés esetén, vagy ha a hiánypótlást nem, vagy nem
megfelelõen teljesítették, kizárólag az eredeti részvételi
jelentkezési példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során.”
48. § A Kbt. 115. §-a a következõ új (2)–(4) bekezdéssel
egészül ki, egyidejûleg a § eredeti szövege (1) bekezdésre
változik:
„(2) Az ajánlatkérõ eredménytelennek nyilváníthatja a
részvételi szakaszt és az eljárást, ha mindössze egyetlen
részvételi jelentkezést nyújtottak be, akkor is, ha az egyetlen benyújtott részvételi jelentkezés érvényes.
(3) A részvételi szakasz és az eljárás eredménytelen, ha
több részvételi jelentkezést nyújtottak be, de a benyújtott
részvételi jelentkezések között mindössze egyetlen érvényes részvételi jelentkezés van.
(4) Nem lehet az eljárást e bekezdés szerint eredménytelennek nyilvánítani akkor, ha az ajánlatkérõ elõzõ eljárása
e bekezdés szerint eredménytelen volt, és az eljárást az
ajánlatkérõ ugyanazon beszerzési tárgyra folytatja le, úgy,
hogy az eljárást megindító felhívás és dokumentáció tartalma az elõzõ eljáráshoz képest változatlan.”
49. § (1) A Kbt. 118. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A részvételi szakasz eredményhirdetése során az
ajánlatkérõ köteles ismertetni a 116. § (2) bekezdése szerinti összegezésben foglalt adatokat. A összegezést az
eredményhirdetésen jelen levõ jelentkezõknek át kell adni,
a távol levõ jelentkezõknek pedig az eredményhirdetés
napján, az eredményhirdetést követõen haladéktalanul telefaxon vagy elektronikus úton meg kell küldeni. Ha a jelentkezõ nem adta meg elektronikus levélcímét vagy tele-
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faxon való elérhetõségét, részére az összegezést az eredményhirdetés napján postai úton kell feladni.”
(2) A Kbt. 118. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az elõzetes vitarendezésre vonatkozó rendelkezések (96/B. és 96/C. §) megfelelõn alkalmazandók.”
50. § A Kbt. 121. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az ajánlattevõnek a részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott
tartalmi és formai követelményeknek megfelelõen kell
ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevõ kifejezett nyilatkozatát a részvételi felhívás, illetõleg az ajánlattételi felhívás
feltételeire, a szerzõdés teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra, valamint arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzõdés
teljesítése céljából, e szerzõdésen alapuló szerzõdéseiben
saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. §
(1)–(3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (5) bekezdése szerinti elõírások érvényesítését. Az ajánlatban továbbá az
ajánlattevõnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minõsül-e.”
51. § A Kbt. 127. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ új (3) és
(4) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (3) és (4) bekezdés
számozása (5) és (6) bekezdésre változik:
„(2) A tárgyalásos eljárásban nem áll fenn az ajánlattevõnek, illetõleg az ajánlatkérõnek a 76–78. § szerinti ajánlati kötöttsége, illetõleg – a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásban – az ajánlatkérõnek az ajánlattételi szakaszra vonatkozóan a 108. § (1) bekezdése és a
121. § (6) bekezdése szerinti ajánlati kötöttsége.
(3) A (2) bekezdés alkalmazása nem járhat azzal, hogy
az eljárás alapján megkötött szerzõdés tárgya, illetõleg feltételei olyan jellemzõjében, illetõleg körülményében tér el
a közbeszerzés megkezdésekor [35. § (2) bekezdése] beszerezni kívánt beszerzési tárgytól, illetõleg megadott
szerzõdéses feltételektõl, amely nem tette volna lehetõvé
tárgyalásos eljárás alkalmazását, továbbá nem eredményezheti a bírálati szempont [beleértve az 57. § (3) bekezdés szerinti elemeket] megváltozását.
(4) A tárgyalások befejezésével ajánlati kötöttség jön
létre.”
52. § A Kbt. 128. §-a a következõ új (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az ajánlatkérõnek az utolsó tárgyalás befejezését
követõen két munkanapon belül minden ajánlattevõvel
egyidejûleg ismertetnie kell az ajánlatoknak azokat a
számszerûsíthetõ adatait, amelyek a bírálati szempont
(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.
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(7) Ha az ajánlatkérõ az eljárás eredményét kihirdette, a
szerzõdést a felhívásnak, illetõleg a dokumentációnak és
az ajánlatnak a tárgyalás befejezésekori tartalma szerint
kell megkötni.”
53. § A Kbt. 134. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az ajánlatkérõ az ajánlattételi felhívást az ajánlattételi határidõ lejártáig visszavonhatja. A visszavonásról e
határidõ lejárta elõtt egyidejûleg, közvetlenül, elektronikus úton kell tájékoztatni az összes ajánlattevõt és a Közbeszerzési Döntõbizottságot. A tájékoztatást a Közbeszerzési Döntõbizottságnak elektronikus úton kell megküldeni.”
54. § A Kbt. 136. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A gyorsított eljárásban az ajánlatkérõ a részvételi
határidõt nem határozhatja meg a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától számított tíz
napnál rövidebb idõtartamban. A gyorsított eljárásban az
ajánlatkérõ meghívásos eljárás esetén az ajánlattételi határidõt nem határozhatja meg az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számított tíz napnál rövidebb idõtartamban.”
55. § A Kbt. 136/C. §-a a következõ új (5) bekezdéssel
egészül ki, egyidejûleg az eredeti (5) bekezdés számozása
(6) bekezdésre változik:
„(5) A keretmegállapodásos eljárás második részében
az ajánlatkérõ az ajánlat(ok) elbírálásának befejezésekor
külön jogszabályban meghatározott minta szerinti írásbeli
összegezést köteles készíteni az ajánlat(ok)ról. Az eredményhirdetésre a 96. § (1) és (2) bekezdését, a szerzõdéskötésre a 99. § (2) és (3) bekezdését alkalmazni kell.”
56. § A Kbt. 141. §-ának b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[Építési koncesszió esetében]
„b) nyílt eljárásban az ajánlattételi határidõ, meghívásos
vagy hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásban a részvételi határidõ nem határozható meg az eljárást megindító hirdetmény feladásának napjától számított
negyvenöt napnál rövidebb idõtartamban, valamint a 74. §
(2) bekezdése és a 122. § (2) bekezdése nem alkalmazható.”
57. § A Kbt. 144. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A tárgyalásos eljárás esetét kivéve az ajánlattételi
határidõ nem határozható meg az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának, illetõleg az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számított harminchárom
napnál rövidebb idõtartamban, a részvételi határidõ pedig
nem határozható meg harminc napnál rövidebb idõtartamban. A 74. § (4) bekezdése és a 122. § (3) bekezdése alkal-
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mazandó. A 74. § (2) bekezdése, a 122. § (2) bekezdése és
a 136. § (2) bekezdése nem alkalmazható.”
58. § A Kbt. 161. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Építési beruházás beszerzése esetében, ha a beszerzés értéke eléri vagy meghaladja a közösségi értékhatárok
felét, az ajánlatkérõnek a harmadik rész helyett az V. fejezet szerint kell eljárnia, azzal az eltéréssel, hogy az eljárás
során a hirdetmények megküldésére és közzétételére a
246–248. § rendelkezéseit kell alkalmazni.”
59. § A Kbt. az Ajánlatkérõk alcímet megelõzõen a következõ 161/A. §-sal egészül ki:
„161/A. § (1) A 4. melléklet szerinti szolgáltatások esetében egyszerû eljárás (harmadik rész) alkalmazható. Ha a
közbeszerzés tárgya olyan összetett szolgáltatás, amely a
3. melléklet, valamint a 4. melléklet szerinti valamely szolgáltatást is magában foglalja, az egyszerû eljárás alkalmazható, feltéve, hogy a 4. melléklet szerinti szolgáltatás
értéke meghaladja a 3. melléklet szerinti szolgáltatás értékét.
(2) E fejezet szerinti eljárását az ajánlatkérõ külön jogszabályban meghatározott elektronikus úton folytatja le.”
60. § A Kbt. 179. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A közbeszerzés megkezdésén a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény feladásának idõpontját, a közvetlen részvételi felhívás megküldésének idõpontját, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében pedig az
ajánlattételi felhívás megküldésének, illetõleg meghatározott esetekben a tárgyalás megkezdésének idõpontját kell
érteni. Ez az idõpont az irányadó a 40. § (2) bekezdésének
a) pontja alkalmazása tekintetében is.”
61. § A Kbt. 181. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az ajánlatkérõ – a költségvetési év kezdetét követõen – idõszakos elõzetes tájékoztatót készíthet az adott
évre, illetõleg az elkövetkezõ legfeljebb tizenkét hónapra
tervezett
a) összes (a kivételi körbe nem tartozó és a közösségi
értékhatárokat elérõ vagy meghaladó értékû) árubeszerzéseirõl, ha annak becsült összértéke eléri vagy meghaladja a
176. § szerinti értékhatárt;
b) 3. melléklet szerinti összes (a kivételi körbe nem tartozó és a közösségi értékhatárokat elérõ vagy meghaladó
értékû) szolgáltatás megrendelésérõl, ha annak becsült
összértéke eléri vagy meghaladja a 176. § szerinti értékhatárt.”
62. § A Kbt. 182. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az ajánlatkérõ az idõszakos elõzetes tájékoztatót
külön jogszabályban meghatározott minta szerinti hirdet-
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mény útján teheti közzé. A hirdetmény honlapon történõ
közzétételére a hirdetménynek az Európai Közösségek
Hivatalos Kiadványai Hivatala részére elektronikus úton
történõ feladását követõen kerülhet sor.”
63. § A Kbt. 184. §-ának (2)–(4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:
„(2) Az ajánlatkérõnek a hirdetményt külön jogszabályban meghatározott elektronikus úton és módon kell – a
Közbeszerzések Tanácsán keresztül – megküldenie az
Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatalának.
Hirdetményt közzétételre csak az az ajánlatkérõ adhat fel,
amelyik a 18. § szerinti értesítési kötelezettségének – legkésõbb a hirdetmény Közbeszerzések Tanácsa részére történõ megküldése elõtt tizenöt nappal – eleget tett.
(3) Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai
Hivatala a hirdetményt a feladást követõen legkésõbb öt
napon belül teszi közzé.
(4) A Közbeszerzések Tanácsa (Titkársága) az ajánlatkérõ által megküldött hirdetményt – továbbküldése, feladása elõtt – megvizsgálja abból a szempontból, hogy
megfelel-e a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak. A hirdetmények ellenõrzéséért – külön jogszabályban meghatározott mértékû – díjat kell fizetni. A hirdetmények ellenõrzéséért a Közbeszerzések Tanácsa polgári jogi felelõsséggel tartozik.”
64. § A Kbt. 195. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„195. § (1) Az ajánlattételi határidõt az ajánlatkérõ nem
határozhatja meg az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától számított negyvenöt napnál rövidebb idõtartamban.
(2) Ha az ajánlatkérõ az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napját legalább ötvenkét nappal
megelõzõen, de legfeljebb tizenkét hónapon belül idõszakos elõzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetményt adott fel,
és az tartalmazta a 208. § (2) bekezdésében említett hirdetmény mintája szerinti, a tájékoztatót tartalmazó hirdetmény feladásának idõpontjában rendelkezésre álló adatokat is, az (1) bekezdésben elõírt határidõnél rövidebbet is
meg lehet határozni.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben az ajánlattételi határidõ nem lehet rövidebb az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától számított huszonkilenc napnál, kivéve sürgõsség esetén, amely esetben huszonkét
napra rövidíthetõ.
(4) Az ajánlattételi határidõ (1)–(3) bekezdés szerinti
idõtartamát legfeljebb öt nappal le lehet rövidíteni, feltéve,
hogy az ajánlatkérõ a dokumentációt térítésmentesen és
teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton, külön
jogszabályban meghatározott módon az ajánlattevõk számára hozzáférhetõvé teszi az ajánlati felhívást tartalmazó
hirdetmény közzétételének napjától, és a hirdetményben
megadja a hozzáférés adatait.
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(5) Ha a dokumentáció nagy terjedelmû, vagy ha az
ajánlattételre a dokumentáció helyben való megtekintését
vagy valamely helyszín megtekintését követõen kerülhet
csak sor, az ajánlatkérõnek ennek figyelembevételével
kell az ajánlattételi határidõt – az (1)–(4) bekezdésben foglaltakhoz képest hosszabb idõtartamban – meghatároznia.
(6) Az ajánlattételi határidõt minden esetben úgy kell
meghatározni, hogy elegendõ idõtartam álljon rendelkezésre a megfelelõ ajánlattételhez. Az ajánlattételi határidõ
a (2) és (4) bekezdés együttes alkalmazása esetén sem lehet az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény feladásától
számított tizenöt napnál rövidebb.”
65. § A Kbt. 203. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„203. § A részvételi határidõt az ajánlatkérõ nem határozhatja meg a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény
feladásának napjától számított harminc napnál rövidebb
idõtartamban. A részvételi határidõ sürgõsség esetén tizenöt napra rövidíthetõ.”
66. § A Kbt. 211. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„211. § A részvételi határidõt az ajánlatkérõ nem határozhatja meg a közvetlen részvételi felhívás megküldésének napjától számított harminc napnál rövidebb idõtartamban. A részvételi határidõ sürgõsség esetén tizenöt napra
rövidíthetõ.”
67. § (1) A Kbt. harmadik részének címe helyébe a következõ cím lép:
„HARMADIK RÉSZ
A NEMZETI ÉRTÉKHATÁROKAT ELÉRÕ ÉRTÉKÛ
KÖZBESZERZÉSEKRE VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK, EGYSZERÛ KÖZBESZERZÉSI
ELJÁRÁS”
(2) A Kbt. VI. fejezetének címe helyébe a következõ
cím lép:
„VI. Fejezet
ÁLTALÁNOS EGYSZERÛ KÖZBESZERZÉSI
ELJÁRÁS”
68. § A Kbt. 240–261. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„240. § (1) E fejezet szerint kell eljárni a 241. §-ban
meghatározott szervezeteknek (ajánlatkérõk), ha megadott
tárgyú közbeszerzéseik értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri vagy meghaladja a nemzeti értékhatárokat, és
nem a IV. fejezet szerint kell eljárni.
(2) E fejezet szerinti eljárását az ajánlatkérõ külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton folytatja le.
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241. § E fejezet alkalmazásában ajánlatkérõk:
a) a 22. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérõk, a 22. § (4) bekezdése szerinti kivétellel;
b) a támogatásból megvalósítandó közbeszerzés tekintetében az a) pont alá nem tartozó szervezet – kivéve az
egyéni vállalkozót és az egyéni céget –, amelynek az e fejezet szerinti közbeszerzését az a) pontban meghatározott
egy vagy több szervezet költségvetési forrásból, illetõleg
az Európai Unióból származó forrásból hetvenöt százalékot meghaladó részben közvetlenül támogatja;
c) az a) pont alá nem tartozó szervezet, amelynek fizetési kötelezettségéért a Kormány az államháztartásról
szóló törvény alapján készfizetõ kezességet vállalt.
A közbeszerzés tárgyai
242. § (1) A közbeszerzés tárgya árubeszerzés, építési
beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelése,
illetõleg szolgáltatási koncesszió.
(2) Az árubeszerzésre a 24. §-t azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy árubeszerzésnek minõsül az ingatlan tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó
jognak – vételi joggal vagy anélkül történõ – megszerzése
is az ajánlatkérõ részérõl.
(3) Az építési beruházásra a 25. § (1) bekezdését, építési
koncesszióra a 26. §-t, a szolgáltatás megrendelésére a
27. §-t kell alkalmazni. A 28. § szintén alkalmazandó.
(4) A szolgáltatási koncesszió olyan szolgáltatásmegrendelés, amelynek alapján az ajánlatkérõ a szolgáltatás
nyújtásának jogát (hasznosítási jog) meghatározott idõre
átengedi, és ellenszolgáltatása a hasznosítási jog vagy e
jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt.
Kivételek
243. § E fejezet szerinti eljárást nem kell alkalmazni
a) a 29. § szerinti kivételek esetében azzal, hogy az
(1) bekezdésének a) pontja szerinti kivétel nem igényel
elõzetes döntéshozatalt;
b) tankönyv beszerzésére, amennyiben arra a tankönyvpiac rendjérõl szóló törvényben meghatározottak
szerint, az iskolai tankönyvellátás keretében kerül sor és a
tankönyv szerepel a tankönyvjegyzékben;
c) a 4. számú melléklet szerinti jogi szolgáltatások és a
hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység esetében,
ha a szolgáltatás értéke nem éri el a közösségi értékhatárt;
d) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján gyermekotthonban,
illetve lakásotthonban elhelyezett gyermekek teljes ellátására, illetõleg utógondozói ellátásban részesülõk, valamint
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény szerinti lakóotthonban élõ személyek teljes ellátására szolgáló árubeszerzés és szolgáltatás
megrendelése esetén;
e) a kisajátítást megelõzõ ingatlan-adásvétel, illetõleg
ingatlanok cseréje esetén, valamint akkor, ha törvény az
ingatlan tulajdonjogának, használatára, illetõleg hasznosí-
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tására vonatkozó jognak az átengedését versenytárgyalás,
versenyeztetés vagy nyilvános pályázat útján rendeli el,
valamint, ha az ingatlan beszerzésére jogszabály által biztosított elõvásárlási jog gyakorlása útján kerül sor;
f) külügyi segélyezés keretében humanitárius segítségnyújtás céljából, válságkezelés során történõ beszerzésre,
amelynek vonatkozásában az Országgyûlés illetékes bizottsága e törvény alkalmazását kizáró elõzetes döntést
hozott;
g) építési beruházás, építési koncesszió beszerzésére,
ha a beszerzés értéke eléri vagy meghaladja a közösségi
közbeszerzési értékhatárok felét;
h) a közmegrendelésekre, kivéve, ha az építési beruházás vagy építési koncesszió, amihez a közmegrendelés
kapcsolódik, részben vagy egészben az Európai Unióból
származó forrásból valósul meg;
i) olyan szolgáltatás megrendelése esetében, amely az
ajánlatkérõ alaptevékenysége ellátásához szükséges irodalmi (szakirodalmi, tudományos) mû létrehozására, tanácsadói vagy személyi tolmácsolási tevékenység végzésére irányul.
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245. § A közbeszerzés értékének megállapítására a
35–40. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

kell fizetni. A díj megfizetése alól mentesség illeti meg az
ezer fõ lakosnál kevesebb lélekszámú települések esetében
a 22. § (1) bekezdésének d) és f) pontja szerinti ajánlatkérõket.
(6) A hirdetmények ellenõrzéséért a Közbeszerzések
Tanácsa polgári jogi felelõsséggel tartozik.
247. § (1) A Közbeszerzések Tanácsa a hirdetményt
nem elektronikus úton, illetve elektronikus úton, de nem a
külön jogszabályban meghatározott módon történõ megküldés esetén – az ajánlatkérõ kérelmére – a külön jogszabályban meghatározott módnak megfelelõ elektronikus
formátumúvá alakítja át. A hirdetmény elektronikus átalakításáért – külön jogszabályban meghatározott mértékû – díjat kell fizetni.
(2) A hirdetmények teljes terjedelmükben kerülnek közzétételre.
(3) A hirdetmény, illetõleg lényeges elemeinek összegezése idegen nyelven is közzétehetõ azzal, hogy egyedül az
ajánlatkérõ által választott nyelven (eredeti nyelven) készült és megküldött szöveg hiteles.
(4) A hirdetményeknek a Közbeszerzési Értesítõben
való közzététele költségeit a feladó viseli.
(5) A hirdetmények megküldésének és közzétételének
részletes szabályait, valamint a hirdetmények mintáit külön jogszabály határozza meg.
248. § Az e fejezet szerinti hirdetményeket [246. §
(1) bekezdése] az ajánlatkérõnek – ha rendelkezik honlappal – honlapján is közzé kell tennie, azzal, hogy erre a hirdetménynek a Közbeszerzések Tanácsa részérõl történõ
közzétételét követõen kerülhet csak sor. Az így közzétett
hirdetmény nem tartalmazhat más adatokat, mint amelyek
a Közbeszerzési Értesítõben megjelentek, továbbá fel kell
tüntetni a Közbeszerzések Tanácsa részére történõ feladás
napját is.

A hirdetmények megküldése és közzététele

22. Cím

246. § (1) E fejezet alkalmazásában hirdetmény közzétételén a Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapjában,
a Közbeszerzési Értesítõben (a továbbiakban: Közbeszerzési Értesítõ) történõ közzétételt kell érteni.
(2) Az ajánlatkérõnek a hirdetményt a lehetõ leggyorsabban és legmegfelelõbb módon kell megküldenie a Közbeszerzések Tanácsának (Titkárságának). Hirdetményt
közzétételre csak az az ajánlatkérõ adhat fel, amelyik a
18. § szerinti értesítési kötelezettségének – legkésõbb a
hirdetmény Közbeszerzések Tanácsa részére történõ megküldése elõtt tizenöt nappal – eleget tett.
(3) A Közbeszerzések Tanácsa a hirdetményt a feladást
követõen legkésõbb öt munkanapon belül teszi közzé.
(4) A hirdetmény feladásának napját az ajánlatkérõnek
tudnia kell igazolni.
(5) A Közbeszerzések Tanácsa (Titkársága) az ajánlatkérõ által megküldött hirdetményt megvizsgálja abból a
szempontból, hogy megfelel-e a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak. A hirdetmények ellenõrzéséért – külön jogszabályban meghatározott mértékû – díjat

AZ ÁLTALÁNOS EGYSZERÛ KÖZBESZERZÉSI
ELJÁRÁS SZABÁLYAI

Értékhatárok
244. § (1) E fejezet alkalmazásában az árubeszerzésre,
az építési beruházásra, az építési koncesszióra, a szolgáltatás megrendelésére és a szolgáltatási koncesszióra vonatkozó közbeszerzési értékhatárokat a 2009. évre és azt
követõen az éves költségvetési törvény állapítja meg.
(2) A nemzeti értékhatárokat a Közbeszerzések Tanácsa
a Közbeszerzési Értesítõben közzéteszi.
A közbeszerzés értéke

249. § (1) Az egyszerû közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérõ az ajánlattételi felhívást hirdetmény útján köteles
közzétenni.
(2) Az ajánlattételi felhívásnak legalább a következõket
kell tartalmaznia:
a) az ajánlatkérõ nevét, címét, telefon- és telefaxszámát
és elektronikus levelezési címét;
b) a közbeszerzés tárgyát, illetõleg mennyiségét, a közbeszerzési mûszaki leírást, illetõleg a minõségi követelményeket, teljesítménykövetelményeket;
c) a szerzõdés meghatározását;
d) a szerzõdés idõtartamát vagy a teljesítés határidejét;
e) a teljesítés helyét;
f) az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit, illetõleg
a vonatkozó jogszabályokra hivatkozást;
g) az ajánlatok bírálati szempontját;
h) az alkalmassági követelményeket és a 69. § (2) bekezdésében foglaltakat;
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i) a hiánypótlás lehetõségét;
j) az ajánlattételi határidõt;
k) az ajánlat benyújtásának címét;
l) az ajánlattétel nyelvét (nyelveit), azzal, hogy a magyar nyelven történõ ajánlattétel lehetõségét minden esetben biztosítani kell;
m) az ajánlat(ok) felbontásának helyét, idejét;
n) annak meghatározását, hogy az eljárásban lehet-e
tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül
bírálják el;
o) ha az eljárás tárgyalásos, a tárgyalás lefolytatásának
menetét és az ajánlatkérõ által elõírt alapvetõ szabályait,
az elsõ tárgyalás idõpontját;
p) az eredményhirdetés tervezett idõpontját;
q) a szerzõdéskötés tervezett idõpontját;
r) az ajánlattételi felhívás feladásának, illetõleg megküldésének napját;
s) a részajánlat [50. § (3) bekezdés], többváltozatú
(alternatív) ajánlat (51. §) lehetõségét vagy kizárását;
sz) annak meghatározását, hogy az ajánlatkérõ alkalmazza-e a 253. § (1) bekezdését.
(3) Az ajánlatkérõ az ajánlattételi felhívásban köteles a
60. § és a 62. § szerinti kizáró okokat elõírni, illetve a 61. §
szerinti kizáró okokat is elõírhatja. A kizáró okok fenn
nem állásáról az ajánlattevõnek, a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak, valamint az ajánlattevõ részére a szerzõdés teljesítéséhez erõforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell.
(4) Az ajánlattevõ alkalmasságának meghatározására a
66. §, a 67. § és a 69. § megfelelõen alkalmazandó.
250. § (1) Az eljárásban az ajánlatkérõ az ajánlattételi
felhívásban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevõ
pedig az ajánlatához kötve van, kivéve, ha az eljárás tárgyalásos. A tárgyalások befejezésével ajánlati kötöttség
jön létre.
(2) Az egyszerû közbeszerzési eljárás – ha eredményes – a szerzõdéskötéssel zárul le.
(3) Az egyszerû közbeszerzési eljárásban
a) az eljárás megkezdésére és megindítására a 35. §
(2) bekezdése, valamint a 48. § (2) és (3) bekezdése;
b) az ajánlattételi felhívásra az 52. §, a kiegészítõ tájékoztatásra az 56. §;
c) a bírálati szempontokra az 57. § (1)–(5) bekezdése;
d) az ajánlatra a 70. § (1) és (2), valamint (4) bekezdése,
a 71. § (1) és (2), valamint (4) és (5) bekezdése, továbbá a
73. §;
e) az ajánlattételi határidõre és az ajánlati kötöttségre a
74. § (6) bekezdése és a 75. § (2) bekezdése;
f) az ajánlatok benyújtására és felbontására a 79. és
80. §;
g) az ajánlatok elbírálására a 81–89/A. § és a 90. §
(5) bekezdése, továbbá a 91. és 92. §;
h) az ajánlatok elbírálására, az elõzetes vitarendezésre
és az eredményhirdetésre a 93–97. §, valamint a 98. § (1)
és (2) bekezdése;
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i) a szerzõdés megkötésére a 99. és a 99/A. §; valamint
tárgyalás esetén a 128. § is
megfelelõen alkalmazandó azzal, hogy az ajánlati felhívás
helyett ajánlattételi felhívást kell érteni.
(4) A (3) bekezdéstõl eltérõen a 4. számú melléklet szerinti szolgáltatások esetében, ha a beszerzés értéke eléri
vagy meghaladja a közösségi értékhatárt, az eljárás eredményérõl vagy eredménytelenségérõl szóló tájékoztatót
tartalmazó hirdetmény megküldésére és közzétételére a
98. §-t kell alkalmazni, azzal, hogy az eljárás eredményérõl vagy eredménytelenségérõl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményben [98. § (3) bekezdés] az ajánlatkérõnek nyilatkoznia kell, hogy egyetért-e a hirdetmény közzétételével; ha nem ért egyet, a hirdetmény nem kerül közzétételre. Ez a nyilatkozat azonban nem érinti a 47. § (1) bekezdése szerinti közzétételt a Közbeszerzési Értesítõben,
valamint az ajánlatkérõ honlapon történõ közzétételi kötelezettségét. [17/C. §]
251. § (1) Az ajánlattételi határidõt az ajánlatkérõ nem
határozhatja meg az ajánlattételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától számított huszonöt napnál
rövidebb idõtartamban.
(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen az ajánlattételi határidõ
legkevesebb huszonöt napos idõtartama legfeljebb öt nappal lerövidíthetõ, feltéve, hogy a dokumentáció rendelkezésre bocsátása és a kiegészítõ tájékoztatás megadása
elektronikus úton történik.
(3) Az egyszerû eljárásban a törvény 2–5/A. és 7–8., valamint 10. címének a 250. § (3) bekezdésében fel nem sorolt rendelkezései is megfelelõen alkalmazhatók.
252. § (1) A 250. § (1) bekezdésétõl eltérõen az ajánlatkérõ hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat,
ha a beszerzés értéke nem éri el a mindenkori nemzeti közbeszerzési értékhatár másfélszeresét és
a) az ajánlatkérõ által lefolytatott eljárás a 92. §
a) pontja alapján eredménytelen volt, feltéve, hogy az
ajánlattételi felhívás feltételei idõközben lényegesen nem
változtak meg;
b) az feltétlenül szükséges, mivel az ajánlatkérõ által
elõre nem látható okból elõállt rendkívüli sürgõsség miatt
az egyszerû eljárásra elõírt határidõk nem lennének betarthatóak; a rendkívüli sürgõsséget indokoló körülmények
azonban nem eredhetnek az ajánlatkérõ mulasztásából;
c) a beszerzés nyilvánosan közzétett, bárki által igénybe vehetõ és kivételesen kedvezõ feltételei csak rövid
ideig állnak fenn, és az ellenszolgáltatás a piaci árakhoz
képest lényegesen alacsonyabb, továbbá e kedvezõ feltételek igénybevétele az e fejezet szerinti eljárás alkalmazása
esetén meghiúsulna;
d) a 125. § (2) bekezdésének b) pontja, vagy (3) és
(4) bekezdése szerinti eset áll fenn.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra a 6. cím szabályait kell alkalmazni, azzal az
eltéréssel, hogy
a) az (1) bekezdés a) pontja és a 125. § (4) bekezdésének a) pontja szerinti esetben az ajánlatkérõnek lehetõség
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szerint legalább három ajánlattevõt kell ajánlattételre felhívnia;
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben azzal az
ajánlattevõvel kell tárgyalni és – a 99. § (2) bekezdésében
foglaltaktól eltérõen – a tárgyalás befejezésekor írásban
szerzõdést kötni, aki a szerzõdést a rendkívüli helyzet által
megkívánt idõ alatt képes teljesíteni;
c) ha az ajánlatkérõ több ajánlattevõt kért fel ajánlattételre, az ajánlatok elõzetes értékelését követõen elektronikus árlejtést kezdeményezhet;
d) a 134. § (6) bekezdése nem alkalmazandó;
e) a 132. § és a 134. § (5) bekezdése szerinti követelménynek faxon vagy elektronikus úton kell eleget tenni.
(3) Ha a közbeszerzés külképviselet számára történik,
az ajánlatkérõ hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.
253. § (1) Az ajánlatkérõ az e fejezet szerinti közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntarthatja az éves
nettó egymilliárd forint árbevételt el nem érõ ajánlattevõk
számára.
(2) Az (1) bekezdés építési beruházás és építési koncesszió esetében csak akkor alkalmazható, ha a beszerzés
értéke nem haladja meg a kétszázmillió forintot.
(3) Az ajánlatkérõ az (1) bekezdésnek megfelelõen
fenntartott szerzõdések esetében köteles biztosítani az
Európai Unióban letelepedett azon ajánlattevõk esélyegyenlõségét, amelyek árbevétele nem éri el az éves nettó
egymilliárd forintot.
(4) Ha az ajánlatkérõ az (1) bekezdésnek megfelelõen
fenn kívánja tartani a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát, ezt az ajánlattételi felhívásban jeleznie kell.
A szolgáltatási koncesszióval kapcsolatos különös
szabályok
254. § (1) Ha a szolgáltatási koncesszió egyben a koncessziós törvény hatálya alá is tartozik, az ajánlatkérõnek a
koncessziós törvény szerint kell eljárnia azzal, hogy errõl a
Közbeszerzések Tanácsát haladéktalanul írásban tájékoztatnia kell.
(2) Ha a szolgáltatási koncesszió egyben az autóbusszal
végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló törvény hatálya alá is tartozik, akkor az ajánlatkérõnek ez
utóbbi törvény szerint kell eljárnia, azzal, hogy errõl a
Közbeszerzések Tanácsát haladéktalanul írásban tájékoztatnia kell.
(3) Ha a szolgáltatási koncesszió tárgya egészségügyi
szolgáltatóval vagy más fenntartóval, illetve más egészségügyi közszolgáltatásért felelõs szervvel történõ egészségügyi ellátási szerzõdés megkötése a helyi önkormányzat egészségügyi szakellátási kötelezettségének teljesítése
érdekében, amelyre a vagyonkezelõi jog átadásával együttesen kerül sor, az ajánlatkérõ e törvény helyett az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
105/A–105/D. §-ában foglaltak szerint jár el.
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VII. Fejezet

KÜLÖNÖS EGYSZERÛ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS
23. Cím
A FEJEZET ALKALMAZÁSI KÖRE
Általános rendelkezések
255. § (1) E fejezet szerint kell eljárni a 162. §-ban meghatározott szervezeteknek (ajánlatkérõk), ha megadott tárgyú közbeszerzéseik értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri vagy meghaladja a nemzeti értékhatárokat, és
nem a IV. vagy V. fejezet szerint kell eljárni.
(2) E fejezet szerint kell eljárni, amennyiben a közbeszerzés az ajánlatkérõnek a 163. §-ban meghatározott egy
vagy több tevékenységének folytatásával és egyben azon
kívüli tevékenységének folytatásával is összefügg, de a
közbeszerzés tárgya elsõsorban a 163. §-ban meghatározott tevékenység ellátásához szükséges.
(3) A VI. fejezet szerint kell eljárni, amennyiben a közbeszerzés az ajánlatkérõnek a 163. §-ban meghatározott
egy vagy több tevékenységének folytatásával és az azon
kívüli tevékenységének folytatásával is összefügg, és nem
állapítható meg, hogy a közbeszerzés elsõsorban mely tevékenység ellátásához szükséges, illetve a közbeszerzés
tárgya természetben nem osztható, illetõleg részekre bontása esetén nem használható megfelelõen, feltéve, hogy az
ajánlatkérõ egyben a 162. § (1) bekezdésének a) pontja
szerinti ajánlatkérõnek minõsül.
(4) E fejezet szerint kell eljárni akkor is, amennyiben a
közbeszerzés az ajánlatkérõnek a 163. §-ban meghatározott egy vagy több tevékenységének folytatásával és egyben azon kívüli, de az VI. fejezet hatálya alá nem tartozó
tevékenységének folytatásával is összefügg, és nem állapítható meg, hogy a közbeszerzés elsõsorban mely tevékenység ellátásához szükséges, illetve a közbeszerzés tárgya természetben nem osztható, illetõleg részekre bontása
esetén nem használható megfelelõen.
(5) E fejezet szerinti eljárását az ajánlatkérõ külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton folytatja le.
A közbeszerzés tárgyai
256. § (1) A közbeszerzés tárgya árubeszerzés, építési
beruházás, illetõleg szolgáltatás megrendelése.
(2) Az árubeszerzésre a 24. §-t, az építési beruházásra a
25. § (1) bekezdését, a szolgáltatás megrendelésére a
27. §-t kell alkalmazni. A 28. § szintén alkalmazandó.
Kivételek
257. § E fejezet szerinti eljárást nem kell alkalmazni a
168. § (1) bekezdése, a 169. és 170. §, a 172. § (1) bekezdése, a 173. § (1)–(4) bekezdése, a 174. és 175. §, valamint a
243. § c), g) és j) pontja szerinti kivételek esetében, azzal,
hogy a 168. § (2) és (4) bekezdése is alkalmazandó.

24714

MAGYAR KÖZLÖNY
Értékhatárok

258. § (1) E fejezet alkalmazásában az árubeszerzésre,
az építési beruházásra és a szolgáltatás megrendelésére vonatkozó közbeszerzési értékhatárokat a 2009. évre és azt
követõen az éves költségvetési törvény állapítja meg.
(2) A nemzeti értékhatárokat a Közbeszerzések Tanácsa
a Közbeszerzési Értesítõben közzéteszi.
A közbeszerzés értéke
259. § A közbeszerzés értékének megállapítására a
35–40. § rendelkezéseit kell alkalmazni.
A hirdetmények megküldése és közzététele
260. § A hirdetmények megküldésére és közzétételére a
246–248. §-t kell megfelelõen alkalmazni.
24. Cím
A KÜLÖNÖS EGYSZERÛ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS
261. § (1) A különös egyszerû közbeszerzési eljárásra a
250–254. §-t a (2) bekezdés szerinti eltéréssekkel kell alkalmazni.
(2) Az egyszerû közbeszerzési eljárásban
a) az eljárás megindítására a 48. § (2) és (3) bekezdése;
b) az ajánlattételi felhívásra az 52. §;
c) a kiegészítõ tájékoztatásra az 56. §;
d) a bírálati szempontokra az 57. § (1)–(5) bekezdése;
e) az ajánlatra a 70. § (1) és (2), valamint (4) bekezdése
és a 73. §;
f) az ajánlattételi határidõre és az ajánlati kötöttségre a
74. § (6) bekezdése és a 75. § (2) bekezdése;
g) az ajánlatok benyújtására és felbontására a 79. és
80. §;
h) az ajánlatok elbírálására a 81–89/A. § és a 90. §
(5) bekezdése, továbbá a 91. és 92. §, valamint a 197. és
199. §;
i) az ajánlatok elbírálására, az elõzetes vitarendezésre
és az eredményhirdetésre a 93–97. §, valamint a 98. § (1)
és (2) bekezdése;
j) a szerzõdés megkötésére a 99. és a 99/A. §; valamint
tárgyalás esetén a 128. § is
megfelelõen alkalmazandó azzal, hogy az ajánlati felhívás
helyett ajánlattételi felhívást kell érteni.”
69. § A Kbt. 304. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ új
(2) bekezdéssel egészül ki és az eredeti (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre változik:
„(1) A közbeszerzési szerzõdést a közbeszerzési eljárás
alapján nyertes ajánlattevõként [91. § (2) bekezdése] szerzõdõ félnek, vagy – ha az ajánlatkérõ gazdálkodó szervezet létrehozásának kötelezettségét elõírta vagy azt lehetõvé tette (52. §) – a nyertes ajánlattevõ (ajánlattevõk) kizárólagos részesedésével létrehozott gazdálkodó szervezetnek (a továbbiakban: projekttársaság) kell teljesítenie.
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(2) Az ajánlattevõnek vagy a közös ajánlattevõknek legalább a közbeszerzés értékének ötven százalékát saját maguk kell, hogy teljesítsék.”
70. § A Kbt. a 304. §-át követõen a következõ új
304/A. §-sal egészül ki:
„304/A. § (1) Ha a közbeszerzési szerzõdés teljesítése
érdekében a nyertes ajánlattevõ (ajánlattevõk) projekttársaságot hoznak létre, a közbeszerzési szerzõdésben elõ
kell írni, hogy az abban foglalt jogok és kötelezettségek a
projekttársaság létrejöttének idõpontjától a projekttársaságot illetik meg, illetõleg terhelik. Ebben az esetben az
ajánlatban megjelölt alvállalkozók a projekttársasággal
kötelesek a közbeszerzési szerzõdés teljesítéséhez szükséges szerzõdést (szerzõdéseket) megkötni.
(2) Az ajánlatkérõként szerzõdõ fél és a projekttársaság
közötti szerzõdésre egyebekben a közbeszerzési szerzõdésekre vonatkozó szabályokat – így különösen a szerzõdések nyilvánosságára, a szerzõdések kötelezõ tartalmára és
módosítására vonatkozó, továbbá a szerzõdések teljesítésének ellenõrzésével kapcsolatban e törvényben vagy más
jogszabályban foglalt elõírásokat – is alkalmazni kell.
(3) A projekttársaság és a nyertes ajánlattevõ (ajánlattevõk) a szerzõdés teljesítéséért egyetemlegesen felelnek.
(4) A projekttársaság csak a közbeszerzési szerzõdés
teljesítése érdekében szükséges tevékenységet végezhet és
szerzõdéseket köthet, más gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet, valamint nem alakulhat át.
(5) A projekttársaságban a nyertes ajánlattevõn (ajánlattevõkön) kívül más nem szerezhet részesedést. A projekttársaság alaptõkéjét és alaptõkén felüli vagyonát – ide nem
értve az osztalékot – az alapítók nem vonhatják el.
(6) A nyertes ajánlattevõ (ajánlattevõk) a projekttársaságot akkor szüntetheti(k) meg, ha
a) a projekttársaság a közbeszerzési szerzõdésben foglaltakat teljesítette és az ajánlatkérõvel az egymás felé
fennálló elszámolási kötelezettségeket is teljesítették,
vagy
b) a nyertes ajánlattevõ (ajánlattevõk) a közbeszerzési
szerzõdésbõl, valamint a közbeszerzési szerzõdés teljesítése érdekében kötött szerzõdésbõl származó jogokat és
kötelezettségeket a projekttársaságtól teljes egészében átvállalták.”
71. § A Kbt. 305. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a közbeszerzési szerzõdés teljesítése érdekében
a nyertes ajánlattevõ (ajánlattevõk) projekttársaságot hoztak létre, e § alkalmazásában a nyertes ajánlattevõként
szerzõdõ fél kifejezés alatt a projekttársaságot kell érteni.”
72. § A Kbt. 306/A. §-a a következõ (2)–(4) bekezdéssel
egészül ki, egyidejûleg az eredeti (2) és (3) bekezdés számozása (5) és (6) bekezdésre változik:
„(2) Semmis az e törvény hatálya alá tartozó szerzõdés,
ha
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a) azt a közbeszerzési eljárás jogtalan mellõzésével kötötték meg;
b) a felek a szerzõdéskötési moratóriumra vonatkozó
szabályok [96/B. § (4) bekezdése, 99. § (3) és (4) bekezdése] megsértésével kötöttek szerzõdést, és ezzel megfosztották az ajánlattevõt attól, hogy a szerzõdéskötést megelõzõen jogorvoslati eljárás megindítását kérelmezze, egyben olyan módon sértették meg a közbeszerzésekre vonatkozó szabályokat, hogy az befolyásolta az ajánlattevõ esélyét a közbeszerzési eljárás megnyerésére.
(3) A (2) bekezdéstõl eltérõen a szerzõdés nem érvénytelen, ha
a) az ajánlatkérõ azért nem folytatott le hirdetmény
közzétételével induló közbeszerzési eljárást, vagy kötött
közbeszerzési eljárás mellõzésével megállapodást
[2/A. §], mert úgy ítélte meg, hogy a hirdetmény nélkül induló közbeszerzési eljárás alkalmazásával, vagy a közbeszerzési eljárás mellõzésével történõ szerzõdéskötésre
(megállapodás megkötésére) e törvény szerint lehetõsége
volt, valamint szerzõdéskötési szándékáról külön jogszabályban meghatározott minta szerinti hirdetményt tett közzé, továbbá a szerzõdést (megállapodást) nem kötötte meg
a hirdetmény közzétételét követõ naptól számított tizedik
napon belül;
b) kiemelkedõen fontos közérdek fûzõdik a szerzõdés
teljesítéséhez.
(4) A szerzõdéshez közvetlenül kapcsolódó gazdasági
érdek (így különösen a késedelmes teljesítésbõl, az új közbeszerzési eljárás lefolytatásából, a szerzõdõ fél esetleges
változásából vagy az érvénytelenségbõl következõ kötelezettségekbõl eredõ költség) nem tekinthetõ kiemelkedõen
fontos közérdeknek, a szerzõdés érvényességéhez fûzõdõ
további gazdasági érdekek pedig kizárólag akkor, ha a
szerzõdés érvénytelensége aránytalan következményekkel
járna.”
73. § A Kbt. 307. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Közbeszerzések Tanácsának elnöke kezdeményezi a Közbeszerzési Döntõbizottság hivatalból történõ
eljárását, ha valószínûsíthetõ, hogy a szerzõdés módosítására a 303. §-ba ütközõ módon, illetõleg a szerzõdés teljesítésére a 304. vagy a 305. §-ba ütközõ módon került sor.”
74. § A Kbt. 317. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a § a következõ új (4) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A Közbeszerzési Döntõbizottság eljárásában, ha a
közbeszerzési ügy e törvény második része szerinti közbeszerzési eljáráshoz vagy annak mellõzéséhez kapcsolódik,
a következõ eljárási cselekmények kizárólag a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)
160–162. §-a szerinti elektronikus ügyintézés keretében
gyakorolhatók:
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a) a kérelem, a kezdeményezés és mellékleteinek benyújtása;
b) a hiánypótlási felhívás és a hiánypótlás megküldése;
c) az eljárás irataiba való betekintés;
d) az idézés megküldése;
e) az igazolási kérelem elõterjesztése;
f) az ügyfél nyilatkozata, bejelentése, bármilyen más
beadványa;
g) az ügyfél tájékoztatására, értesítésére és felhívására
vonatkozó egyéb hatósági közléseknek az ügyfél tudomására hozása;
h) a döntés közlése.
(3) A (2) bekezdés szerinti eljárási cselekmények elektronikus úton történõ gyakorlására a Ket. 161. §-a (1) bekezdésének második mondata és (3) bekezdése nem alkalmazandó.
(4) Ha a közbeszerzési ügy e törvény második része szerinti közbeszerzési eljáráshoz vagy annak mellõzéséhez
kapcsolódik, az üggyel kapcsolatos valamennyi dokumentumot a felek elektronikus úton bocsátják a Közbeszerzési
Döntõbizottság rendelkezésére.”
75. § A Kbt. 323. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„323. § (1) Kérelmet nyújthat be az ajánlatkérõ, az
olyan ajánlattevõ, részvételre jelentkezõ vagy egyéb érdekelt (a továbbiakban: kérelmezõ), akinek jogát vagy jogos
érdekét az e törvénybe ütközõ tevékenység vagy mulasztás
sérti vagy veszélyezteti.
(2) A kérelem
a) közbeszerzési eljárást lezáró jogsértõ döntés esetében
aa) az eredményhirdetésen jelen lévõ ajánlattevõk,
részvételi jelentkezõk esetében az eredményhirdetést követõ naptól,
ab) az eredményhirdetésen jelen nem lévõ ajánlattevõk, részvételi jelentkezõk esetében az írásbeli összegezés
(adott esetben a 96/C. § szerint módosított írásbeli összegezés) megküldését követõ naptól,
b) egyéb ajánlatkérõi döntés esetében a döntésrõl szóló
értesítés megküldését követõ naptól,
c) egyéb esetekben a vitatott ajánlatkérõi döntés közzétételét vagy a dokumentáció átvételét követõ naptól,
d) a közbeszerzési eljárás mellõzésével történõ beszerzés esetében a szerzõdés megkötésének idõpontjától, illetõleg ha ez nem állapítható meg, akkor a szerzõdés teljesítésének bármelyik fél által történõ megkezdésétõl
számított tizenöt napon belül nyújtható be.
(3) Ha a közbeszerzési eljárás mellõzésével történõ beszerzés a (2) bekezdés szerinti határidõ leteltét követõen
jut a kérelmezõ tudomására, a kérelmet a szerzõdés megkötésének idõpontjától, illetõleg ha ez nem állapítható
meg, akkor a szerzõdés teljesítésének bármelyik fél által
történõ megkezdésétõl számított egy éven belül nyújthatja be.
(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti határidõk elmulasztása
jogvesztéssel jár.

24716

MAGYAR KÖZLÖNY

(5) A kérelem 396. § (1) bekezdés f) pontja szerinti adatait a Közbeszerzési Döntõbizottság a Közbeszerzések Tanácsa honlapján a kérelem beérkezése után haladéktalanul
közzéteszi. A szerzõdés a kérelem honlapon történõ közzétételétõl a Közbeszerzési Döntõbizottság 332. § (4) bekezdése szerinti végzésének vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményezõ határozatának vagy érdemi határozatának meghozataláig nem köthetõ meg.
(6) A kérelem benyújtása elõtt az ajánlattevõ vagy
egyéb érdekelt kérelmezõ köteles errõl – az általa feltételezett jogsértés megjelölésével – a kérelem benyújtásával
megegyezõ módon az ajánlatkérõt, illetõleg a beszerzõt értesíteni.”
76. § (1) A Kbt. 324. §-ának (1) bekezdése a következõ
új h) ponttal egészül ki:
[A kérelemben meg kell jelölni]
„h) az elõzetes vitarendezés eredményét, illetve az ajánlatkérõ válaszát [96/B. § (3) bekezdés].”
(2) A Kbt. 324. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kérelemhez csatolni kell a kérelmezõ meghatalmazott képviselõjének meghatalmazását, ha a kérelmezõ
helyett meghatalmazott jár el az eljárásban, valamint az
elõzetes vitarendezés kapcsán [96/B. §] az ajánlatkérõ válaszát tartalmazó dokumentumot.”
77. § A Kbt. 325. §-ának (3)–(5) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a § a következõ új (6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Közbeszerzési Döntõbizottság a kérelmet – érdemi vizsgálat nélkül – öt napon belül határozattal elutasítja,
ha megállapítja, hogy
a) az eljárásra magyar hatóságnak nincs joghatósága;
b) az eljárásra nincs hatásköre és a kérelem áttételének
nincs helye, továbbá ha a kérelem áttételéhez szükséges
adatok a kérelembõl hiányoznak, és azok hivatalból sem
állapíthatóak meg;
c) a kérelem elkésett;
d) az ügyet érdemben már elbírálta, és változatlan tényállás mellett, ugyanazon ügyben, ugyanazon jogszabálysértésre hivatkozva újabb kérelmet nyújtottak be;
e) a kérelem nem az arra jogosulttól származik;
f) a kérelmezõ a hiánypótlási felhívásnak a meghatározott határidõ alatt nem tett eleget, vagy a kérelmét újból
hiányosan adta be.
(4) A Döntõbizottság a jogorvoslati eljárást akkor is
megszünteti határozattal, ha a (3) bekezdés alapján a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, az elutasítási ok azonban az eljárás megindítását követõen jutott a Döntõbizottság tudomására.
(5) A kérelmezõ az eljárás megindítására irányuló kérelmét az érdemi határozat (340. §) meghozataláig visszavonhatja. A kérelem visszavonása esetén a kérelmezõ nem tarthat igényt az igazgatási szolgáltatási díj visszatérítésére.
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(6) Az eljárást megszüntetõ határozat ellen a 345. § szerint külön jogorvoslatnak van helye.”
78. § A Kbt. 326. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„326. § A Közbeszerzési Döntõbizottság eljárását hivatalból a 327. § (1) bekezdése, valamint a 328. és 329. § szerinti esetekben indítja meg.”
79. § (1) A Kbt. 327. §-ának (1) bekezdése a) pontjának
helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés a következõ i) ponttal egészül ki:
[A Közbeszerzési Döntõbizottság hivatalból való eljárását a következõ szervezetek vagy személyek kezdeményezhetik, ha a feladatkörük ellátása során e törvénybe ütközõ magatartás vagy mulasztás jut tudomásukra:]
„a) a Közbeszerzések Tanácsának elnöke;”
„i) a Gazdasági Versenyhivatal.”
(2) A Kbt. 327. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ új (3) bekezdéssel egészül ki, valamint az eredeti (3)–(6) bekezdés
számozása (4)–(7) bekezdésre módosul:
„(2) A Közbeszerzési Döntõbizottság hivatalból való eljárását
a) az (1) bekezdés a)–f) és h) pontja szerinti szervezet a
közbeszerzési eljárást lezáró jogsértõ döntés esetében az
eredményhirdetést követõ naptól, egyéb esetekben a vitatott ajánlatkérõi döntés közzétételétõl számított harminc
napon belül,
b) az (1) bekezdés g) pontja szerinti szervezet a jogsértés tudomásra jutásától számított harminc napon belül,
c) az (1) bekezdés szerinti szervezet a közbeszerzési eljárás mellõzésével történõ beszerzés esetében a szerzõdés
megkötésének idõpontjától, illetõleg ha ez nem állapítható
meg, akkor a szerzõdés teljesítésének bármelyik fél által
történõ megkezdésétõl számított egy éven belül
kezdeményezheti.
(3) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti szervezet a jogsértés megtörténtétõl számított egy éven túl nem kezdeményezhet eljárást.”
80. § A Kbt. 328. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„328. § (1) A Közbeszerzések Tanácsának elnöke kezdeményezi a Közbeszerzési Döntõbizottság hivatalból
való eljárását
a) ha az ajánlatkérõ a 16. § (3) bekezdésében meghatározott határidõ lejártáig nem küldi meg a Közbeszerzések
Tanácsának az éves statisztikai összegezést, továbbá
b) a 18. § (5) bekezdése szerinti esetben, valamint
c) a 307. § (3) bekezdése szerinti esetben.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kezdeményezésre a 327. §
(2)–(7) bekezdését kell alkalmazni.”
81. § A Kbt. 329. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
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„329. § (1) Ha a Közbeszerzési Döntõbizottság elnöke a
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdésérõl a
Közbeszerzési Döntõbizottság részére megküldött iratok
vizsgálata során megállapítja, hogy megalapozottan feltételezhetõ a közbeszerzésre, valamint a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek, illetõleg
alapelveinek megsértése, az iratok beérkezésétõl számított
tizenöt napon belül hivatalból megindítja a Közbeszerzési
Döntõbizottság eljárását.
(2) Ha az ajánlatkérõ által megküldött iratokból nem állapítható meg egyértelmûen a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazhatósága meghatározott feltételeinek
fennállása, illetõleg az elõírt ajánlattételi felhívás jogszerûsége, a Közbeszerzési Döntõbizottság elnöke felhívja az
ajánlatkérõt a szükséges adatok három napon belüli pótlására.
(3) Ha az ajánlatkérõ a hiányokat nem pótolja, a Közbeszerzési Döntõbizottság elnöke a rendelkezésre álló adatok alapján dönt az eljárás megindításáról.”
82. § A Kbt. 330. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Közbeszerzési Döntõbizottság eljárásának megindítása esetén az ajánlatkérõ a folyamatban levõ közbeszerzési eljárását felfüggesztheti, melyrõl köteles a Közbeszerzési Döntõbizottságot értesíteni. A felfüggesztés a folyamatban lévõ eljárási határidõket a felfüggesztés idõtartamával meghosszabbítja.”
83. § A Kbt. 332. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Amennyiben halasztást nem tûrõ kiemelkedõen
fontos érdek, illetõleg közérdek védelme (ideértve a nemzetgazdasági okot) indokolja, a Közbeszerzési Döntõbizottság az ajánlatkérõ kérelmére – valamennyi veszélyeztetett érdek figyelembevételével – végzéssel engedélyezheti a szerzõdés megkötését, ha annak elõnyei meghaladják a szerzõdéskötéssel járó hátrányokat. A kérelemben
a halasztást nem tûrõ kiemelkedõen fontos érdeket, illetõleg közérdeket (nemzetgazdasági okot) meg kell jelölni,
valamint a kérelem benyújtásával egyidejûleg a Közbeszerzési Döntõbizottság rendelkezésére kell bocsátani a
kérelem benyújtását megalapozó indok igazolására szolgáló dokumentumokat. A Közbeszerzési Döntõbizottság a
kérelemrõl beérkezésétõl számítva öt napon belül határoz,
a végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.”
84. § A Kbt. 334. §-a a következõ új (3) bekezdéssel
egészül ki, egyidejûleg az eredeti (3) bekezdés számozása
(4) bekezdésre változik:
„(3) Az (1) és a (2) bekezdés alkalmazásáról a Közbeszerzési Döntõbizottság végzéssel dönt.”
85. § A Kbt. 340. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„340. § (1) A Közbeszerzési Döntõbizottság a határozatát a Közbeszerzések Tanácsa nevében hozza meg.
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(2) A Közbeszerzési Döntõbizottság határozatában
a) az alaptalan kérelmet elutasítja;
b) a hivatalból indított eljárásban megállapítja a jogsértés hiányát;
c) megállapítja jogsértés megtörténtét;
d) megállapítja a jogsértés megtörténtét és alkalmazza
a (3) bekezdésben felsorolt jogkövetkezményeket;
e) a (4) bekezdésben meghatározott esetekben a jogsértés megállapítása mellett bírságot szab ki;
f) megállapítja a jogsértés megtörténtét és fél évtõl három évig terjedõ idõszakra eltiltja az ajánlattevõt közbeszerzési eljárásban való részvételtõl, ha
fa) az ajánlattevõ a közbeszerzési eljárás során, illetve
a közbeszerzési eljárással kapcsolatban hamis adatot szolgáltatott, vagy hamis nyilatkozatot tett,
fb) az ajánlattevõ jogsértõ magatartását jogerõs határozatában két éven belül legalább két alkalommal megállapította;
g) rendelkezik az igazgatási szolgáltatási díj, valamint
a jogorvoslati eljárás költségeinek viselésérõl.
(3) Amennyiben a Közbeszerzési Döntõbizottság határozatában jogsértést állapít meg
a) a közbeszerzési eljárás befejezése elõtt felhívhatja a
jogsértõt az e törvénynek megfelelõ eljárásra, illetõleg az
ajánlatkérõ döntésének meghozatalát feltételhez kötheti;
b) megsemmisítheti az ajánlatkérõnek a közbeszerzési
eljárás folyamán hozott vagy azt lezáró döntését, ha e döntés alapján a szerzõdést még nem kötötték meg;
c) elrendelheti az ajánlattevõnek a minõsített ajánlattevõk hivatalos jegyzékébõl való törlését;
d) az ajánlattevõt hat hónaptól három évig terjedõ idõszakra eltilthatja közbeszerzési eljárásban való részvételtõl;
e) bírságot szabhat ki – kivéve a 306/A. § (2) bekezdés
szerinti körülmények fennállása esetén – az e törvény szabályait megszegõ szervezettel (személlyel), valamint a
jogsértésért felelõs személlyel, illetõleg a szervezettel jogviszonyban álló, a jogsértésért felelõs személlyel és szervezettel szemben.
(4) A Közbeszerzési Döntõbizottság a jogsértés megállapítása mellett bírságot szab ki
a) ha megállapítja, hogy a Közbeszerzések Tanácsa a
18. § (3) és (4) bekezdés szerinti felhívása ellenére az ajánlatkérõk nyilvántartásába be nem jelentkezett szervezet
e törvény szerint ajánlatkérõnek minõsül;
b) a 96/B. § (1), (3) vagy (4) bekezdésének, a 99. § (3)
vagy (4) bekezdésének megsértése esetén, amennyiben a
306/A. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti körülmények
nem állnak fenn;
c) ha a 328. § szerinti ügyben megállapítja a jogsértés
megtörténtét;
d) ha az ajánlatkérõ – részben vagy egészben – nem tett
eleget a 17/C. § szerinti honlapon történõ közzétételi kötelezettségnek;
e) ha az ajánlatkérõ elmulasztotta a 132. § szerinti kötelezettsége teljesítését.”
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86. § A Kbt. a következõ új 340/A. §-sal egészül ki:
„340/A. § (1) Ha az ügy érdemében hozott határozatában a Közbeszerzési Döntõbizottság a 306/A. § (2) bekezdése szerinti jogsértést állapít meg, pert indít a szerzõdés
érvénytelenségének kimondása és az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazása iránt. A Közbeszerzési
Döntõbizottságot a perben teljes költségmentesség illeti
meg.
(2) A Közbeszerzési Döntõbizottság az (1) bekezdés
szerinti pert érdemi határozatának meghozatalától számított harminc napon belül indítja meg.
(3) Az (1) bekezdés szerinti perindításról a Közbeszerzési Döntõbizottság a Közbeszerzések Tanácsa honlapján
tájékoztatást tesz közzé. A tájékoztatás tartalmazza az
adott ügy megnevezését (adott esetben a kapcsolódó közbeszerzési eljárás megjelölését), az ügy érdemében hozott
határozat megjelölését, a keresetlevél benyújtásának idõpontját, valamint a peres felek megnevezését.
(4) Az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása kizárja a Ptk. 200. §-a (2) bekezdésének alkalmazását
a közbeszerzésre, illetõleg a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályokba ütközõ módon megkötött szerzõdés
semmisségének megállapítása tekintetében.”
87. § A Kbt. 341. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„341. § (1) A 340. § (3) bekezdése c) pontja alkalmazásának akkor van helye, ha megállapításra kerül, hogy a minõsített ajánlattevõ nem felel meg a minõsítési szempontoknak.
(2) A Közbeszerzési Döntõbizottság annak eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság kiszabása, illetõleg a bírság
összegének megállapításában az eset összes körülményét – így különösen a jogsérelem súlyát, a közbeszerzés
tárgyát és értékét, a jogsértésnek a közbeszerzési eljárást
lezáró döntésre gyakorolt befolyását, az e törvénybe ütközõ magatartás ismételt tanúsítását, a jogsértõnek az eljárást
segítõ együttmûködõ magatartását – veszi figyelembe. A
bírság összegének megállapításakor figyelembe kell venni
azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt.
(3) Ha a Közbeszerzési Döntõbizottság azt állapítja
meg, hogy a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény
jogsértõ volt és bírságot szab ki, akkor az ajánlatkérõ mellett a közbeszerzési eljárást megindító felhívás elõkészítéséért felelõs személyt is megbírságolja.
(4) A Közbeszerzési Döntõbizottság a jogsértõt, jogsértés hiányában az alaptalan kérelmet elõterjesztõt kötelezi
az igazgatási szolgáltatási díj és a jogorvoslati eljárással
kapcsolatban felmerült költségek viselésére. A hivatalból
indított jogorvoslati eljárás költségét jogsértés megállapításának hiányában az állam viseli. A jogorvoslati eljárás
költsége mindaz a költség, amely a célszerû és jóhiszemû
eljárásvitellel kapcsolatban az eljárás során felmerült (különösen a tanú-, szakértõi és tolmácsdíj, a fordítási költség,
a helyszíni szemle költsége, az ügyfél iratbetekintési jogának gyakorlásával kapcsolatban felmerült költség, az ügy-
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felet képviselõ ügyvéd, jogtanácsos készkiadásai és megbízási díja).
(5) A jogorvoslati eljárás költségének összegét általában az érintett ügyfél, az eljárás egyéb résztvevõje által bemutatott bizonyítékok alapján, ha pedig ez nem lehetséges,
az érintett írásbeli nyilatkozata alapján kell megállapítani.
A Közbeszerzési Döntõbizottság az indokolatlanul magas
eljárási költség összegét mérsékelheti. Döntését indokolni
köteles.”
88. § A Kbt. 343. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„343. § (1) Az érdemi határozatot és a közbeszerzési
ügy befejezését eredményezõ határozatot az ügyfeleknek
és egyéb érdekelteknek kézbesíteni kell. Amennyiben az
érdemi határozat vagy az ügy befejezését eredményezõ határozat támogatással megvalósuló közbeszerzésre vonatkozik, a határozatot a közbeszerzéshez támogatást nyújtó
szervezet részére is kézbesíteni kell.
(2) A Közbeszerzési Döntõbizottság végzését az ügyféllel, illetõleg az eljárás olyan egyéb résztvevõjével kell közölni, akire nézve az jogot vagy kötelezettséget állapít
meg, illetõleg akinek jogi helyzetét közvetlenül érinti.
(3) Az érdemi határozatot, a közbeszerzési ügy befejezését eredményezõ határozatot, valamint a szerzõdés megkötésének engedélyezése tárgyában hozott végzést [332. §
(4) bekezdés] meghozatala napján a Közbeszerzések Tanácsa honlapján közzé kell tenni. Az érdemi határozatot
akkor is közzé kell tenni, ha a Közbeszerzési Döntõbizottság a tárgyalásról a nyilvánosságot a 336. § (2) bekezdése
alapján kizárta.
(4) A Közbeszerzési Döntõbizottság érdemi határozatát
a honlapon akkor is közzéteszi, ha a határozat bírósági felülvizsgálatát (346. §) kérték, erre a tényre azonban utalni
kell.
(5) Az érdemi határozat bírósági felülvizsgálata esetén a
bíróság határozatát (határozatait) – a Közbeszerzési Döntõbizottság eljárásának megindítására irányuló kérelem
396. § (1) bekezdés f) pontja szerinti adatai és az ügy érdemében hozott határozat mellett – a Közbeszerzések Tanácsa honlapján szintén közzé kell tenni.
(6) Amennyiben a Közbeszerzési Döntõbizottság érdemi határozatának bírósági felülvizsgálatát kérik, az ajánlatkérõ a folyamatban lévõ közbeszerzési eljárását felfüggesztheti, a szerzõdés megkötését elhalaszthatja a bíróság
jogerõs határozatának meghozataláig.”
89. § A Kbt. 347. és 348. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a Kbt. a következõ
348/A. §-sal egészül ki:
„347. § (1) A keresetlevelet a határozat kézbesítésétõl
számított tizenöt napon belül kizárólag a Közbeszerzési
Döntõbizottsághoz lehet benyújtani. A keresetlevél – ha
annak tárgya e törvény második része szerinti közbeszerzéshez vagy annak mellõzéséhez kapcsolódik – a Közbe-
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szerzési Döntõbizottsághoz kizárólag elektronikus úton
nyújtható be.
(2) A Közbeszerzési Döntõbizottság a keresetlevelet az
ügy irataival – a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó
nyilatkozatával együtt – a keresetlevél beérkezését követõ
három munkanapon belül – ha annak tárgya e törvény második része szerinti közbeszerzéshez vagy annak mellõzéséhez kapcsolódik – elektronikus úton továbbítja a bírósághoz.
(3) A perben – ha annak tárgya e törvény második része
szerinti közbeszerzéshez vagy annak mellõzéséhez kapcsolódik – a beadványok benyújtása és a bírósági iratok
kézbesítése a Pp.-ben, valamint a külön jogszabályban
meghatározottak szerint kizárólag elektronikus úton történhet.
(4) Az ügy elintézésébõl ki van zárva, és abban mint
bíró nem vehet részt az a személy, aki a 320. §-ban meghatározott okok alapján közbeszerzési biztosként sem járhatna el.
348. § (1) A bíróság a keresetlevelet, ha annak tárgya
e törvény második része szerinti közbeszerzéshez vagy annak mellõzéséhez kapcsolódik, legkésõbb annak beérkezését követõ öt, egyéb esetben nyolc napon belül megvizsgálja, valamint ezen belül a jogszabálynak megfelelõ keresetlevelet a Közbeszerzési Döntõbizottság nyilatkozatával
együtt megküldi a felperes részére.
(2) Ha a keresetlevél a határozat végrehajtásának felfüggesztésére irányuló kérelmet tartalmaz, a bíróság annak
tárgyában az iratoknak a bírósághoz érkezését követõ három munkanapon belül határoz és határozatát haladéktalanul megküldi a feleknek.
(3) Az ellenérdekû felet, valamint a közbeszerzési ügyben szerepelt azon érdekelteket, akikre nézve az alperes
Közbeszerzési Döntõbizottság határozata rendelkezést
tartalmaz, a bíróság az (1) bekezdésben meghatározott határidõig értesíti a beavatkozás lehetõségérõl, azzal, hogy a
beavatkozást – ha a per tárgya e törvény második része
szerinti közbeszerzéshez vagy annak mellõzéséhez kapcsolódik – az értesítés kézhezvételét követõ nyolc napon
belül kell bejelenteni a bíróságnak, mely határidõ elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.
(4) A keresetet csak a perindításra nyitva álló határidõn
belül lehet megváltoztatni, illetve kiterjeszteni. A Pp.
335/A. §-ának (2) bekezdését ebben az esetben is alkalmazni kell.
(5) A perben – ha a per tárgya e törvény második része
szerinti közbeszerzéshez vagy annak mellõzéséhez kapcsolódik – a beadványok hiányosságának pótlására legfeljebb nyolcnapos határidõ adható, melyet egyszer, indokolt
esetben további legfeljebb nyolc nappal lehet meghosszabbítani.
(6) A perben szünetelésnek nincs helye.
348/A. § (1) A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson
kívül határoz, a felek bármelyikének kérésére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben,
az alperes pedig a keresetlevélre tett nyilatkozatában kér-
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heti. A beavatkozó tárgyalás tartását a Pp. 338. §-ának
(2) bekezdése szerint kérheti. A tárgyaláson kívüli elbírálásra a Pp. 338. §-ának (3), (5) és (6) bekezdését alkalmazni kell.
(2) A Pp. 332/B. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni,
hogy az elsõ tárgyalást az iratoknak a bírósághoz érkezését
követõ harminc napon belül kell megtartani, és ha nincs
szükség bizonyítási eljárás lefolytatására, vagy tárgyaláson kívüli eljárás esetén, e határidõn belül elbírálni. A határidõk számításakor a hiánypótlásra fordított idõ nem vehetõ figyelembe.
(3) A bíróság a Közbeszerzési Döntõbizottság határozatát – a bírság összegét is ideértve – megváltoztathatja és alkalmazhatja a 340. § (2) bekezdésének f) pontja, a (3) és
(4) bekezdése szerinti jogkövetkezményeket.
(4) Ha a bíróság a keresettel megtámadott határozatot
hatályon kívül helyezi és új eljárás lefolytatását rendeli el,
határozatának tartalmaznia kell a Közbeszerzési Döntõbizottság megismételt eljárására vonatkozó utasításokat.
(5) A bíróság határozatát – ha a per tárgya e törvény második része szerinti közbeszerzéshez vagy annak mellõzéséhez kapcsolódik – a meghozatalától számított nyolc napon belül a felek részére kézbesíteni kell.
(6) A bíróság a 340. § (2) bekezdés f) pontját alkalmazó
határozatát megküldi a Közbeszerzések Tanácsának.”
90. § A Kbt. 349. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„349. § (1) A 346. § szerinti ügyben elsõ fokon eljáró
bíróság határozata ellen a határozat közlésétõl számított
nyolc napon belül fellebbezésnek van helye. A fellebbezés – ha a per tárgya e törvény második része szerinti közbeszerzéshez vagy annak mellõzéséhez kapcsolódik – kizárólag elektronikus úton nyújtható be.
(2) A másodfokú perre a 347. § (3) bekezdését alkalmazni kell.
(3) A Legfelsõbb Bíróság a felülvizsgálati ellenkérelem
elõterjesztésére – ha a per tárgya e törvény második része
szerinti közbeszerzéshez vagy annak mellõzéséhez kapcsolódik – legfeljebb tizenöt napos határidõt állapít meg.
(4) A Legfelsõbb Bíróság a 340. § (2) bekezdés f) pontját alkalmazó határozatát megküldi a Közbeszerzések
Tanácsának.”
91. § A Kbt. 350. §-át megelõzõ fejezetcím és a 350. §-a
helyébe a következõ fejezetcím és rendelkezés lép, egyidejûleg a Kbt. a következõ új 350/A–350/D. §-sal egészül 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 kérelmezõ a Közbeszerzési Döntõbizottság
határozatának felülvizsgálatát, valamint a határozat alap-
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jául szolgáló szerzõdés – a (2) bekezdésben meghatározott
okok miatti – érvénytelenségének kimondását és az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazását kizárólag ugyanazon perben kérheti. A pert a Közbeszerzési
Döntõbizottság, valamint a szerzõdõ felek ellen kell megindítani.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott perre kizárólag
akkor kerülhet sor, ha a szerzõdés érvénytelenségének
megállapítását azért kérik, mert
a) azt a közbeszerzési eljárás jogtalan mellõzésével kötötték meg,
b) a felek a szerzõdéskötési moratóriumra [96/B. §
(4) bekezdése, 99. § (3) és (4) bekezdése] vonatkozó szabályok megsértésével kötöttek szerzõdést és ezzel megfosztották az ajánlattevõt attól, hogy a szerzõdéskötést
megelõzõen jogorvoslati eljárás megindítását kérelmezze,
egyben olyan módon sértették meg a közbeszerzésekre vonatkozó szabályokat, hogy az befolyásolta az ajánlattevõ
esélyét a közbeszerzési eljárás megnyerésére.
(3) A perben egyéb polgári jogi igény nem érvényesíthetõ, a szerzõdés érvénytelenségének a (2) bekezdésben
nem szereplõ érvénytelenségi okok miatti megállapítása
nem kérelmezhetõ.
(4) A perben a Pp. XX. fejezetét az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(5) A keresetlevelet a határozat kézbesítésétõl számított
tizenöt napon belül kell benyújtani a Közbeszerzési Döntõbizottsághoz. A keresetlevél – ha annak tárgya e törvény
második része szerinti közbeszerzéshez vagy annak mellõzéséhez kapcsolódik – a Közbeszerzési Döntõbizottsághoz kizárólag elektronikus úton nyújtható be.
(6) A Közbeszerzési Döntõbizottság a keresetlevelet az
ügy irataival – a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó
nyilatkozatával együtt – a keresetlevél beérkezését követõ
három munkanapon belül – ha annak tárgya e törvény második része szerinti közbeszerzéshez vagy annak mellõzéséhez kapcsolódik – elektronikus úton továbbítja a bírósághoz.
350/A. § (1) A perre a Fõvárosi Bíróság kizárólagosan
illetékes.
(2) A perben – ha annak tárgya e törvény második része
szerinti közbeszerzéshez vagy annak mellõzéséhez kapcsolódik – a beadványok benyújtása és a bírósági iratok
kézbesítése a Pp.-ben, valamint a külön törvényben meghatározottak szerint kizárólag elektronikus úton történhet.
(3) Az ügy elintézésébõl ki van zárva, és abban mint
bíró nem vehet részt az a személy, aki a 320. §-ban meghatározott okok alapján közbeszerzési biztosként sem járhatna el.
(4) A keresetet csak a perindításra nyitva álló határidõn
belül lehet megváltoztatni, illetve kiterjeszteni. A Pp.
335/A. §-ának (2) bekezdését ebben az esetben is alkalmazni kell.
(5) A perben szünetelésnek nincs helye.
350/B. § (1) A bíróság a Közbeszerzési Döntõbizottság
határozatát – a bírság összegét is ideértve – megváltoztat-
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hatja és alkalmazhatja a 340. § (2) bekezdésének f) pontja,
a (3) és (4) bekezdése szerinti jogkövetkezményeket. Ha a
bíróság a Közbeszerzési Döntõbizottság határozatát hatályon kívül helyezi, a szerzõdés érvénytelenségének tárgyában a pert megszünteti.
(2) Ha a bíróság a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzõdés részleges érvénytelenségét, illetve az érvénytelenség hiányát kifejezetten a 306/A. § (3) bekezdése
alapján állapítja meg, bírságot köteles kiszabni, amelynek
összege a szerzõdés értékének tíz százaléka.
(3) A bíróság határozata ellen fellebbezésnek van helye,
a másodfokú perre a 347. § (3) bekezdését és a 349. §
(1) bekezdését alkalmazni kell.
A szerzõdés közbeszerzési jogsértés miatti
érvénytelenségének megállapítása iránti polgári per
350/C. § (1) Ha a bíróság a 340/A. § (1) bekezdése szerinti perben megállapítja a szerzõdés 306/A. § (2) bekezdésében meghatározott okok miatti érvénytelenségét, a
szerzõdés megkötésének idõpontjától kezdve érvénytelenné válik, és a szerzõdés megkötése elõtt fennállott helyzetet kell visszaállítani.
(2) Ha a bíróság a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzõdés részleges érvénytelenségét, illetve az érvénytelenség hiányát kifejezetten a 306/A. § (3) bekezdése
alapján állapítja meg, bírságot köteles kiszabni, amelynek
összege a szerzõdés értékének tíz százaléka.
A közbeszerzésekkel kapcsolatos egyéb polgári perek
350/D. § A 340/A. § (1) bekezdésében és a 350. § (1) bekezdésében foglalt esetek kivételével a közbeszerzésre, illetve a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok
megsértésére alapított bármely polgári jogi igény érvényesíthetõségének feltétele, hogy a Közbeszerzési Döntõbizottság, illetõleg – a Közbeszerzési Döntõbizottság határozatának felülvizsgálata során – a bíróság a jogsértést
jogerõsen megállapítsa.”
92. § (1) A Kbt. 375. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A törvény alapelveinek és egyes közérdekû céloknak az
érvényesítése a Tanácsban a következõ szervezetek vagy
személyek által kijelölt személyek feladata:]
„c) az európai uniós források felhasználásáért felelõs
miniszter;”
(2) A Kbt. 375. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A közbeszerzési eljárás ajánlatkérõinek általános
érdekeit a Tanácsban a következõ szervezetek vagy személyek által kijelölt személyek képviselik:
a) a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter által kijelölt személy;
b) a társadalombiztosítás igazgatási szerveinek felügyeletét ellátó személy által kijelölt személy;
c) a helyi önkormányzatok országos szövetségei által
együttesen kijelölt személy;
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d) az építésügyért felelõs miniszter által kijelölt személy;
e) az országos gazdasági kamarák, az országos szakmai
kamarák és a Magyar Tudományos Akadémia által együttesen kijelölt két személy, melyek közül az egyik személy
a közszolgáltató ajánlatkérõk érdekeit képviseli.”
93. § A Kbt. 379. §-a elõtti cím helyébe a következõ
cím, valamint 379. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„A Tanács feladata és hatásköre
379. § (1) A Tanács feladata, hogy a közérdeket, az
ajánlatkérõk és az ajánlattevõk érdekeit figyelembe véve,
hatékonyan közremûködjön a közbeszerzési politika alakításában, a jogszerû közbeszerzési magatartások kialakításában és elterjesztésében, elõsegítve a közpénzek nyilvános és átlátható módon történõ elköltését.
(2) A Tanács
a) figyelemmel kíséri e törvény szabályainak érvényesülését, kezdeményezi az arra jogosultnál a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályok megalkotását, módosítását;
b) véleményezi a közbeszerzésekkel és a Tanács mûködésével kapcsolatos jogszabálytervezeteket, valamint jogszabály-koncepciókat;
c) megállapítja a Közbeszerzési Döntõbizottság létszámát;
d) kinevezi, illetõleg felmenti a Közbeszerzési Döntõbizottság elnökét, elnökhelyettesét és a közbeszerzési biztosokat; elbírálja a közbeszerzési biztosokkal kapcsolatos
összeférhetetlenségi ügyeket;
e) naprakészen vezeti és a honlapján közzéteszi
ea) a törvény hatálya alá tartozó ajánlatkérõk listáját,
eb) a minõsített ajánlattevõk hivatalos jegyzékét, meghatározza a minõsítési szempontokat és azok igazolási
módjait,
ec) a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékét,
ed) a közbeszerzési eljárásban való részvételtõl eltiltott
ajánlattevõk listáját, amely lista tartalmazza az eltiltás idejét is;
f) nyilvántartást vezet a közbeszerzésekrõl;
g) éves összesített statisztikai jelentést készít;
h) gondoskodik a „Közbeszerzési Értesítõ – a Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja” (a továbbiakban:
Közbeszerzési Értesítõ) szerkesztésérõl, a közbeszerzési
és a tervpályázati eljárással kapcsolatos hirdetmények
közzétételérõl, valamint ellenõrzésérõl, továbbá az e törvény által elõírt egyéb adatok, információk honlapján, illetve a Közbeszerzési Értesítõben történõ közzétételérõl;
i) honlapján közzéteszi a Közbeszerzési Döntõbizottság eljárását kezdeményezõ kérelem 396. § (1) bekezdés
f) pontja szerinti adatait, a Közbeszerzési Döntõbizottság
érdemi és a közbeszerzési ügy befejezését eredményezõ
határozatát, továbbá a határozat bírósági felülvizsgálata
esetén a bíróság határozatát (határozatait);
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j) kialakítja és mûködteti a jogorvoslati határozatok
nyilvános adatbázisát, amelyben biztosítja, hogy a döntõbizottsági és a bírósági határozatok elektronikusan, ingyenesen, teljeskörûen, tárgyszavas keresési lehetõséggel bárki által elérhetõek legyenek;
k) a közbeszerzési jogszabályok alkalmazását elõsegítendõ útmutatót készít a jogorvoslati döntésekbõl levonható tapasztalatok alapján, valamint a közbeszerzésekkel
kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról; az útmutatót a Közbeszerzési Értesítõben közéteszi;
l) figyelemmel kíséri a közbeszerzési eljárás alapján
megkötött szerzõdések módosítását és teljesítését [307. §
(4) bekezdése];
m) elõsegíti a közbeszerzési információk nyilvánosságát, az elektronikus közbeszerzési adatbázisok használatának elterjedését, továbbá az elektronikus eljárási és kommunikációs lehetõségek támogatását;
n) felügyeli, koordinálja, elõsegíti a közbeszerzési eljárásban résztvevõk oktatását és továbbképzését, részt vesz
a hivatalos közbeszerzési tanácsadók kötelezõ továbbképzésére vonatkozó feltételrendszer kialakításában;
o) kapcsolatot tart más államok közbeszerzési szervezeteivel és nemzetközi szervezetekkel;
p) elfogadja saját szervezeti és mûködési, valamint
más, mûködését érintõ belsõ szabályzatát – így különösen
a hirdetmények vizsgálata kapcsán a jogorvoslati eljárás
indításának eljárásrendjét –, továbbá költségvetési javaslatát és éves költségvetési beszámolóját;
q) ellátja a részére törvényben elõírt egyéb feladatokat.
(3) A Tanács évente beszámolót készít az Országgyûlésnek tevékenységérõl, a közbeszerzések tisztaságával és
átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a
jogorvoslati ügyek tapasztalatairól. A beszámolónak megállapításokat kell tartalmaznia a közbeszerzési eljárások
számának és értékének alakulására, a hazai ajánlattevõk és
ezen belül a mikro-, kis- és középvállalkozások helyzetére
vonatkozóan. A Tanács a beszámolót tájékoztatásul az Állami Számvevõszéknek is megküldi.”
94. § (1) A Kbt. 383. §-ának (1) bekezdése a következõ
új g) ponttal egészül ki:
[(1) A hivatalos közbeszerzési tanácsadót a Tanács törli
a névjegyzékbõl, ha]
„g) a névjegyzékbe történõ bejegyzés hatálya lejárt és a
hivatalos közbeszerzési tanácsadó nem nyújtott be a névjegyzékbe történõ bejegyzés megújítása iránti kérelmet
(a továbbiakban: megújítási kérelem), illetõleg a benyújtott megújítási kérelmet a Tanács elutasította.”
(2) A Kbt. 383. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A névjegyzékbe történõ bejegyzés hatálya annak
megtörténtétõl számított három évig tart. A névjegyzékbe
történõ bejegyzés a 383/A. és 383/B. § szerint megújítható.”
95. § A Kbt. a következõ új 383/A. és 383/B. §-sal egészül ki:
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„383/A. § (1) A hivatalos közbeszerzési tanácsadók
névjegyzékébe történõ bejegyzés megújítására a névjegyzékbe történõ felvételre vonatkozó szabályok az irányadóak, azzal az eltéréssel, hogy
a) az igazgatási szolgáltatási díj mértéke negyvenezer
forint;
b) a természetes személy hivatalos közbeszerzési tanácsadónak [11. § (2) bekezdés] azt kell igazolnia, hogy a
névjegyzékbe történõ bejegyzés, illetõleg a bejegyzés elõzõ megújítása óta eltelt legfeljebb három évben rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott mértékû közbeszerzési gyakorlattal, továbbá
ba) a független hivatalos közbeszerzési tanácsadó a
megújítási kérelem benyújtásának idõpontjában rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott mértékû felelõsségbiztosítással,
bb) a kizárólag munkáltató ajánlatkérõ részére hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységet végzõ tanácsadó munkaviszonya az ajánlatkérõvel a névjegyzékbe történõ bejegyzése óta folyamatosan fennáll;
c) a szervezet hivatalos közbeszerzési tanácsadónak
[11. § (3) bekezdés], azt kell igazolnia, hogy a megújítási
kérelem benyújtásának idõpontjában rendelkezik a külön
jogszabályban meghatározott mértékû felelõsségbiztosítással, továbbá
ca) ha a szervezet tanácsadó által a 11. § (3) bekezdésében foglaltak szerint megjelölt természetes személy önállóan szerepel a névjegyzékben [11. § (2) bekezdés] azt,
hogy a megjelölt természetes személy a szervezet tevékenységében közremûködik vagy a szervezet javára tartós
polgári jogi szerzõdés alapján tevékenykedik,
cb) ha a szervezet tanácsadó által a 11. § (3) bekezdésében foglaltak szerint megjelölt természetes személy önállóan nem szerepel a hivatalos közbeszerzési tanácsadói
névjegyzékben, úgy a szervezet tanácsadónak [11. §
(3) bekezdés] azt kell igazolnia, hogy az általa megjelölt
természetes személy a szervezet bejegyzése, illetõleg a bejegyzésének elõzõ megújítása óta eltelt legfeljebb három
évben rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott
mértékû közbeszerzési gyakorlattal;
d) a hivatalos közbeszerzési tanácsadónak, szervezet
hivatalos közbeszerzési tanácsadó [11. § (3) bekezdés]
esetén az általa megjelölt természetes személynek nyilatkoznia kell, hogy a 383. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti körülmények tekintetében nem állnak fenn, továbbá,
hogy a névjegyzékben szereplõ adatai nem változtak.
(2) Ha a megújítási kérelem benyújtásának idõpontját
megelõzõ három évben a hivatalos közbeszerzési tanácsadó a
380. § (5) bekezdése szerint járt el és az általa benyújtott igazolások száma eléri a külön jogszabályban elõírt mértéket, a
már igazolt gyakorlatot nem kell újra igazolnia.
(3) Ha a kizárólag munkáltató ajánlatkérõ részére hivatalos közbeszerzési tanácsadó tevékenységet végzõ tanácsadó munkaviszonya az ajánlatkérõvel megszûnik, és a
bejegyzése vagy bejegyzésének megújítása során a külön
jogszabályban a természetes személy hivatalos közbeszer-

2008/187. szám

zési tanácsadók tekintetében elõírtnál kevesebb közbeszerzési gyakorlatot igazol, a névjegyzékbõl törölni kell.
(4) Az állam által elismert közbeszerzési tárgyú szakképesítés megszerzéséhez kapcsolódó, külön jogszabályban
meghatározott kedvezmények kizárólag akkor vehetõk
igénybe, ha elsõ megújítás esetén a szakképesítést a tanácsadó a névjegyzékbe történõ bejegyzését, az elsõt követõ további megújítás esetében pedig a névjegyzékbe történõ legutolsó bejegyzésének megújítását követõen szerezte meg.
383/B. § (1) A hivatalos közbeszerzési tanácsadó a
megújítási kérelmet legkorábban a névjegyzékbe történõ
bejegyzés hatályának lejártát megelõzõ kilencven napon
belül nyújthatja be.
(2) Ha a hivatalos közbeszerzési tanácsadó a megújítási
kérelmet a névjegyzékbe történõ bejegyzés hatályának lejártát megelõzõ harminc napon belül adta be, illetõleg
hiánypótlás vagy az elintézési határidõ 382. § (4) bekezdése szerinti meghosszabbítása miatt a Tanács a kérelemrõl a
névjegyzékbe történõ bejegyzés hatályának lejártáig nem
döntött, a hivatalos közbeszerzési tanácsadó tevékenységét köteles a megújítási kérelemrõl szóló döntés meghozataláig felfüggeszteni.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben
a) a Tanács a honlapján a névjegyzékben a hivatalos
közbeszerzési tanácsadó neve mellett a „névjegyzékbe történõ bejegyzés megújítása folyamatban van” megjegyzést
szerepelteti;
b) a hivatalos közbeszerzési tanácsadó a megújítási kérelemrõl szóló határozat meghozataláig új megbízást sem
fogadhat el.
(4) Ha a hivatalos közbeszerzési tanácsadó tevékenységét a (2) bekezdés szerinti esetben továbbra is gyakorolja,
a Tanács a tudomására jutástól számított három évre törli a
névjegyzékbõl.
(5) A hivatalos közbeszerzési tanácsadónak külön jogszabályban meghatározott feltételrendszer szerint szakmai
továbbképzésen kell részt vennie.
(6) A névjegyzékbe történõ bejegyzés megújításának
feltétele, hogy a hivatalos közbeszerzési tanácsadó – a természetes személy tanácsadó [11. § (2) bekezdés], szervezet tanácsadó [11. § (3) bekezdés] esetén az általa megjelölt, a névjegyzékbe önállóan be nem jegyzett természetes
személy, illetõleg személyek – külön jogszabályban meghatározott feltételrendszer szerint részt vegyen(ek) szakmai továbbképzésen.”
96. § A Kbt. 385. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Tanácsnak a névjegyzékbe történõ bejegyzés
iránti kérelmet vagy a megújítási kérelmet elutasító, valamint a törlésrõl hozott határozata ellen fellebbezésnek helye nincs, de a kérelmezõ, illetõleg az érintett hivatalos
közbeszerzési tanácsadó a határozat felülvizsgálatát kérheti a bíróságtól a határozat kézhezvételétõl számított tizenöt napon belül.”
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97. § A Kbt. 387. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A kérelmezõ a 66–68. § és a 69. § (1)–(3) bekezdése körébe tartozó minõsítési szempontoknak megfelelhet
úgy is, hogy más szervezet (szervezetek) erõforrására is támaszkodik. Ebben az esetben köteles igazolni, hogy minõsítési szempontoknak megfelelõ erõforrások rendelkezésére állnak majd a minõsített ajánlattevõk hivatalos jegyzékén történõ szereplés idõtartama alatt. Az igénybe vett
erõforrások tekintetében a rendelkezésre állás az alábbi
igazolásokkal történik:
a) ha az ajánlattevõ és az erõforrást nyújtó szervezet
között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás
áll fenn, az erõforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával;
b) az ajánlattevõ és az erõforrást nyújtó szervezet közötti, a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás
hiányában az ajánlattevõ és az erõforrást nyújtó szervezet
által kötött megállapodás és az erõforrást nyújtó szervezet
kötelezettségvállalásra vonatkozó, közjegyzõ által hitelesített nyilatkozatának benyújtásával.”

javaslatot. A Döntõbizottság elnöke és elnökhelyettese újraválasztható.
(5) A Döntõbizottság elnöke az lehet, aki felsõfokú végzettséggel és legalább tíz éves közbeszerzési, valamint három éves döntõbizottsági gyakorlattal és jogi szakvizsgával, vagy közbeszerzési ügyek elbírálásával kapcsolatos,
legalább három éves bírói gyakorlattal rendelkezik.
(6) A Döntõbizottság elnökének közszolgálati jogviszonyára a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvényt (a továbbiakban: Ktv.) kell a 399. § (3) és (4) bekezdése, valamint a 400. § (6) bekezdése szerinti eltéréssel
alkalmazni.
(7) A Döntõbizottság elnöke szakállamtitkárt megilletõ
illetményre, valamint egyéb juttatásokra jogosult. Az elnökhelyettes a fõosztályvezetõi illetményre jogosult.
(8) A Döntõbizottság a szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározott ügyekre, ügycsoportokra kollégiumot mûködtet. A kollégium az egységes jogorvoslati gyakorlat biztosítása érdekében elemzi a Döntõbizottság gyakorlatát, és véleményt nyilvánít a vitás jogalkalmazási kérdésekben.”

98. § A Kbt. 393. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A (2) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díj
teljes összege, továbbá a rendbírság és a bírság ötven százaléka a Tanács saját bevétele, a fennmaradó ötven százalék a központi költségvetés központosított bevételét képezi a (6) bekezdésben meghatározott elszámolási rend szerint. A hirdetmények ellenõrzésébõl származó bevételt a
Tanácsnak részben az e törvényben foglalt feladatainak ellátásához szükséges informatikai háttér biztosítására kell
fordítania.”

101. § A Kbt. 396. §-a (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés a
következõ g) ponttal egészül ki:
[A Döntõbizottság elnöke]
„f) a Döntõbizottság eljárását kezdeményezõ kérelem
benyújtását követõen haladéktalanul gondoskodik a kérelemmel érintett eljárás megnevezésének, tárgyának, az
ügyfelek megnevezésének és a kérelem megérkezése idõpontjának, továbbá a Döntõbizottság érdemi, a közbeszerzési ügy befejezését eredményezõ határozatának, és a szerzõdés megkötését engedélyezõ végzésének [332. § (4) bekezdés], valamint a határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság határozatának (határozatainak) közzétételérõl;
g) gondoskodik a kollégium 395. § (8) bekezdése szerinti véleményének a közbeszerzési biztosok általi megismerésérõl.”

99. § A Kbt. 394. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A fõtitkár és a Titkárság alkalmazottai a Tanáccsal
állnak közszolgálati jogviszonyban, mely jogviszonyra a
köztisztviselõk jogállásáról szóló törvényt kell alkalmazni. A fõtitkár gyakorolja a munkáltatói jogokat a Titkárság
alkalmazottai vonatkozásában. A fõtitkár a szakállamtitkárnak járó illetményre, valamint egyéb juttatásokra jogosult.”
100. § A Kbt. 395. §-ának (3)–(5) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a § a következõ új (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Döntõbizottság a Tanács által meghatározott számú és a Tanáccsal közszolgálati jogviszonyban álló közbeszerzési biztosból, valamint elnökbõl áll, akiket a Tanács nevez ki és ment fel.
(4) A Döntõbizottság elnökét és elnökhelyettesét a Tanács a jelen lévõ tagok kétharmadának szavazatával, öt
évre választja meg. A Döntõbizottság elnökhelyettesét a
Tanács a közbeszerzési biztosok közül választja meg, az
elnökhelyettes személyére a Döntõbizottság elnöke tesz

102. § (1) A Kbt. 404. §-a (1) bekezdésének a) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza]
„a) a hirdetmények megküldésének és közzétételének
részletes szabályait, a hirdetmények ellenõrzésének, valamint elektronikus formátumúvá történõ átalakításának
rendjét, díjának mértékét, befizetését és a hirdetmények ellenõrzéséért való személyes felelõsséget, továbbá a Közbeszerzési Értesítõben, illetve a Közbeszerzések Tanácsa
honlapján történõ közzététel rendjét és díjának mértékét,
befizetését;”
(2) A Kbt. 404. §-ának (1) bekezdése a következõ
o) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza]
„o) a kötelezõ közmegrendelés eseteit”
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(3) A Kbt. 404. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Felhatalmazást kap a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter, hogy rendeletben szabályozza a
hivatalos közbeszerzési tanácsadók kötelezõ továbbképzésének feltételrendszerét.”

2004/17/EK és 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek a CPV felülvizsgálata tekintetében történõ
módosításáról.”

103. § A Kbt. 407. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„407. § Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 89/665/EGK irányelve (1989. december 21.)
az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerzõdések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati
eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról;
b) a Tanács 92/13/EGK (1992. február 25.) irányelve a
vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban
mûködõ vállalkozások beszerzési eljárásairól szóló közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeletei és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról;
c) az Európai Parlament és a Tanács 2004/17/EK irányelve (2004. március 31.) a vízügyi, az energia-, a közlekedési és a postai ágazatokban mûködõ szervezetek közbeszerzési eljárásainak összehangolásáról (a törvény végrehajtására a 404. § (1) bekezdésének a)–b), e) és l)–m) pontjaiban adott felhatalmazások alapján megalkotott kormányrendeletekkel együtt);
d) az Európai Parlament és a Tanács 2004/18/EK irányelve (2004. március 31.) az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatás-megrendelésre irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról (a törvény végrehajtására a 404. § (1) bekezdésének a)–b), e) és l)–m) pontjaiban adott felhatalmazások alapján megalkotott kormányrendeletekkel együtt);
e) a Bizottság 2005/51/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a közbeszerzésrõl szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv XX. mellékletének, valamint a
2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv VIII.
mellékletének módosításáról;
f) a Bizottság 1422/2007/EK rendelete (2007. december 4.) a 2004/17/EK és a 2004/18/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelveknek a szerzõdés-odaítélési eljárásokra
vonatkozó alkalmazási értékhatárai tekintetében történõ
módosításáról;
g) az Európai Parlament és a Tanács 2007/66/EK irányelve (2007. december 11.) a 89/665/EGK és a 92/13/EGK
tanácsi irányelveknek a közbeszerzési szerzõdések odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának
javítása tekintetében történõ módosításáról (a törvény végrehajtására a 404. § (2) bekezdésének a) pontjában adott
felhatalmazás alapján megalkotott miniszteri rendelettel
együtt);
h) a Bizottság 213/2008/EK rendelete (2007. november 28.) a közös közbeszerzési szószedetrõl (CPV) szóló
2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a közbeszerzési eljárásokról szóló

(2) A Kbt. 3. melléklete helyébe e törvény 2. melléklete
lép.

104. § (1) A Kbt. 1. melléklete helyébe e törvény 1. melléklete lép.

(3) A Kbt. 4. melléklete helyébe e törvény 3. melléklete
lép.
105. § Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl
szóló 2006. évi CXXXII. törvény 2. §-ának (3) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A helyi önkormányzat egészségügyi szakellátási
kötelezettségét más egészségügyi közszolgáltatásért felelõs szervvel vagy más fenntartóval, illetve egészségügyi
szolgáltatóval történõ egészségügyi ellátási szerzõdés
megkötése által is teljesítheti. Ha a helyi önkormányzattal
szerzõdéskötésre a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 80/A. és
80/B. §-ában foglaltak szerint vagyonkezelõi jog átadásához kapcsolódóan kerül sor és a szerzõdés szolgáltatási
koncessziónak minõsül, a helyi önkormányzatnak a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény szerinti
közbeszerzési eljárást nem kell lefolytatnia.”
106. § (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 105/A. §-a a következõ új (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg az eredeti (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik:
„(3) A pályázati kiírást az önkormányzat honlapján
vagy legalább egy országos napilapban és a helyben szokásos módon egyidejûleg kell közzétenni. Az önkormányzat ajánlati dokumentációt készít, amely tartalmazza a
részletes szerzõdési feltételeket, a közfeladat-ellátással
összefüggõ követelményeket és a megfelelõ ajánlattételhez szükséges határidõt (pályázati kiírás).”
(2) Az Áht. 105/A. §-a a következõ új (5) bekezdéssel
egészül ki, egyidejûleg az eredeti (4)–(13) bekezdés számozása (6)–(15) bekezdésre változik:
„(5) Az önkormányzatnak esélyegyenlõséget és egyenlõ bánásmódot kell biztosítania a pályázók számára. A pályázati kiírással és az e törvényben meghatározott eljárásrend megsértésével kötött szerzõdés semmis.”
107. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 147. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) e törvény 156. §-ának (1) bekezdésével megállapított 243. §-ának j) pontja 2009. április 1-jén lép hatályba és 2010. szeptember 30-án hatályát
veszti.”
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(2) A Get. 156. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„156. § (1) A Kbt. 243. §-a a következõ új j) ponttal egészül ki:
[243. § E fejezet szerinti eljárást nem kell alkalmazni]
j) a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerint közüzemi szolgáltatásra jogosult, de a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény szerinti egyetemes szolgáltatásra nem jogosult ajánlatkérõk földgáz-szolgáltatásra,
valamint földgázellátásra irányuló,
ja) a 100 m3/óra fogyasztást meghaladó földgáz felhasználók esetén a 2009. július 1-je és a 2010. június 30-a
közötti idõszakra vonatkozó, 2009. szeptember 30-ig,
jb) a 20 m3/óra fogyasztást meghaladó, de a 100 m3/óra
fogyasztást el nem érõ földgáz felhasználók esetén a 2010.
július 1-je és a 2011. június 30-a közötti idõszakra vonatkozó, 2010. szeptember 30-ig
megkötött szerzõdései esetében.
(2) A Kbt. – az (1) bekezdéssel megállapított – 243. §-ának j) pontját a 2009. április 1-jét megelõzõen megkezdett [Kbt. 35. §-ának (2) bekezdése és
179. §-ának (3) bekezdése] közbeszerzésekre nem lehet alkalmazni.”
(3) 2010. szeptember 30-án a Kbt. 257. §-ában a „243. §
c), g) és j) pontja” szövegrész helyébe a „243. § c) és
g) pontja” szövegrész lép.

Hatálybalépés
108. § (1) E törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2009. április 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett közbeszerzésekre [Kbt. 35. §-ának (2) bekezdése és 179. §-ának (3) bekezdése], közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerzõdésekre, tervpályázati eljárásokra és az azokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra, továbbá a hatálybalépését
követõen indult hivatalos közbeszerzési tanácsadói névjegyzékbe történõ bejegyzés megújítása iránti eljárásokra
kell alkalmazni.
(2) 2010. január 1-jén lép hatályba a Kbt. – e törvény
12. §-ával megállapított – 21. §-ának (4) bekezdése, – e
törvény 17. §-ával megállapított – 44. §-ának (2) és (3) bekezdése, – e törvény 39. §-ával megállapított 96/A. §-ának
(1) bekezdése – e törvény 49. §-ával megállapított – 118. §-ának (5) bekezdése, – e törvény 59. §-ával
megállapított – 161/A. §-ának (2) bekezdése, – e törvény
63. §-ával megállapított 184. §-ának (2) és (3) bekezdése, – e törvény 76. §-ának (2) bekezdésével megállapított – 324. §-ának (2) bekezdése, – e törvény 85. §-ával
megállapított – 340. §-a (4) bekezdésének b) pontja, – e
törvény 89. §-ával megállapított – 347. és 348. §-a, valamint 348/A. §-ának (1)–(5) bekezdése, – e törvény
103. §-ával megállapított – 407. §-ának g) pontja, továbbá
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e törvény 32., 40. és 41., 46., 53. és 54., 56. és 57., 64–66.,
72., 74., 75., 90. és 91. §-a és 76. §-ának (1) bekezdése.
(3) 2010. július 1-jén lép hatályba a Kbt. – e törvény
68. §-ával megállapított – 240. §-ának (2) bekezdése és
255. §-ának (5) bekezdése.
(4) A Kbt. – e törvény 100. §-ával megállapított – 395. §-ának (3)–(7) bekezdését a Közbeszerzési
Döntõbizottság hivatalban lévõ elnöke kinevezési idejének lejártát vagy kinevezésének más okból történõ megszûnését követõen kell elsõ alkalommal alkalmazni.
109. § (1) E törvény 108. § (1) bekezdés szerinti hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a Kbt. 9. §-ának
(3) bekezdése, 60. §-ának (4) bekezdése, 66. §-ának (2) bekezdése, 67. §-ának (4) bekezdése, 71. §-ának (5) bekezdése, 105. §-ának (5) bekezdése, 115. §-ának e) pontja, 9. és
19. címe, 265–302. §-a, hatodik része, XI. és XII. fejezete,
404. §-ának (4) bekezdése, valamint 5. és 6. melléklete.
(2) E törvény 108. § (2) bekezdés szerinti hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a Kbt. 44. §-ának (6) bekezdése, 45. §-ának (3) bekezdése, 184. §-ának (6) bekezdése, 324. §-ának (4) bekezdése, valamint 332. §-a (2) bekezdésének b) pontja.
(3) E törvény 108. § (3) bekezdés szerinti hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a Kbt. 247. §-ának (1) bekezdése.
110. § (1) E törvény 108. § (1) bekezdés szerinti hatálybalépésével egyidejûleg a Kbt.
1. 5. §-ának (1) bekezdésében az „V. és a VII. fejezet”
szövegrész helyébe az „V. fejezet” szövegrész,
2. 8. §-ának (1) bekezdésében a „közbeszerzés tárgya
szerinti, közbeszerzési és pénzügyi” szövegrész helyébe a
„közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi” szövegrész,
3. 9. §-ának (1) bekezdésében a „közösségi értékhatárt
elérõ vagy meghaladó értékû közbeszerzés (második rész),
továbbá versenypárbeszéd alkalmazása esetén a nemzeti
értékhatárt elérõ vagy meghaladó értékû közbeszerzés
(harmadik rész, 25/A. cím) esetében” szövegrész helyébe
a „közösségi értékhatárt elérõ vagy meghaladó értékû közbeszerzés (második rész) esetében” szövegrész,
3. 10. §-ának (1) bekezdésében az „eljárásba nem vonható be” szövegrész helyébe az „eljárásba nem vonható be
(erõforrást nyújtó szervezetként sem)” szövegrész,
4. 19. §-ában az „1. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe az „1. § (4) bekezdése” szövegrész,
5. 22. §-a (1) bekezdésének b) pontjában az „a) pontban meghatározott szervezeteken kívüli központi költségvetési szerv,” szövegrész helyébe „a) pontban meghatározott szervezeteken kívüli központi költségvetési szerv, valamint a külön törvény alapján biztosított mûködési keret
terhére lefolytatandó beszerzések tekintetében részjogkörû költségvetési egysége a fejezet felügyeletét ellátó szerv
vezetõjének engedélyével, az alaptevékenysége ellátásához szükséges beszerzések tekintetében” szövegrész,
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6. 30. §-ának a) pontjában és 32. §-ának a) pontjában a
„137 000 euró” szövegrész helyébe a „133 000 euró” szövegrész,
7. 30. §-ának b) pontjában és 32. §-ának b)–d) pontjában a „211 000 euró” szövegrész helyébe a „206 000 euró”
szövegrész,
8. 31. §-ának (1) és (2) bekezdésében, valamint
176. §-ának (2) bekezdésében az „5 278 000 euró” szövegrész helyébe az „5 150 000 euró” szövegrész,
9. 48. §-ának (3) bekezdésében a „99. § (3) bekezdését”
szövegrész helyébe a „99/A. § (1) bekezdését” szövegrész,
10. 53. §-ának új (4) bekezdésében a „[99. § (2) bekezdése]” szövegrész helyébe a „[99. § (3) bekezdése]” szövegrész,
11. 60. §-ának (1) bekezdésében az „ajánlattevõ vagy
alvállalkozó” szövegrész helyébe az „ajánlattevõ, alvállalkozó vagy erõforrást nyújtó szervezet” szövegrész,
12. 60. §-a (1) bekezdésének c) pontjában az „f) pontja”
szövegrész helyébe a „g) pontja” szövegrész,
13. 60. §-a (1) bekezdésének f) pontjában a „jogerõsen
megállapították;” szövegrész helyébe a „jogerõsen megállapították, a jogerõsen megállapított idõtartam végéig;”
szövegrész,
14. 61. §-ának (1) bekezdésében az „ajánlattevõ vagy a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó” szövegrész helyébe az „ajánlattevõ, a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
vagy erõforrást nyújtó szervezet” szövegrész,
15. 61. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a „tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
szóló 1996. évi LVII. törvény” szövegrész helyébe a
„Tpvt.” szövegrész,
16. 61. §-ának (2) bekezdésében az „ajánlatevõ vagy
alvállalkozó” szövegrész helyébe az „ajánlattevõ, alvállalkozó vagy erõforrást nyújtó szervezet” szövegrész,
17. 61. §-ának (3) bekezdésében az „az ajánlatevõ vagy
az alvállalkozó” szövegrész helyébe az „az ajánlattevõ, az
alvállalkozó vagy az erõforrást nyújtó szervezet” szövegrész,
18. 62. §-ának (1) bekezdésében a „közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozója” szövegrész helyébe a „közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erõforrást
nyújtó szervezet” szövegrész,
19. 62. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a „70. §
(2) bekezdése” szövegrész helyébe a „70. § (3) bekezdése”
szövegrész,
20. 64. §-ának (1) bekezdésében a „tájékoztatót” szövegrész helyébe az „útmutatót” szövegrész,
21. 69. §-ának (5) bekezdésében az „a 66. § (2) bekezdése és a 67. § (4) bekezdése is alkalmazható” szövegrész
helyébe a „más szervezet erõforrására is támaszkodhat”
szövegrész,
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22. 71. §-ának (3) bekezdésében a „63. § (1)–(7) bekezdése” szövegrész helyébe a „63. § és a 63/A. § (4) bekezdése” szövegrész,
23. 72. §-ában az „55. §-sal” szövegrész helyébe az
„55. §-ának (3) és (4) bekezdésével” szövegrész,
24. 88. §-a (1) bekezdésének g) pontjában a „[86. §
(4) bekezdése]” szövegrész helyébe a „[86. § (5) bekezdése]” szövegrész,
25. 88. §-a (4) bekezdésének a) és b) pontjában az
„[1. § (3) bekezdése]” szövegrész helyébe az „[1. § (4) bekezdése]” szövegrész,
26. 94. §-ának (2) és (4) bekezdésében a „[99. § (2) bekezdése]” szövegrész helyébe a „[99. § (3) bekezdése]”
szövegrész,
27. 102. §-a (5) bekezdésének b) pontjában a „115. § c),
e), vagy f) pontjában” szövegrész helyébe a „115. § (1) bekezdésének c) vagy f) pontjában” szövegrész,
28. 104. §-ának (2) bekezdésében a „63. § (1)–(7) bekezdése” szövegrész helyébe a „63. § és a 63/A. § (4) bekezdése” szövegrész,
29. 105. §-ának (3) bekezdésében a „63. § (1)–(7) bekezdése” szövegrész helyébe a „63. § és a 63/A. §” szövegrész,
30. 114. §-ának (3) bekezdésében az „[1. § (3) bekezdése]” szövegrész helyébe az „[1. § (4) bekezdése]” szövegrész,
31. 118. §-ának (3) bekezdésében a „115. § c), d), e)
vagy f) pontja” szövegrész helyébe a „115. § (1) bekezdésének c), d) vagy f) pontjában” szövegrész,
32. 120. §-a (1) bekezdésének h) pontjában „az ajánlattétel nyelvét (nyelveit);” szövegrész helyébe „az ajánlattétel nyelvét (nyelveit), azzal, hogy a magyar nyelven történõ ajánlattétel lehetõségét minden esetben biztosítani
kell;” szövegrész,
33. 123/D. §-a (1) bekezdésének c) pontjában a „párbeszéd nyelvét;” szövegrész helyébe a „párbeszéd nyelvét,
azzal, hogy a magyar nyelven történõ párbeszéd lehetõségét minden esetben biztosítani kell;” szövegrész,
34. 125. §-a (2) bekezdésének a) pontjában a „115. §
a) pontja” szövegrész helyébe a „115. § (1) bekezdésének
a) pontja” szövegrész,
35. 128. §-ának (4) bekezdésében a „127. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „127. § (2) és (4) bekezdése”
szövegrész,
36. 133. §-a (1) bekezdésének p) pontjában az „ajánlattétel nyelvét (nyelveit);” szövegrész helyébe „az ajánlattétel nyelvét (nyelveit), azzal, hogy a magyar nyelven történõ ajánlattétel lehetõségét minden esetben biztosítani
kell;” szövegrész,
37. 133. §-ának (2) bekezdésében az „53. § (2),
(4)–(6) bekezdésében” szövegrész helyébe a az „53. § (3),
(5)–(7) bekezdésében” szövegrész,
38. 135. §-ának (1) bekezdésében a „99. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „99. § (3) bekezdésének”
szövegrész, a „harminc napon belül” szövegrész helyébe a
„nyolc napon belül” szövegrész,
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39. 136/C. §-a (1) bekezdésének i) pontjában „az ajánlattételi határidõt, az ajánlattétel nyelvét és az ajánlatok
benyújtásának címét;” szövegrész helyébe „az ajánlattételi
határidõt, az ajánlattétel nyelvét és az ajánlatok benyújtásának címét, azzal, hogy a magyar nyelven történõ ajánlattétel lehetõségét minden esetben biztosítani kell;” szövegrész,
40. 150. §-ának p) pontjában az „ajánlattétel nyelvét
(nyelveit);” szövegrész helyébe „az ajánlattétel nyelvét
(nyelveit), azzal, hogy a magyar nyelven történõ ajánlattétel
lehetõségét minden esetben biztosítani kell;” szövegrész,
41. 176. §-ának (1) bekezdésében, valamint
177. §-ának a) és b) pontjában a „422 000 euró” szövegrész helyébe a „412 000 euró” szövegrész,
42. 187. §-ának (1) bekezdésében a „felhasználói oldalán” szövegrész helyébe a „honlapján” szövegrész, valamint a „felhasználói oldalon” szövegrész helyébe a „honlapon” szövegrész,
43. 192. §-ában a „96. § (3) bekezdésében és a 99. §
(4) bekezdésében” szövegrész helyébe a „96/A. § (2) bekezdésében és a 99/A. (2) és (3) bekezdésében” szövegrész,
44. 197. §-a (1) bekezdésének a)–c) pontjában az „[1. §
(3) bekezdése]” szövegrész helyébe az „[1. § (4) bekezdése]” szövegrész,
45. 208. §-a (2) bekezdésének c) pontjában „az érdeklõdést kifejezõ írásbeli nyilatkozat (a továbbiakban: szándéknyilatkozat) benyújtására vonatkozó határidõt, a nyilatkozattétel nyelvét (nyelveit);” szövegrész helyébe „az
érdeklõdést kifejezõ írásbeli nyilatkozat (a továbbiakban:
szándéknyilatkozat) benyújtására vonatkozó határidõt, a
nyilatkozattétel nyelvét (nyelveit), azzal, hogy a magyar
nyelven történõ nyilatkozattétel lehetõségét minden esetben biztosítani kell;” szövegrész,
46. 210. §-a (1) bekezdésének m) pontjában „a részvételi jelentkezés nyelvét (nyelveit);” szövegrész helyébe a
„a részvételi jelentkezés nyelvét (nyelveit), azzal, hogy a
magyar nyelven történõ részvételre jelentkezés lehetõségét minden esetben biztosítani kell;” szövegrész,
47. 212. §-ának i) pontjában „az ajánlattétel nyelvét
(nyelveit);” szövegrész helyébe „az ajánlattétel nyelvét
(nyelveit), azzal, hogy a magyar nyelven történõ ajánlattétel lehetõségét minden esetben biztosítani kell;” szövegrész,
48. 221. §-a (1) bekezdésének m) pontjában „a részvételi jelentkezés nyelvét (nyelveit);” szövegrész helyébe a
„a részvételi jelentkezés nyelvét (nyelveit), azzal, hogy a
magyar nyelven történõ részvételre jelentkezés lehetõségét minden esetben biztosítani kell;” szövegrész,
49. 224. §-ának h) pontjában „az ajánlattétel nyelvét
(nyelveit);” szövegrész helyébe „az ajánlattétel nyelvét
(nyelveit), azzal, hogy a magyar nyelven történõ ajánlattétel lehetõségét minden esetben biztosítani kell;” szövegrész,
50. 225. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a „115. §
a) pontja” szövegrész helyébe a „115. § (1) bekezdésének
a) pontja” szövegrész,
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51. 228. §-ának (1) bekezdésében és 229. §-ának
(1) bekezdésében a „99. § (2) bekezdésében” szövegrész
helyébe a „99. § (3) bekezdésének” szövegrész,
52. 233. §-ának (6) bekezdésében a „96. § (3) bekezdésével” szövegrész helyébe a „96/A. § (2) bekezdésével”
szövegrész,
53. 235. §-a (1) bekezdésének n) pontjában „az ajánlattétel nyelvét (nyelveit);” szövegrész helyébe „az ajánlattétel nyelvét (nyelveit), azzal, hogy a magyar nyelven történõ ajánlattétel lehetõségét minden esetben biztosítani
kell;” szövegrész lép.
54. 305. §-ának (5) bekezdésében a „304. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „304. § (3) bekezdése” szövegrész,
55. 306. §-ának (1) bekezdésében a „hatvan napon belül” szövegrész helyébe a „húsz napon belül” szövegrész,
56. 306. §-ának (4) bekezdésében a „304. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „304. §-ban” szövegrész,
57. 317. §-ának (3) bekezdésében az „e törvény harmadik része, valamint negyedik része” szövegrész helyébe az
„e törvény harmadik része” szövegrész,
58. 334. §-ának (1) bekezdésében a „[340. § (1) bekezdése]” szövegrész helyébe a „(340. §)” szövegrész,
59. 342. §-ának (2) bekezdésében a „340. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „340. §-a” szövegrész,
60. 392. §-ának (3) bekezdésében a „395. § (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „395. § (5) bekezdése” szövegrész,
61. 392. §-ának (4) bekezdésében a „379. § (1) bekezdésének e) pontja” szövegrész helyébe a „379. § (2) bekezdésének d) pontja” szövegrész,
62. 392. §-ának (5) bekezdésében a „355–356. §, a
382–383. § és a 387–388. §” szövegrész helyébe a
„382–383. § és a 387–388. §” szövegrész,
63. 393. §-ának (2) bekezdésében a „324. § (3) bekezdése, a 355. § (2) bekezdése, a 382. § (2) bekezdése és a
387. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „324. § (3) bekezdése, a 382. § (2) bekezdése és a 387. § (3) bekezdése”
szövegrész, a „340. § (3) bekezdésének e) pontja és
(4)–(6) bekezdése” szövegrész helyébe a „340. § (2) bekezdés e) pontja, (3) bekezdés e) pontja és (4) bekezdése”
szövegrész,
64. 393. §-ának (3) bekezdésében a „324. § (3) bekezdése, a 355. § (2) bekezdése, a 382. § (2) bekezdése és a
387. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „324. § (3) bekezdése, a 382. § (2) bekezdése és a 387. § (3) bekezdése”
szövegrész,
65. 393. § (6) bekezdésében a „348. §-ának (5) bekezdésére” szövegrész helyébe a „348/A §-ának (3) bekezdésére” szövegrész,
66. 398. §-ában a „köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szövegrész helyébe a „Ktv.-t” szövegrész,
67. 393. §-ának (2) bekezdésében a „387. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „387. § (4) bekezdése” szö-
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vegrész és a „rendbírság” szövegrész helyébe az „eljárási
bírság” szövegrész,
68. 404. §-a (1) bekezdésének e) pontjában a „VIII–X.
fejezetét” szövegrész helyébe a „VII. és X. fejezetét” szövegrész,
69. 404. §-a (1) bekezdésének j) pontjában a „NATO
Biztonsági Beruházási Programja” szövegrész helyébe a
„NATO Biztonsági Beruházási Programja, valamint az
egyéb közös finanszírozású NATO támogatott programok” szövegrész lép.
(2) E törvény 108. § (1) bekezdés szerinti hatálybalépésével egyidejûleg az Áht. 105/A. §-ának
a) eredeti (5) bekezdésében a „(4) bekezdés szerinti”
szövegrész helyébe a „(6) bekezdés szerinti” szövegrész;
b) eredeti (6) bekezdésében a „(4)–(5) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe a „(6)–(7) bekezdés szerinti” szövegrész;
c) eredeti (12) bekezdésében a „(11) bekezdés szerint”
szövegrész helyébe a „(13) bekezdés szerint” szövegrész,
valamint az „az (5) bekezdés figyelembevételével” szövegrész helyébe az „a (7) bekezdés figyelembevételével”
szövegrész lép.
(3) E törvény 108. § (2) bekezdés szerinti hatálybalépésével egyidejûleg a Kbt.
a) 70. §-a (1) bekezdésében a „306/A. § (1) és (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „306/A. § (1) és (5) bekezdése” szövegrész,
b) 78. §-ának (2) bekezdésében a „tervezett szerzõdéskötési idõpont lejártáig” szövegrész helyébe a „tervezett
szerzõdéskötési idõpont lejártáig, amennyiben jogorvoslati eljárás indul a Közbeszerzési Döntõbizottság 332. §
(4) bekezdése szerinti végzésének vagy a közbeszerzési
ügy befejezését eredményezõ határozatának vagy érdemi
határozatának meghozataláig” szövegrész,
c) 93. §-ának (3) bekezdésében a „(2) bekezdés szerinti
összegezést” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés vagy a
96/C. § szerinti összegezést” szövegrész,
d) 96. §-ának (4) bekezdésében az „elektronikus úton
és egyidejûleg faxon elküldött felhívásával” szövegrész
helyébe az „elektronikus úton, a törvény harmadik része
szerinti eljárásban elektronikus úton és egyidejûleg faxon”
szövegrész,
e) 96/C. §-ában a „faxon vagy elektronikus úton” szövegrész helyébe az „elektronikus úton, a törvény harmadik
része szerinti eljárásban faxon vagy elektronikus úton”
szövegrész,
f) 132. §-ában a „telefaxon vagy elektronikus úton”
szövegrész helyébe az „elektronikus úton” szövegrész,
g) 323. §-ának (2) bekezdésében a „tizenöt napon belül” szövegrész helyébe a „tizenöt napon belül, ha a kérelem e törvény második része szerinti közbeszerzési eljárással vagy annak mellõzésével kapcsolatos tíz napon belül” szövegrész,
h) 329. §-ának (2) bekezdésében a „felhívja az ajánlatkérõt” szövegrész helyébe a „faxon, a közösségi értékha-
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tárt elérõ vagy meghaladó értékû közbeszerzési eljárás
esetében elektronikus úton felhívja az ajánlatkérõt” szövegrész, a „pótlására” szövegrész helyébe a „faxon, a közösségi értékhatárt elérõ vagy meghaladó értékû közbeszerzési eljárás esetében elektronikus úton történõ pótlására” szövegrész lép.
(4) E törvény 108. § (3) bekezdés szerinti hatálybalépésével egyidejûleg a Kbt.
a) 96. §-ának (3) bekezdésében az „elektronikus úton, a
törvény harmadik része szerinti eljárásban elektronikus
úton és egyidejûleg faxon” szövegrész helyébe az „elektronikus úton” szövegrész,
b) 96/C. §-ában az „elektronikus úton, a törvény harmadik része szerinti eljárásban faxon vagy elektronikus
úton” szövegrész helyébe az „elektronikus úton” szövegrész,
c) 246. §-ának (2) bekezdésében a „lehetõ leggyorsabban és legmegfelelõbb módon” szövegrész helyébe a „külön jogszabályban meghatározott elektronikus úton és módon” szövegrész,
d) 246. §-ának (3) bekezdésében az „öt munkanapon
belül” szövegrész helyébe a „három munkanapon belül”
szövegrész,
e) 323. §-ának (2) bekezdésében a „tizenöt napon belül,
ha a kérelem e törvény második része szerinti közbeszerzési eljárással vagy annak mellõzésével kapcsolatos tíz napon belül” szövegrész helyébe a „tíz napon belül” szövegrész,
f) 329. §-ának (2) bekezdésében a „faxon, a közösségi
értékhatárt elérõ vagy meghaladó értékû közbeszerzési eljárás esetében elektronikus úton felhívja az ajánlatkérõt”
szövegrész helyébe az „elektronikus úton felhívja az ajánlatkérõt” szövegrész, a „faxon, a közösségi értékhatárt elérõ vagy meghaladó értékû közbeszerzési eljárás esetében
elektronikus úton történõ pótlására” szövegrész helyébe az
„elektronikus úton történõ pótlására” szövegrész,
g) 379. §-a (2) bekezdésének h) pontjában a „közzétételérõl és – a törvény második része szerinti eljárás esetén
az ajánlatkérõ kérelmére – ellenõrzésérõl” szövegrész helyébe a „közzétételérõl és az ajánlatkérõ kérelmére ellenõrzésérõl” szövegrész lép.
111. § (1) E törvény 108. § (2) bekezdés szerinti hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Kbt. 96. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az írásbeli összegezést az eredményhirdetésen jelen levõ ajánlattevõknek át kell adni, a távol levõ ajánlattevõknek pedig az eredményhirdetés napján, az eredményhirdetést követõen haladéktalanul elektronikus úton, a törvény harmadik része szerinti eljárásokban telefaxon vagy
elektronikus úton meg kell küldeni. A törvény harmadik
része szerinti eljárásokban, ha az ajánlattevõ nem adta meg
elektronikus levélcímét vagy telefaxon való elérhetõségét,
részére az írásbeli összegezést az eredményhirdetés napján
postai úton kell feladni.”
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b) a Kbt. 96/B. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az elõzetes vitarendezési kérelmet elektronikus
úton, a törvény harmadik része szerinti eljárásban faxon
vagy elektronikus úton kell megküldeni az ajánlatkérõ részére, aki a kérelemmel kapcsolatos álláspontjáról az ajánlattevõt a kérelem megérkezésétõl számított három napon
belül, a törvény harmadik része szerinti eljárásban a benyújtási módnak megegyezõ módon tájékoztatja.”
c) a Kbt. 99. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A szerzõdéskötés tervezett idõpontját az ajánlati
felhívásban kell megadni, azzal, hogy az nem határozható
meg
a) az írásbeli összegezés [93. § (2) bekezdés] megküldését követõ naptól számított tizenkettedik napnál korábbi
és harmincadik – építési beruházás esetében hatvanadik – napnál késõbbi idõpontban,
b) a törvény harmadik része szerinti eljárásban az írásbeli összegezés megküldését követõ naptól számított huszadik napnál korábbi és harmincadik – építési beruházás
esetében hatvanadik – napnál késõbbi idõpontban.”
d) a Kbt. 118. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A részvételi szakasz eredményhirdetése során az
ajánlatkérõ köteles ismertetni a 116. § (2) bekezdése szerinti összegezésben foglalt adatokat. Az összegezést az
eredményhirdetésen jelen levõ jelentkezõknek át kell adni,
a távollevõ jelentkezõknek pedig az eredményhirdetés
napján, az eredményhirdetést követõen haladéktalanul
elektronikus úton meg kell küldeni.”
e) a Kbt. 324. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A kérelmet, ha az e törvény harmadik része szerinti
eljárással vagy annak mellõzésével kapcsolatos közbeszerzési ügyre irányul, eggyel több példányban kell benyújtani, mint ahány – a kérelmezõ által ismert – ügyfél az
eljárásban részt vesz.”
(2) E törvény 108. § (3) bekezdés szerinti hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Kbt. 96. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az írásbeli összegezést az eredményhirdetésen jelen levõ ajánlattevõknek át kell adni, a távollevõ ajánlattevõknek pedig az eredményhirdetés napján, az eredményhirdetést követõen haladéktalanul elektronikus úton meg
kell küldeni.”
b) A Kbt. 96/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az eredményhirdetést követõen a nyertes ajánlatot – kivéve a 73. § (1) bekezdés szerinti melléklet által tartalmazott adatokat – az ajánlatkérõ a Közbeszerzések Tanácsa honlapján haladéktalanul közzéteszi.”
c) a Kbt. 96/B. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(3) Az elõzetes vitarendezési kérelmet elektronikus
úton kell megküldeni az ajánlatkérõ részére, aki a kérelemmel kapcsolatos álláspontjáról az ajánlattevõt a kérelem
megérkezésétõl számított három napon belül, elektronikus
úton tájékoztatja.”
d) a Kbt. 99. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A szerzõdéskötés tervezett idõpontját az ajánlati
felhívásban kell megadni, azzal, hogy az nem határozható
meg az írásbeli összegezés [93. § (2) bekezdés] megküldését követõ naptól számított tizenkettedik napnál korábbi és
harmincadik – építési beruházás esetében hatvanadik – napnál késõbbi idõpontban.”
e) a Kbt. 317. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Közbeszerzési Döntõbizottság eljárásában a következõ eljárási cselekmények kizárólag a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)
160–162. §-a szerinti elektronikus ügyintézés keretében
gyakorolhatók:
a) a kérelem, a kezdeményezés és mellékleteinek benyújtása;
b) a hiánypótlási felhívás és a hiánypótlás megküldése;
c) az eljárás irataiba való betekintés;
d) az idézés megküldése;
e) az igazolási kérelem elõterjesztése;
f) az ügyfél nyilatkozata, bejelentése, bármilyen más
beadványa;
g) az ügyfél tájékoztatására, értesítésére és felhívására
vonatkozó egyéb hatósági közléseknek az ügyfél tudomására hozása;
h) a döntés közlése.”
f) a Kbt. 317. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A közbeszerzési üggyel kapcsolatos valamennyi
dokumentumot a felek elektronikus úton bocsátják a Közbeszerzési Döntõbizottság rendelkezésére.”
g) a Kbt. 347. §-ának (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A keresetlevelet a határozat kézbesítésétõl számított tizenöt napon belül kell benyújtani a Közbeszerzési
Döntõbizottsághoz. A keresetlevél a Közbeszerzési Döntõbizottsághoz kizárólag elektronikus úton nyújtható be.
(2) A Közbeszerzési Döntõbizottság a keresetlevelet az
ügy irataival – a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó
nyilatkozatával együtt – a keresetlevél beérkezését követõ
három munkanapon belül elektronikus úton továbbítja a
bírósághoz.
(3) A perben a beadványok benyújtása és a bírósági iratok kézbesítése a Pp.-ben, valamint a külön jogszabályban
meghatározottak szerint kizárólag elektronikus úton történhet.”
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h) a Kbt. 348. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A bíróság a keresetlevelet legkésõbb annak beérkezését követõ öt napon belül megvizsgálja, valamint ezen
belül a jogszabálynak megfelelõ keresetlevelet a Közbeszerzési Döntõbizottság nyilatkozatával együtt megküldi a
felperes részére.”
i) a Kbt. 348. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az ellenérdekû felet, valamint a közbeszerzési ügyben szerepelt azon érdekelteket, akikre nézve az alperes
Közbeszerzési Döntõbizottság határozata rendelkezést
tartalmaz, a bíróság az (1) bekezdésben meghatározott határidõig értesíti a beavatkozás lehetõségérõl, azzal, hogy a
beavatkozást az értesítés kézhezvételét követõ nyolc napon belül kell bejelenteni a bíróságnak, mely határidõ elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.”
j) a Kbt. 348. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A perben a beadványok hiányosságának pótlására
legfeljebb nyolcnapos határidõ adható, melyet egyszer, indokolt esetben további legfeljebb nyolc nappal lehet meghosszabbítani.”
k) a Kbt. 348/A. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A bíróság határozatát a meghozatalától számított
nyolc napon belül a felek részére kézbesíteni kell.”
l) a Kbt. 349. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 346. § szerinti ügyben elsõ fokon eljáró bíróság
határozata ellen a határozat közlésétõl számított nyolc napon belül fellebbezésnek van helye. A fellebbezés kizárólag elektronikus úton nyújtható be.”
m) a Kbt. 349. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Legfelsõbb Bíróság a felülvizsgálati ellenkérelem elõterjesztésére legfeljebb tizenöt napos határidõt állapít meg.”
n) a Kbt. 350. §-ának (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(5) A keresetlevelet a határozat kézbesítésétõl számított tizenöt napon belül kell benyújtani a Közbeszerzési
Döntõbizottsághoz. A keresetlevél a Közbeszerzési Döntõbizottsághoz kizárólag elektronikus úton nyújtható be.
(6) A Közbeszerzési Döntõbizottság a keresetlevelet az
ügy irataival – a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó
nyilatkozatával együtt – a keresetlevél beérkezését követõ
három munkanapon belül elektronikus úton továbbítja a
bírósághoz.”
o) a Kbt. 350/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A perben a beadványok benyújtása és a bírósági
iratok kézbesítése a Pp.-ben, valamint a külön törvényben
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meghatározottak szerint kizárólag elektronikus úton történhet.”
112. § (1) 2009. október 1-jén a Kbt. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az ajánlatkérõnek a Közbeszerzések Tanácsa honlapján, ha rendelkezik honlappal saját honlapján
is – a közbeszerzési terv módosítása esetén a módosítás elkészítésétõl számított öt munkanapon belül – közzé kell
tennie. A 22. § (1) bekezdés d) pontja szerinti ajánlatkérõ a
közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását – a kötelezõ közzétételét követõen – a helyben szokásos módon is
közzéteheti. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követõ évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon
történõ közzétételéig kell elérhetõnek lennie.”
(2) 2009. október 1-jén a Kbt. 17/C. §-a (1) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az ajánlatkérõ köteles az alábbi adatokat, információkat, hirdetményeket – közbeszerzési eljárásonként csoportosítva – a Közbeszerzések Tanácsa honlapján, ha rendelkezik honlappal, saját honlapján is öt munkanapon belül közzétenni, továbbá a 22. § (1) bekezdés d) pontja szerinti ajánlatkérõ a kötelezõ közzétételt követõen a helyben
szokásos módon is közzéteheti:
a) a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményt
[48. § (1) bekezdés, 101. § (1) bekezdés, 138. § (2) bekezdés, 144. § (3) bekezdés, 157. § (1) bekezdés, 182. § (1) bekezdés, 189. §, 208. § (2) bekezdés, 214. § (2) bekezdés,
249. § (1) bekezdés];
b) az eljárás eredményérõl vagy eredménytelenségérõl
szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt [98. § (1) és
(3) bekezdés, 136/C. § (6) bekezdés, 138. § (3) bekezdés,
144. § (4) bekezdés, 159. § (1) bekezdés, 200. § (1) bekezdés, 202. §, 231. § (1) bekezdés, 237. § (1) bekezdés,
250. § (3) bekezdés h) pont, 250. § (4) bekezdés, 261. §
(2) bekezdés i) pont];
c) a szerzõdés megkötésérõl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt [21/A. § (2) bekezdés, 161/A. § (2) bekezdés];
d) a közbeszerzési [99. § (1) bekezdés, 99/A. § (2) és
(3) bekezdés], a 99/A. § (4) bekezdése szerinti, továbbá a
2/A. § alkalmazásával megkötött szerzõdéseket;
e) a szerzõdés módosításáról, teljesítésérõl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt [307. § (1) bekezdés];
f) amennyiben az ajánlatkérõ ilyet készített, az elõzetes
összesített tájékoztatót, illetve idõszakos elõzetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetményt [43. § (1) bekezdés, 182. § (1) és (4) bekezdés];
g) egyéb hirdetményeket [76. § (1) és (2) bekezdés,
107. § (3) bekezdés, 108. § (1) és (2) bekezdés, 136/E. §
(2) bekezdés, 218. §, 234. § (3) bekezdés];
h) az ellenszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adatokat [305. § (5) és (6) bekezdés];
i) a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati
eljárás vonatkozásában
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ia) a kérelem e törvényben meghatározott adatait
[396. § (1) bekezdés f) pont],
ib) a Közbeszerzési Döntõbizottság érdemi határozatát,
a közbeszerzési ügy befejezését eredményezõ határozatát
és a szerzõdés megkötését engedélyezõ végzését [332. §
(4) bekezdés],
ic) adott esetben a bíróság határozatát (határozatait);
j) az éves statisztikai összegzést [16. § (1) bekezdés];
k) a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást.”
(3) 2009. október 1-jén a Kbt. 99/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az ajánlatkérõ a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzõdést a Közbeszerzések Tanácsa honlapján, ha
rendelkezik honlappal, saját honlapján is a megkötését
követõen haladéktalanul köteles közzétenni. A szerzõdésnek a honlapon a teljesítéstõl számított öt évig folyamatosan elérhetõnek kell lennie.”

Az Európai Unió jogának való megfelelés
113. § Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 2004/17/EK irányelve (2004. március 31.) a vízügyi, az energia-, a közlekedési és a postai ágazatokban mûködõ szervezetek közbeszerzési eljárásainak összehangolásáról [a törvény végrehajtására a Kbt. 404. § (1) bekezdésének a)–b), e) és l)–m)
pontjaiban adott felhatalmazások alapján megalkotott kormányrendeletekkel együtt];
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b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/18/EK irányelve (2004. március 31.) az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatás-megrendelésre irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról [a törvény végrehajtására a Kbt. 404. § (1) bekezdésének a)–b), e) és l)–m)
pontjaiban adott felhatalmazások alapján megalkotott kormányrendeletekkel együtt];
c) a Bizottság 1422/2007/EK rendelete (2007. december 4.) a 2004/17/EK és a 2004/18/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelveknek a szerzõdés-odaítélési eljárásokra
vonatkozó alkalmazási értékhatárai tekintetében történõ
módosításáról;
d) az Európai Parlament és a Tanács 2007/66/EK irányelve (2007. december 11.) a 89/665/EGK és a 92/13/EGK
tanácsi irányelveknek a közbeszerzési szerzõdések odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának
javítása tekintetében történõ módosításáról [a törvény végrehajtására a Kbt. 404. § (2) bekezdésének a) pontjában
adott felhatalmazás alapján megalkotott miniszteri rendelettel együtt];
e) a Bizottság 213/2008/EK rendelete (2007. november 28.) a közös közbeszerzési szószedetrõl (CPV) szóló
2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a közbeszerzési eljárásokról szóló
2004/17/EK és 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek a CPV felülvizsgálata tekintetében történõ
módosításáról.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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1. melléklet a 2008. évi CVIII. törvényhez
„1. melléklet a 2003. évi CXXIX. törvényhez
A 25. § (1) bekezdésének a) pontjában hivatkozott tevékenységek jegyzéke1
NACE2
F. ÁGAZAT
Osztály Csoport

45

ÉPÍTÕIPAR
CPV-KÓD

Alcsoport

Tárgy

Építõipar

45.1

45.2

Megjegyzések

Ez az osztály az alábbiakat foglalja magában: új
építmények építése, helyreállítás és általános javítási
munkálatok

45000000

Építési terület elõkészítése
45.11 Épületbontás, földmunka Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában:
– épületek és egyéb szerkezetek bontása
– építési területek megtisztítása
– földmunkák: földkiemelés, területfeltöltés, építési
területek kiegyenlítése és planírozása, árokásás,
kövek eltávolítása, robbantás stb.
– bányászati terület elõkészítése:
= takaróréteg eltávolítása, bányatulajdon és
bányászati területek egyéb módon történõ
feltárása és elõkészítése
Ez az alcsoport az alábbiakat is tartalmazza:
– építési terület lecsapolása
– mezõgazdasági vagy erdõterület lecsapolása
45.12 Talajmintavétel, próba- Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában:
fúrás
– építési, geofizikai, geológiai vagy hasonló
célokból végzett próbafúrás és talajmintavétel
Ez az alcsoport nem tartalmazza az alábbiakat:
– olaj- vagy gázkutak létesítése céljából történõ
fúrás, lásd 11.20
– vízkútfúrás, lásd 45.25
– aknamélyítés, lásd 45.25
– olaj- és földgázmezõ feltárása, geofizikai,
geológiai és szeizmikus felmérés, lásd 74.20
Szerkezetkész épületek,
illetve épületrészek építése, mélyépítés

45100000
45110000

45120000

45200000
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NACE2
F. ÁGAZAT
Osztály Csoport

ÉPÍTÕIPAR
Alcsoport

CPV-KÓD
Tárgy

Megjegyzések

45.21 Általános építési és mély- Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában:
építési munkák
– valamennyi építménytípus építése
– mélyépítési munkák:
= hidak
– az autópályahidakat is beleértve
– viaduktok, alagutak és aluljárók
= nagy távolságú csõvezetékek, távközlési és
villamosvezetékek
= városi csõvezetékek, városi távközlési és
villamosvezetékek
– kiegészítõ városi munkák
– elõre gyártott szerkezetek helyszíni összeszerelése
és felállítása
Ez az alcsoport nem tartalmazza az alábbiakat:
– olaj- és gázkitermeléshez kapcsolódó járulékos
szolgáltatói tevékenységek, lásd 11.20
– saját gyártású, nem betonból készült elemekbõl
teljes, elõre gyártott szerkezetek felállítása, lásd a
20-as, a 26-os és a 28-as osztályt
– stadionokkal, uszodákkal, tornatermekkel,
teniszpályákkal, golfpályákkal és egyéb
sportlétesítményekkel összefüggésben végzett,
nem épületek létrehozására irányuló építési
munka, 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
45.22 Tetõszerkezet- és tetõEz az alcsoport az alábbiakat foglalja magában
építés
– tetõszerkezet-építés
– tetõfedés
– víz és nedvesség elleni szigetelés
45.23 Autópálya, út, repülõtér Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában:
és sportlétesítmény épí- – autópályák, utcák, utak és egyéb jármû- vagy
tése
gyalogosforgalom céljára szánt utak építése
– vasútépítés
– repülõtéri kifutópályák építése
– stadionokkal, uszodákkal, tornatermekkel,
teniszpályákkal, golfpályákkal és egyéb
sportlétesítményekkel összefüggésben végzett,
nem épületek létrehozására irányuló építési
munka
– útburkolatok és parkolóhelyek jelzéseinek
felfestése
Ez az alcsoport nem tartalmazza az alábbiakat:
– elõzetes földmunkák, lásd 45.11

45210000
kivéve:
-45213316
-45220000
-45231000
-45232000

45261000

45212212
és DA03
45230000
kivéve:
-45231000
-45232000
-45234115
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NACE2
F. ÁGAZAT
Osztály Csoport

ÉPÍTÕIPAR
Alcsoport

CPV-KÓD
Tárgy

45.24 Vízi létesítmény építése

45.25 Egyéb építési szakmunkák

45.3

Épületgépészeti szerelés
45.31 Villanyszerelés

45.32 Szigetelés

Megjegyzések

Ez az alcsoport az alábbiak építését foglalja magában:
– vízi utak, kikötõi és folyami építmények,
sportkikötõk, hajózsilipek stb.
– védõgátak és töltések
– kotrás
– felszín alatti munkálatok
Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában:
– szaktudást vagy különleges berendezést igénylõ, a
különbözõ szerkezettípusok esetében megegyezõ,
építési munkákkal kapcsolatos
szaktevékenységek:
= alapzat építése, a cölöpverést is beleértve
= vízkútfúrás és -építés, aknamélyítés
= nem saját gyártású acélelemek felállítása
= acélhajlítás
= falazás és kõrakás
= állványzat és munkapadozat felállítása és
szétszerelése, az állványzat és munkapadozat
bérlését is beleértve
= kémények és ipari kemencék építése
Ez az alcsoport nem tartalmazza az alábbiakat:
– állványzat bérlése felállítás és szétszerelés nélkül,
lásd 71.32
Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában:
– a következõk szerelése építményekben:
= elektromos vezetékek és szerelvények
= távközlési rendszerek
= elektromos fûtési rendszerek
= lakossági antennák
= tûzriasztók
= betörésvédelmi riasztók
= felvonók és mozgólépcsõk
= villámhárítók stb.
Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában:
– hõ-, hang-, illetve rezgésszigetelés egyéb
építményekben
Ez az alcsoport nem tartalmazza az alábbiakat:
– víz és nedvesség elleni szigetelés, lásd 45.22

45240000

45250000
45262000

45300000
45213316
45310000
kivéve:
-45316000

45320000
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NACE2
F. ÁGAZAT
Osztály Csoport

ÉPÍTÕIPAR
Alcsoport

CPV-KÓD
Tárgy

45.33 Víz-, gáz-, fûtésszerelés

45.34 Egyéb épületgépészeti
szerelés

45.4

Befejezõ építés
45.41 Vakolás

45.42 Épületasztalos-munka

45.43 Padló- és falburkolás

Megjegyzések

Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában:
– a következõk beszerelése építményekbe:
= csõvezetékek és szaniterberendezések,
gázszerelvények
= fûtõ, szellõzõ, hûtõ és légkondicionáló
berendezések és csatornák
= spinklerrendszerek
Ez az alcsoport nem tartalmazza az alábbiakat:
– elektromos fûtési rendszerek szerelése, lásd 45.31
Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában:
– utak, vasutak, repülõterek és kikötõk világítási és
jelzõrendszerének szerelése
– máshová be nem sorolt szerelvények és
berendezési tárgyak beszerelése építményekbe
Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában:
– külsõ és belsõ vakolat vagy stukkó alkalmazása
építményekben, beleértve az ehhez szükséges
vakolattartó anyagokat
Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában:
– fából vagy egyéb anyagból készült, nem saját
gyártású ajtók, ablakok, ajtó- és ablakkeretek,
beépített konyhák, lépcsõk, üzletberendezések és
hasonlók beszerelése
– belsõ befejezõ munkálatok, például mennyezetek,
fából készült falburkolatok, mozgatható
térelválasztók stb.
Ez az alcsoport nem tartalmazza az alábbiakat:
– parketta és egyéb, fából készült padlóburkoló
anyagok lefektetése, lásd 45.43
Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában:
– a következõk lefektetése, burkolóanyagként való
alkalmazása, felfüggesztése vagy rögzítése
építményekben:
= kerámiából, betonból vagy csiszolt kõbõl
készült fal-, illetve padlóburkoló lapok
= parketta és egyéb, fából készült padlóburkolat
= szõnyegek és linóleumból készült
padlóburkoló anyagok, a gumit és a mûanyagot
is beleértve
= mozaik, márvány, gránit vagy pala padló- vagy
falburkolatok
= tapéta

45330000

45234115
45316000
45340000

45400000
45410000

45420000

45430000
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NACE2
F. ÁGAZAT
Osztály Csoport

ÉPÍTÕIPAR
CPV-KÓD

Alcsoport

Tárgy

45.44 Festés és üvegezés

45.45 Egyéb befejezõ építés

45.5

Építési eszköz bérlése,
személyzettel
45.50 Építési eszköz bérlése,
személyzettel

Megjegyzések

Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában:
– az épületek belsõ és külsõ festése
– mélyépítési szerkezetek festése
– üveg, tükör stb. szerelése
Ez az alcsoport nem tartalmazza az alábbiakat:
– ablakok beillesztése, lásd 45.42
Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában:
– magán-úszómedencék építése
– tisztítás gõzsugárral, homoksugár-fúvatás és
hasonló kültéri munkák
– egyéb, máshová be nem sorolt befejezõ építési
munkák
Ez az alcsoport nem tartalmazza az alábbiakat:
– építmények belsõ tisztítása, lásd 74.70

45440000

45212212
és DA04
45450000

45500000
Ez az alcsoport nem tartalmazza az alábbiakat:
– építési és bontási eszköz és gép bérlése
személyzet nélkül, lásd 71.32

45500000

1

A CPV és a NACE közötti eltérés esetében a NACE irányadó.
A Tanács 1990. október 9-i 3037/90/EGK rendelete az Európai Közösségben a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásáról (HL L 293.,
1990.10.24., 1. o.). Az 1993. március 24-i 761/93/EGK bizottsági rendelettel (HL L 83., 1993.4.3., 1. o.) módosított rendelet.”
2

2. melléklet a 2008. évi CVIII. törvényhez
„3. melléklet a 2003. évi CXXIX. törvényhez
Szolgáltatások3
Kategória
száma

1

2

3

Tárgy

Karbantartási és javítási szolgáltatások

CPC-hivatkozási szám

6112, 6122, 633,
886

CPV-hivatkozási szám

50100000-6-tól 50884000-5-ig
(kivéve
50310000-1-tõl 50324200-4-ig és
50116510-9, 50190000-3, 50229000-6,
50243000-0) és
51000000-9-tõl 51900000-1-ig
Szárazföldi szállítási szolgáltatások, bele- 712 (kivéve 71235), 60100000-9-tõl 60183000-4-ig (kivéve
értve a páncélozott jármûvel végzett szol- 7512, 87304
60160000-7, 60161000-4, 60220000-6) és
gáltatásokat és a futárszolgálatokat,
64120000-3-tól 64121200-2-ig
kivéve a postai küldemények szállítását
Légi személyszállítási és teherfuvarozási 73 (kivéve 7321)
60410000-5-tõl 60424120-3-ig
szolgáltatások, kivéve a postai küldemé(kivéve 60411000-2, 60421000-5) és
nyek szállítását
60500000-3,
60440000-4-tõl 60445000-9-ig

2008/187. szám
Kategória
száma

4
5

6

7

MAGYAR KÖZLÖNY
Tárgy

Szárazföldi és légi postai küldemények
szállítása
Távközlési szolgáltatások

CPC-hivatkozási szám

71235, 7321
752

Pénzügyi szolgáltatások
ex 81, 812, 814
a) Biztosítási szolgáltatások
b) Banki és befektetési szolgáltatások
Számítógépes és azzal összefüggõ szolgál- 84
tatások

8

Kutatási és fejlesztési szolgáltatások

9

Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési 862
szolgáltatások
Piackutatási és közvélemény-kutatási szol- 864
gáltatások
Vezetési tanácsadó szolgáltatások és ezzel 865, 866
összefüggõ szolgáltatások

10
11

12

13
14
15

16

3

85

Építészeti szolgáltatások; mérnöki szolgál- 867
tatások és integrált mérnöki szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési
szolgáltatások; az ezekkel összefüggõ tudományos és mûszaki tanácsadási szolgáltatások; mûszaki vizsgálati és elemzõ
szolgáltatások
Reklámszolgáltatások
871
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlan- 874, 82201-tõl
kezelési szolgáltatások
82206-ig
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti
88442
vagy szerzõdéses alapon
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgálta- 94
tások, fertõtlenítési és hasonló szolgáltatások

A CPV és a CPC közötti eltérés esetében a CPC irányadó.”
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60160000-7, 60161000-4,
60411000-2, 60421000-5
64200000-8-tól 64228200-2-ig,
72318000-7 és
72700000-7-tõl 72720000-3-ig
66100000-1-tõl 66720000-3-ig

50310000-1-tõl 50324200-4-ig,
72000000-5-tõl 72920000-5-ig
(kivéve 72318000-7 és 72700000-7-tõl
72720000-3-ig), 79342410-4
73000000-2-tõl 73436000-7-ig
(kivéve 73200000-4, 73210000-7,
73220000-0
79210000-9-tõl 79223000-3-ig
79300000-7-tõl 79330000-6-ig és
79342310-9, 79342311–6
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
71000000-8-tól 71900000-7-ig (kivéve
71550000-8) és 79994000-8

79341000-6-tól 79342200-5-ig
(kivéve 79342000-3 és 79342100-4
70300000-4-tõl 70340000-6-ig, és
90900000-6-tól 90924000-0-ig
79800000-2-tõl
79824000-6-ig
79970000-6-tól 79980000-7-ig
90400000-1-tõl 90743200-9-ig (kivéve
90712200-3
90910000-9-tõl 90920000-2-ig és
50190000-3, 50229000-6,
50243000-0
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3. melléklet a 2008. évi CVIII. törvényhez
„4. melléklet a 2003. évi CXXIX. törvényhez
Szolgáltatások4
Kategória
száma

17
18
19
20

21
22

23

24
25

26

27
4

Tárgy

Szállodai és éttermi szolgáltatások

CPC-hivatkozási szám

55100000-1-tõl 55524000-9-ig és
98340000-8-tól 98341100-6-ig
Vasúti szállítási szolgáltatások
711
60200000-0-tól 60220000-6-ig
Vízi szállítási szolgáltatások
72
60600000-4-tõl 60653000-0-ig és
63727000-1-tõl 63727200-3-ig
Szállítási mellék- és kiegészítõ szolgálta74
63000000-9-tõl 63734000-3-ig
tások
(kivéve 63711200-8, 63712700-0,
63712710-3 és 63727000-1-tõl
63727200-3-ig) és
98361000-1
Jogi szolgáltatások
861
79100000-5-tõl 79140000-7-ig
Személyzetelhelyezési és -ellátási szol872
79600000-0-tól 79635000-4-ig
gáltatások
(kivéve 79611000-0, 79632000-3,
79633000-0) és 98500000-8-tól
98514000-9-ig
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, 873 (kivéve 87304) 79700000-1-tõl 79723000-8-ig
kivéve a páncélozott jármûvel végzett
szolgáltatásokat
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
92
80100000-5-tõl 80660000-8-ig (kivéve
80533000-9, 80533100-0, 80533200-1)
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
93
79611000-0 és 85000000-9-tõl
85323000-9-ig (kivéve 85321000-5 és
85322000-2)
Szórakoztató, kulturális és sportszolgálta96
79995000-5-tõl 79995200-7-ig és
tások
92000000-1-tõl 92700000-8-ig
(kivéve 92230000-2, 92231000-9,
92232000-6)
Egyéb szolgáltatások

A CPV és a CPC közötti eltérés esetében a CPC irányadó.”
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Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl
a hivatalos lapok megjelentetése az alábbiak szerint változik

A Magyar Közlöny és a mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõ tartalma újabb rovatokkal bõvül
Magyar Közlöny
I.
II.

Az Alkotmány és annak módosításai
Törvények

Hivatalos Értesítõ
I.
II.

Egységes szerkezetû jogi aktusok
Statisztikai közlemények

III.

Kormányrendeletek

III.

Utasítások, jogi iránymutatások

IV.

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
rendeletei

IV.

Állásfoglalások

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

A Kormány tagjainak rendeletei
Az Alkotmánybíróság határozatai és
végzései
Jogegységi határozatok
Az Országos Választási Bizottság
állásfoglalásai
Határozatok Tára

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Személyügyi hírek
Alapító okiratok
Pályázati felhívások
Közlemények
Hirdetmények (a Cégközlöny, az Európai
Unió Hivatalos Lapja, a Közbeszerzési
Értesítõ és a Bírósági Határozatok figyelése,
illetve a tartalomjegyzékek közzététele)

Havonta a kiadó DVD-formátumban tematizált jogszabálygyûjteményeket biztosít az elõfizetõknek.
A jogszabálygyûjtemények árát az elõfizetési díj tartalmazza.

2009. január 1-jétõl
– a Belügyi Közlöny tartalmazza a jövõben a Sport Értesítõt, a Turisztikai Értesítõt és az Önkormányzati
Közlönyt,
– a Szociális Közlöny és a Munkaügyi Közlöny – összevonást követõen – januártól Szociális és Munkaügyi Közlöny néven, egy lapként jelenik meg,
– az Oktatási Közlöny és a Kulturális Közlöny elõfizetõi a jövõben az Oktatási és Kulturális Közlönyben
találhatják meg a számukra fontos információkat,
– az Egészségbiztosítási Közlöny az Egészségügyi Közlönybe integrálódik, az érdeklõdõk a jövõben az
Egészségügyi Közlönybõl tájékozódhatnak az ez idáig két lapban közölt információkról.

Budapest, 2008. október 15.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2009. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Értesítjük továbbá Önöket, hogy
2009. január 1-jétõl – az Eitv. összevonásra vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve – egyes lapoknál is változásokra kell számítani.
Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás) szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves
figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat
a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék
be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehetséges.
(Levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)
151 452 Ft/év
27 972 Ft/év
39 564 Ft/év
39 564 Ft/év

Magyar Közlöny
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Belügyi Közlöny
Egészségügyi Közlöny
Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Értesítõ

27 468 Ft/év

Szociális és Munkaügyi Közlöny
Oktatási és Kulturális Közlöny
Pénzügyi Közlöny
Ügyészségi Közlöny
L'udové noviny
Neue Zeitung

39 564 Ft/év
31 500 Ft/év
45 108 Ft/év
9 324 Ft/év
7 308 Ft/év
7 056 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díjai
(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

97 200 Ft
171 600 Ft
216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

351 000 Ft
459 000 Ft
780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díja
(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

86 400 Ft
156 000 Ft
192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

312 000 Ft
408 000 Ft
708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2008-as évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen.
Ára: 18 480 Ft + áfa.
A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.
A papír alapon terjesztett Magyar Közlöny a kormányzati portálon közzétett hiteles elektronikus dokumentum oldalhû másolata.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a FÁMA ZRt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2008. évi éves elõfizetési díj: 121 212 Ft. Egy példány ára: 250 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +215 Ft.
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