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Törvények

2020. évi CXV. törvény
az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről
szóló 2007. évi LX. törvény, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és
az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény
módosításáról*
1. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény módosítása
1. §		
Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló
2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) a 3. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„Az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás
3/A. § (1) Az alkalmazkodás keretében az alábbi intézkedéseket kell végrehajtani a következő sorrendet betartva:
a) az éghajlatváltozással járó hátrányos jelenségek megelőzése,
b) az elkerülhetetlen jelenségekkel szembeni védekezés,
c) a bekövetkezett környezetkárosodás elhárítása,
d) a bekövetkezett környezetkárosodás esetén kármentesítés, valamint az eredeti állapot vagy ahhoz közeli állapot
helyreállítása.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokat a miniszter az állami intézményrendszeren keresztül, különösen
a környezetvédelmi, a természetvédelmi, a vízügyi, a katasztrófavédelmi, az egészségügyi és a területfejlesztési
intézmények közreműködésével látja el.”
2. §

(1) Az Éhvt. 17. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény – a végrehajtására kiadott jogszabályokkal együtt –)
„a) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működése
tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2019. március 12-i, (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló bizottsági
rendelet,
b) az (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az (EU) 2018/842 európai parlamenti és tanácsi rendelet
alapján, az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működése tekintetében történő módosításáról szóló,
2019. március 13-i (EU) 2019/1124 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
(2) Az Éhvt. 17. § (2) bekezdése a következő f )–i) ponttal egészül ki:
(E törvény – a végrehajtására kiadott jogszabályokkal együtt –)
„f ) a 2003/87/EK irányelvnek a hatály légiközlekedési tevékenységekre vonatkozó jelenlegi korlátozásainak
fenntartása és egy piaci alapú globális intézkedés 2021-től történő bevezetésének előkészítése céljából történő
módosításáról szóló, 2017. december 13-i (EU) 2017/2392 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
g) a földhasználathoz, a földhasználat-változtatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgázkibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő
beillesztéséről, valamint az 525/2013/EU rendelet és az 529/2013/EU határozat módosításáról szóló, 2018. május 30-i
(EU) 2018/841 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
h) a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a tagállamok által 2021-től 2030-ig
kötelezően teljesítendő, az éghajlat-politikai fellépéshez hozzájáruló éves üvegházhatásúgázkibocsátáscsökkentések meghatározásáról, valamint az 525/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2018. május 30-i
(EU) 2018/842 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. november 17-i ülésnapján fogadta el.
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i) az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 2013/30/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, továbbá
az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. december 11-i
(EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
3. §		
Az Éhvt.
a)
2. § 12. pontjában az „üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek megfelelő nyomon követéséről és jelentéséről szóló, 2012. június 21-i 601/2012/EU bizottsági
rendelet (a továbbiakban: 601/2012/EU bizottsági rendelet)” szövegrész helyébe az „üvegházhatású gázok
kibocsátásának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő nyomon követéséről
és jelentéséről, valamint a 601/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2018. december 19-i
(EU) 2018/2066 bizottsági végrehajtási rendelet” szöveg,
b)
2. § 19. pontjában az „a 389/2013/EU bizottsági rendelet 2. fejezet 4. cikke” szövegrész helyébe
az „az (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet” szöveg,
c)
5. § (5) bekezdésében az „a 389/2013/EU bizottsági rendelet” szövegrész helyébe az „az (EU) 2019/1122
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet” szöveg,
d)
7. §-ában az „525/2013/EU” szövegrész helyébe az „(EU) 2018/1999” szöveg, az „üvegházhatású gázok
kibocsátásának a 2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi kötelezettségvállalásoknak megfelelő szintre
történő csökkentésére irányuló tagállami törekvésekről szóló, 2009. április 23-i 2009/406/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat” szövegrész helyébe az „(EU) 2018/842 európai parlamenti és tanácsi
rendelet” szöveg,
e)
8. § (1) bekezdésében a „keletkező kiotói” szövegrész helyébe a „keletkező, a nemzeti számlákon lévő kiotói”
szöveg,
f)
17. § (2) bekezdés d) pontjában a „meghatározásáról, 2015. november 17-ei 2015/2067” szövegrész helyébe
a „meghatározásáról szóló, 2015. november 17-ei (EU) 2015/2067” szöveg
lép.
4. §		
Hatályát veszti az Éhvt.
a)
2. § 3., 7–10. és 20–21. pontja,
b)
6. §-ában az „ , a nemzetközi rugalmassági mechanizmusokra” szövegrész,
c)
11. §-át megelőző alcím címében a „rugalmassági mechanizmusokban és” szövegrész,
d)
11–13/E. §-a,
e)
14. § (3) bekezdése, (5) bekezdés c), i), q), u) pontja, (6) bekezdés a) pontja és (7) bekezdése,
f)
16–16/A. §-a,
g)
17. § (1) bekezdés b)–h) pontja.

2. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási
határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosítása
5. §		
Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat
végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.) 1. § (4) bekezdés j) és
k) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és az Ügkr. tv. 1. §-a a következő l) ponttal egészül ki:
[Nem terjed ki a törvény hatálya az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok (a továbbiakban:
EGT-megállapodásban részes államok) területén található repülőtérről induló vagy oda érkező légi járatok
üzemeltetésére, a következő esetekben]
„j) olyan légiközlekedési tevékenység, amely során a kereskedelmi légiközlekedési üzembentartó 3 egymást követő
4 hónapos időszakban időszakonként 243-nál kevesebb járatot teljesít, vagy járatainak éves összes kibocsátása
kevesebb 10 000 tonnánál, amelybe beleszámítandó az l) pont szerinti járatok, valamint a tagállamok uralkodói
és közvetlen családjuk, a tagállamok állam- és kormányfői, valamint miniszterei hivatalos út alkalmával történő
szállítása is,
k) 2013. január 1-jétől 2030. december 31-ig azok a repülések, amelyek e ponttól eltekintve az e törvény hatálya alá
tartozó repülési tevékenység körébe tartoznának, és amelyeket kevesebb, mint évi 1 000 tonna összkibocsátással
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járó repüléseket végző nem kereskedelmi légijármű-üzemeltető hajt végre [az l) pont szerinti járatok kibocsátásait is
beleértve],
l) a Svájcban található repülőterekről induló és az EGT területén található repülőterekre érkező járatok.”
6. §		
Az Ügkr. tv. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kibocsátási engedély iránti kérelem tartalmi elemeit a Kormány az e törvény végrehajtására kiadott
rendeletében határozza meg.”
7. §		
Az Ügkr. tv. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A kibocsátási engedély tartalmi elemeit a Kormány az e törvény végrehajtására kiadott rendeletében határozza
meg.”
8. §		
Az Ügkr. tv. 6–8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. § (1) A légi jármű üzembentartó nyomonkövetési tervet készít, amelynek részletes szabályait a Kormány
az e törvény végrehajtására kiadott rendeletében határozza meg.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti nyomonkövetési terv megfelel az (EU) 2018/2066 bizottsági végrehajtási rendeletben,
az e törvényben és e törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltaknak, a hatóság a nyomonkövetési tervet
jóváhagyja.
7. § A kis kibocsátású létesítmények üzemeltetője és a kis kibocsátónak minősülő légi jármű üzembentartó
egyszerűsített nyomonkövetési terv tervezetet nyújthat be, amelynek részletes szabályait a Kormány e törvény
végrehajtására kiadott rendeletében határozza meg.
8. § A nyomonkövetési terv módosítására vonatkozó részletes szabályokat a Kormány az e törvény végrehajtására
kiadott rendeletében határozza meg.”
9. §		
Az Ügkr. tv. 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A hatóság a térítésmentes kibocsátási egységek kiosztására – tevékenységi szintről szóló éves jelentéssel,
új belépő jelentéssel, új létesítményrész jelentéssel, beolvadás és kiválás bejelentésére vonatkozó jelentéssel,
Nemzeti Végrehajtási Intézkedéseket megalapozó adatszolgáltatással –, illetve a nyomonkövetési módszertani
terv módosítására irányuló kérelmekkel összefüggő eljárásáért az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben
meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”
10. §		
Az Ügkr. tv. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A légi jármű üzembentartó az 1. melléklet XXII. pontja szerinti, az üzemeltető a kibocsátási engedély
hatálya alá tartozó tevékenységből származó üvegházhatású gáz kibocsátását a Kormány az e törvény
végrehajtására kiadott rendeletében foglaltak szerint nyomon követi, kibocsátásáról hitelesített kibocsátási jelentést
készít, amelyet a hatóság részére benyújt.
(2) A légi jármű üzembentartó, valamint az üzemeltető kibocsátásának nyomon követésére, hitelesített kibocsátási
jelentéstételére, valamint annak hatóság részére történő benyújtására vonatkozó részletes szabályokat a Kormány
az e törvény végrehajtására kiadott rendeletében határozza meg.
(3) Az (EU) 2019/331 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 26. cikke értelmében bezárónak minősülő
létesítmény üzemeltetője a Kormány az e törvény végrehajtására kiadott rendeletében meghatározottak szerint
köteles a bezárás évére vonatkozó hitelesített jelentést tenni. Ha a létesítmény bezárására az adott év február 15-ig
kerül sor, a bezárás évére vonatkozó jelentéstétel és az (1) bekezdés szerinti jelentéstétel együttesen teljesítendő.
(4) Ha a légi jármű üzembentartó légiközlekedési tevékenysége megszűnik vagy a tevékenysége az 1. melléklet
XXII. pontja alóli kivételnek minősül, azt a Kormány az e törvény végrehajtására kiadott rendeletében
meghatározottak szerint bejelenti és hitelesített jelentést tesz. Ha a bejelentett eseményre az adott év február 15-ig
kerül sor, a jelentés és az (1) bekezdés szerinti jelentéstétel együttesen teljesítendő.”
11. §		
Az Ügkr. tv. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) A létesítményeknek évente térítésmentesen kiosztható kibocsátásiegység-mennyiséget a Nemzeti
Végrehajtási Intézkedés tartalmazza. A Nemzeti Végrehajtási Intézkedés tervezetét a hatóság készíti el és nyújtja be
jóváhagyásra az Európai Bizottságnak.
(2) A kibocsátási egységek kiosztására vonatkozó rendelkezéseket a Kormány az e törvény végrehajtására kiadott
rendeletében határozza meg.”
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12. §		
Az Ügkr. tv. a 18/F. §-t követően a következő 6/B. alcím címmel egészül ki:

„6/B. A kibocsátási egységek átmeneti ingyenes kiosztása az energetikai ágazat modernizációja
érdekében a negyedik kereskedési időszak tekintetében”
13. §		
Az Ügkr. tv. 18/G. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18/G. § A 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10c. cikkében rögzített ingyenes kiosztás részletes
szabályait a Kormány az e törvény végrehajtására kiadott rendeletében határozza meg.”
14. §		
Az Ügkr. tv. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § Az üzemeltető és a légi jármű üzembentartó ÜHG-egységekre vonatkozó visszaadási kötelezettségét
a Kormány az e törvény végrehajtására kiadott rendeletében szabályozza.”
15. §		
Az Ügkr. tv. a következő 10/A. alcímmel egészül ki:

„10/A. A modernizációs alap felhasználása
29/A. § A 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10d. cikke szerinti összeg felhasználásáról a miniszter
a Zöld Beruházási Rendszer keretében gondoskodik az (EU) 2020/1001 bizottsági végrehajtási rendeletnek
megfelelően.”
16. §		
Az Ügkr. tv. 30/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30/B. § (1) A forgalmi jegyzékben szereplő számla kezeléséért az üzemeltetőnek és a légi jármű
üzembentartónak az általuk kibocsátott minden egyes tonna szén-dioxid után az e törvény végrehajtására kiadott
kormányrendeletben meghatározott mértékű számlavezetési díjat kell fizetni.
(2) A forgalmi jegyzékben szereplő számla kezeléséért a kereskedési számla tulajdonosának az e törvény
végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott mértékű éves számlavezetési díjat kell fizetni.
(3) A hatóság a számlavezetési díj összegéről és a díjfizetés határidejéről a 31/B. § (1) bekezdés szerinti elektronikus
rendszeren keresztül, minden év május 15. napjáig egyenlegértesítő megküldése útján tájékoztatja a számlavezetési
díj megfizetésére kötelezetteket.”
17. §		
Az Ügkr. tv. 34/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„34/A. § (1) Ha az üzemeltető vagy a légijármű-üzembentartó a számlavezetési díjat határidőben nem fizeti
meg, a hatóság a határidő lejártát követően fizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztását megállapító és
a számlavezetési díj megfizetésére kötelező határozatot hoz.
(2) A végleges határozatban megállapított teljesítési határidő eredménytelen elteltét követően a hatóság
a számlavezetési díj behajtása érdekében megkeresi az állami adóhatóságot. A számlavezetési díj megfizetéséig
a hatóság zárolja az üzemeltető vagy a légijármű-üzembentartó forgalmi jegyzékbeli számláját. A számla
zárolásának feloldását a jegyzékkezelő a követelés teljesítésének beérkezését követő 15 napon belül végzi el.
A számlavezetési díj üzemeltetői és légijármű-üzembentartói teljesítéséhez kapcsolódó zárolásról és a zárolás
feloldásának tényéről a jegyzékkezelő minden esetben értesíti az érintetteket.”
18. §		
Az Ügkr. tv. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2009/406/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 3. cikk (2) bekezdése és II. melléklete alapján
Magyarország számára a 2013–2020 közötti időszakra vonatkozóan meghatározott éves kibocsátási mennyiség
(a továbbiakban: ESD-egység) az állam tulajdonában álló vagyoni értékű jogosultság. Az ESD-egység feletti
tulajdonosi jogokat a miniszter gyakorolja.”
19. §		
Az Ügkr. tv. 16. alcíme a következő 38/A. §-sal egészül ki:
„38/A. § (1) Az (EU) 2018/842 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 2. bekezdése szerint Magyarország
számára meghatározott éves kibocsátási mennyiség (a továbbiakban: ESR-egység) az állam tulajdonában álló
vagyoni értékű jogosultság. Az ESR-egység feletti tulajdonosi jogokat a miniszter gyakorolja.
(2) Az ESR-egységet megterhelni, annak tulajdonjogát ingyenesen átengedni nem lehet.
(3) Az állam tulajdonában álló ESR-egység a következő módokon használható fel az (EU) 2018/842 európai
parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban:
a) Magyarország az (EU) 2018/842 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kibocsátás-csökkentési céljának
teljesítésére, a Magyarország területén történt üvegházhatású gáz kibocsátások ellentételezésére;
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b) a (4) bekezdés szerinti értékesítésre.
(4) A miniszter az állam nevében ESR-egységeket értékesíthet és vásárolhat az e törvény céljának hatékonyabb
elérése érdekében. Az értékesítés az állami vagyonról szóló törvény, az Nvtv. és az értékesítés részletszabályait
meghatározó, e törvény végrehajtására kiadott rendelet rendelkezéseinek megfelelően, árverésen, versenyeztetés
mellőzésével vagy közvetetten végezhető.
(5) Az ESR-egységek értékesítéséből származó bevételt az üvegházhatású gázok hazai kibocsátásának csökkentését
célzó tevékenységek, intézkedések támogatására és az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv
módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i
2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvi célok hazai elérésére kell fordítani.
(6) A miniszter az ESR-egységek értékesítéséből származó bevételek felhasználásáról a Zöld Beruházási Rendszer
keretében gondoskodik.
(7) A bevételek felhasználásáról a miniszter a bevétel keletkezését követő évben beszámol az Országgyűlésnek.”
20. §		
Az Ügkr. tv. 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
1. a kibocsátási engedély iránti kérelem tartalmára és benyújtására vonatkozó részletes szabályokat,
2. a kibocsátási engedély tartalmára vonatkozó részletes szabályokat,
3. az ÜHG-egységek kiosztásához szükséges részletszabályokat,
4. az állam tulajdonában lévő ÜHG-egységekkel való rendelkezésre vonatkozó részletes szabályokat,
5. az állam tulajdonában lévő ÜHG-egységek értékesítésére vonatkozó részletes szabályokat,
6. a klímavédelemért felelős hatóság felügyeleti jogköre és a hatósági ellenőrzés részletes szabályait, az e területen
alkalmazható jogkövetkezményeket,
7. a hatóság és a jegyzékkezelő kijelölését és az ÜHG-egységek nyilvántartásának szabályait,
8. a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10c. cikkében rögzített ingyenes kiosztás szabályait,
9. az üvegházhatású gázkibocsátásokkal kapcsolatos kötelezettségek megszegéséért fizetendő bírság mértékét és
a fizetési kötelezettség teljesítésének részletes szabályait,
10. az 1. melléklet szerinti tevékenység gázkibocsátása engedélyezésére, a kibocsátások nyomon követésére,
jelentésére és az ÜHG-egységek visszaadására vonatkozó részletes szabályokat,
11. a derogációs kiosztás keretében kiosztásban részesülő villamosenergia-termelők körét és a részükre kiosztható
kibocsátási egységek mennyiségét,
12. a derogációs kiosztás keretében kiosztásra kerülő kibocsátási egységek piaci értékének meghatározására és
kiszámítási módjára vonatkozó részletes szabályokat,
13. a piaci érték megfizetésére, a jelentéstételre és a támogatások felhasználására vonatkozó szabályok megsértése
esetén alkalmazható intézkedések körét és a kiszabható bírságok mértékét,
14. a hatóságnak a derogációs kérelem alapján nyújtható támogatások folyósításával, kezelésével és ellenőrzésével
kapcsolatos feladatait és jogosítványait,
15. a hatóság saját tevékenységével összefüggésben felmerült elszámolható működési költségeinek körét és az azok
elszámolására vonatkozó részletes szabályokat,
16. a támogatási összegek beruházók által történő igénylésére és a támogatások kifizetésére vonatkozó részletes
szabályokat,
17. a derogációs kérelemmel összefüggő jelentéstétel és a független könyvvizsgáló kijelölésének részletes
szabályait,
18. a derogációs kérelemben meghatározott beruházások utólagos nyomon követésére vonatkozó, továbbá
a beruházási számlán fel nem használt pénzügyi forrás elszámolásával és felhasználásával kapcsolatos
részletszabályokat,
19. a 18/G. § szerinti ingyenes kiosztás esetén a kibocsátási egységek piaci értéke kiszámításának módját és
pénznemét,
20. a klíma- és energiapolitikai keretrendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat,
21. az állam tulajdonában lévő ESD-egységek értékesítésére vonatkozó részletes szabályokat,
22. az állam tulajdonában lévő ESD-egységekkel és az abból származó bevételekkel való gazdálkodás részletes
szabályait,
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23. a 31/B. § szerinti elektronikus nyilvántartás vezetésére, a regisztrációra, az adatszolgáltatásra, a jelentéstételre
vonatkozó részletes szabályokat, és a megszegésük esetén alkalmazandó jogkövetkezmények részletes szabályait,
24. az (EU) 2019/1603 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet szerinti repülések üvegházhatású
gázkibocsátásának nyomon követésére és jelentésére vonatkozó részletes szabályokat,
25. a számlavezetési díj mértékét és megfizetésének szabályait,
26. az ÜHG-egységekre vonatkozóan az üzemeltető és a légi jármű üzembentartó visszaadási kötelezettségére
vonatkozó részletes szabályokat,
27. a légi jármű üzembentartó nyomonkövetési tervének elkészítésére vonatkozó részletes szabályokat,
28. a kis kibocsátású létesítmények üzemeltetője és a kis kibocsátónak minősülő légi jármű üzembentartó által
benyújtható egyszerűsített nyomonkövetési terv benyújtásának szabályait,
29. a nyomonkövetési terv módosítására vonatkozó részletes szabályokat,
30. a légi jármű üzembentartó, valamint az üzemeltető kibocsátásának nyomon követésére, hitelesített kibocsátási
jelentéstételére, valamint annak hatóság részére történő benyújtására vonatkozó részletes szabályokat,
31. a CER és az ERU beszámításának részletes szabályait
rendeletben állapítsa meg.”
21. §

(1) Az Ügkr. tv. 42. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény – a végrehajtására a 39. §-ban foglalt felhatalmazások alapján kiadott jogszabályokkal együtt –)
„c) a kibocsátási egységek harmonizált ingyenes kiosztására vonatkozó uniós szintű átmeneti szabályoknak
a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke értelmében történő meghatározásáról szóló,
2018. december 19-i (EU) 2019/331 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,
d) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működése
tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2019. március 12-i (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló bizottsági
rendelet,”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
(2) Az Ügkr. tv. 42. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény – a végrehajtására a 39. §-ban foglalt felhatalmazások alapján kiadott jogszabályokkal együtt –)
„f ) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kibocsátási egységek ingyenes kiosztásának
tevékenységiszint-változás miatti kiigazítására vonatkozó további rendelkezések tekintetében történő
alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2019. október 31-i (EU) 2019/1842 bizottsági
végrehajtási rendelet,”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
(3) Az Ügkr. tv. 42. § (2) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény – a végrehajtására a 39. §-ban foglalt felhatalmazások alapján kiadott jogszabályokkal együtt –)
„n) az 1031/2010/EU rendeletnek a kibocsátási egységek árverés útján történő értékesítésének
a 2021–2030-as időszakra vonatkozó uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer szabályaival és a kibocsátási
egységeknek a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében pénzügyi instrumentumként történő
besorolásával való összehangolása érdekében történő módosításáról szóló, 2019. augusztus 28-i (EU) 2019/1868
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
(4) Az Ügkr. tv. 42. § (2) bekezdése a következő p)–s) ponttal egészül ki:
(E törvény – a végrehajtására a 39. §-ban foglalt felhatalmazások alapján kiadott jogszabályokkal együtt –)
„p) a (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az (EU) 2018/842 európai parlamenti és tanácsi rendelet
alapján, az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működése tekintetében történő módosításáról szóló,
2019. március 13-i (EU) 2019/1124 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,
q) a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a tagállamok által 2021-től 2030-ig
kötelezően teljesítendő, az éghajlat-politikai fellépéshez hozzájáruló éves üvegházhatásúgázkibocsátáscsökkentések meghatározásáról, valamint az 525/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2018. május 30-i
(EU) 2018/842 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
r) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a Svájcból érkező járatoknak az uniós
kibocsátáskereskedelmi rendszerből való kizárása érdekében történő módosításáról szóló, 2020. május 18-i
(EU) 2020/1071 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat,
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s) az egyes tagállamok energiarendszereinek korszerűsítését és energiahatékonyságának javítását célzó
beruházásokat támogató modernizációs alap működése tekintetében a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2020. július 9-i (EU) 2020/1001 bizottsági
végrehajtási rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
22. §		
Az Ügkr. tv.
1.
2. § 5. pontjában a „389/2013/EU bizottsági rendelet 6. cikke” szövegrész helyébe a „2019/1122
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 5. cikke” szöveg,
2.
2. § 7. pontjában az „a 389/2013/EU bizottsági rendelet” szövegrész helyébe az „az (EU) 2019/1122
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet” szöveg,
3.
2. § 16. pontjában az „a 601/2012/EU bizottsági rendelet” szövegrész helyébe az „az (EU) 2018/2066 bizottsági
végrehajtási rendelet” szöveg,
4.
2. § 17. pontjában az „a 601/2012/EU bizottsági rendelet 54.” szövegrész helyébe az „az (EU) 2018/2066/EU
bizottsági végrehajtási rendelet 55.” szöveg,
5.
2. § 19. pontjában az „a 389/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk 2.” szövegrész helyébe az „az (EU) 2019/1122
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikk 1.” szöveg,
6.
2. § 25. pontjában az „a 389/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk 22.” szövegrész helyébe az „az (EU) 2019/1122
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikk 2.” szöveg,
7.
2. § 26. pontjában az „a 389/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk 1.” szövegrész helyébe az „az (EU) 2019/1122
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikk 3.” szöveg,
8.
4. § (1) bekezdésében az „a 601/2012/EU bizottsági rendelet” szövegrész helyébe az „az (EU) 2018/2066
bizottsági végrehajtási rendelet” szöveg,
9.
4. § (3b) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg,
10.
12. § (1) bekezdésében az „a 389/2013/EU bizottsági rendelet 41. cikkében” szövegrész helyébe
az „az (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 37. cikkében” szöveg,
11.
12. § (2) bekezdésében az „a miniszter” szövegrész helyébe az „az iparügyekért felelős miniszter
(a továbbiakban: miniszter)” szöveg,
12.
12. § (3) bekezdésében az „a 389/2013/EU bizottsági rendelet” szövegrész helyébe az „az (EU) 2019/1122
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet” szöveg,
13.
13. § (1) bekezdésében az „a 389/2013/EU bizottsági rendeletben” szövegrész helyébe az „az (EU) 2019/1122
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben” szöveg,
14.
6/A. alcím címében az „egyszeri kiosztása” szövegrész helyébe az „egyszeri kiosztása a harmadik kereskedési
időszak tekintetében” szöveg,
15.
30. § (1) bekezdésében az „a 389/2013/EU bizottsági rendelet” szövegrész helyébe az „az (EU) 2019/1122
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet” szöveg,
16.
30. § (3) bekezdésében az „A 389/2013/EU bizottsági rendelet” szövegrész helyébe az „Az (EU) 2019/1122
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet” szöveg, az „a 389/2013/EU bizottsági rendelet” szövegrész
helyébe az „az (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet” szöveg,
17.
30. § (4) bekezdésében az „A 389/2013/EU bizottsági rendelet” szövegrész helyébe az „Az (EU) 2019/1122
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet” szöveg,
18.
30. § (4) bekezdésében „a miniszter” szövegrész helyébe az „a magyar nemzeti folyószámlához a miniszter”
szöveg,
19.
32. § (1) bekezdésében a „visszaadására, valamint a hatóság vagy a miniszter felé történő változások
bejelentésére irányuló, továbbá a 15/B. § szerinti kötelezettségének, a hatóság döntésében foglaltaknak
részben vagy egészben nem tesz eleget, a hatóság vagy – a miniszter felé fennálló változásbejelentési
kötelezettség elmulasztása esetén – a miniszter az üzemeltetőt” szövegrész helyébe a „visszaadására
vonatkozó kötelezettségének, a hatóság felé történő adatszolgáltatások és változások bejelentésére irányuló
kötelezettségének, és a hatóság döntésében foglalt kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz
eleget, a hatóság az üzemeltetőt” szöveg,
20.
32. § (5) bekezdésében az „a 601/2012/EU bizottsági rendelet” szövegrész helyébe az „az (EU) 2018/2066/
bizottsági végrehajtási rendelet” szöveg,
21.
33. § (1) bekezdésében a „hatóság vagy a miniszter felé a 22. § (1) bekezdésében foglalt változások
bejelentésére irányuló kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget, a hatóság vagy
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
lép.
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– a miniszter felé fennálló változásbejelentési kötelezettség elmulasztása esetén – a miniszter” szövegrész
helyébe a „hatóság felé történő adatszolgáltatások és változások bejelentésére irányuló kötelezettségének,
és a hatóság döntésében foglalt kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget, a hatóság
az üzemeltetőt” szöveg,
33. § (4) bekezdésében az „a 601/2012/EU bizottsági rendelet” szövegrész helyébe az „az (EU) 2018/2066
bizottsági végrehajtási rendelet” szöveg,
33. § (5) bekezdésében a „miniszter” szövegrészek helyébe a „hatóság” szöveg,
34. § (1) bekezdésében az „ÜHG-egységek átruházására.” szövegrész helyébe az „ÜHG-egységek átruházására
és kiosztására.” szöveg,
34. § (2) bekezdésében a „hatóság vagy a miniszter” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg,
36. § (1) bekezdésében a „hatóság a miniszter útján” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg,
36. § (4) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg,
16. alcímében a „2020” szövegrész helyébe a „2030” szöveg,
38. § (3) bekezdés a) pontjában a „37. §” szövegrész helyébe a „2009/406/EK európai parlamenti és tanácsi
határozat” szöveg,
42. § (1) bekezdés f ) pontjában az „a 2015/1814/EU” szövegrész helyébe az „az (EU) 2015/1814” szöveg, és
a „2018/410/EU” szövegrész helyébe az „(EU) 2018/410” szöveg,
42. § (2) bekezdés a) pontjában a „Közösségen” szövegrész helyébe az „Unión” szöveg,
42. § (2) bekezdés b) pontjában a „2018/2067/EU” szövegrész helyébe az „(EU) 2018/2067” szöveg,
42. § (2) bekezdés l) pontjában a „2015/1814/EU” szövegrész helyébe az „(EU) 2015/1814” szöveg,
42. § (2) bekezdés m) pontjában a „2018/2066/EU” szövegrész helyébe az „(EU) 2018/2066” szöveg,

23. §		
Hatályát veszti az Ügkr. tv.
1.
1. § (5) bekezdése,
2.
2. § 3. pontjában az „és (2)” szövegrész,
3.
2. § 34., 35., 38. pontja,
4.
4. § (3a) bekezdése,
5.
15/A–17. §-a,
6.
18/A–18/D. §-a,
7.
18/F. § (1)–(5) és (7) bekezdése,
8.
19. § (2)–(4) bekezdése,
9.
22. §-a,
10.
25. § (2) bekezdésében az „2015/1814/EU európai parlamenti és tanácsi határozat által létrehozott”
szövegrész,
11.
25. § (4) bekezdésében az „és (2)” szövegrész,
12.
30/A. § (3) és (4) bekezdése,
13.
34. § (6) bekezdése,
14.
14. alcíme,
15.
37. § (1)–(4) bekezdése,
16.
39. § (2) bekezdése,
17.
41. § és 41/A. §-a.

3. Záró rendelkezések
24. §		
Ez a törvény 2021. január 1-jén lép hatályba.
25. §

(1) Az 1. alcím
a)
a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék
működése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2019. március 12-i, (EU) 2019/1122 felhatalmazáson
alapuló bizottsági rendelet,
b)
az (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az (EU) 2018/842 európai parlamenti és tanácsi
rendelet alapján, az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működése tekintetében történő módosításáról
szóló, 2019. március 13-i (EU) 2019/1124 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,
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c)

a földhasználathoz, a földhasználat-változtatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgázkibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe
történő beillesztéséről, valamint az 525/2013/EU rendelet és az 529/2013/EU határozat módosításáról szóló,
2018. május 30-i (EU) 2018/841 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
d)
a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a tagállamok által 2021-től 2030-ig
kötelezően teljesítendő, az éghajlat-politikai fellépéshez hozzájáruló éves üvegházhatásúgázkibocsátáscsökkentések meghatározásáról, valamint az 525/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2018. május 30-i
(EU) 2018/842 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
e)
az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 2013/30/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, továbbá
az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. december 11-i
(EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(2) A 2. alcím
a)
a kibocsátási egységek harmonizált ingyenes kiosztására vonatkozó uniós szintű átmeneti szabályoknak
a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke értelmében történő meghatározásáról szóló,
2018. december 19-i (EU) 2019/331 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,
b)
a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kibocsátási egységek ingyenes kiosztásának
tevékenységiszint-változás miatti kiigazítására vonatkozó további rendelkezések tekintetében történő
alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2019. október 31-i (EU) 2019/1842 bizottsági
végrehajtási rendelet,
c)
az 1031/2010/EU rendeletnek a kibocsátási egységek árverés útján történő értékesítésének a 2021–2030-as
időszakra vonatkozó uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer szabályaival és a kibocsátási egységeknek
a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében pénzügyi instrumentumként történő
besorolásával való összehangolása érdekében történő módosításáról szóló, 2019. augusztus 28-i
(EU) 2019/1868 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,
d)
a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék
működése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2019. március 12-i (EU) 2019/1122 felhatalmazáson
alapuló bizottsági rendelet,
e)
az (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az (EU) 2018/842 európai parlamenti és tanácsi
rendelet alapján, az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működése tekintetében történő módosításáról
szóló, 2019. március 13-i (EU) 2019/1124 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,
f)
a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a tagállamok által 2021-től 2030-ig
kötelezően teljesítendő, az éghajlat-politikai fellépéshez hozzájáruló éves üvegházhatásúgázkibocsátáscsökkentések meghatározásáról, valamint az 525/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2018. május 30-i
(EU) 2018/842 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
g)
a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a Svájcból érkező járatoknak az uniós
kibocsátáskereskedelmi rendszerből való kizárása érdekében történő módosításáról szóló, 2020. május 18-i
(EU) 2020/1071 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat,
h)
az egyes tagállamok energiarendszereinek korszerűsítését és energiahatékonyságának javítását célzó
beruházásokat támogató modernizációs alap működése tekintetében a 2003/87/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2020. július 9-i (EU) 2020/1001
bizottsági végrehajtási rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(3) A 2. alcím a 2003/87/EK irányelvnek a költséghatékony kibocsátáscsökkentés és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású
technológiákba történő beruházások növelése érdekében történő módosításáról és az (EU) 2015/1814 határozat
módosításáról szóló, 2018. március 14-i (EU) 2018/410 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést
szolgálja.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

8325

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 261. szám

2020. évi CXVI. törvény
a Magyarország és a Kirgiz Köztársaság között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és
az adókijátszás és adóelkerülés megakadályozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről*

1. §		
Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország és a Kirgiz Köztársaság között a jövedelemadók
területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adókijátszás és adóelkerülés megakadályozásáról szóló
Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.
2. §		
Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.
3. §

(1) A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. §, 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet a Megállapodás 28. cikk (2) bekezdésében meghatározott időpontban lép
hatályba.
(3) A Megállapodás, a 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért
felelős miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével
állapítja meg.

5. §		
Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2020. évi CXVI. törvényhez
MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG ÉS A KIRGIZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT A JÖVEDELEMADÓK
TERÜLETÉN A KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉRŐL ÉS AZ ADÓKIJÁTSZÁS ÉS ADÓELKERÜLÉS
MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL
Magyarország és a Kirgiz Köztársaság (továbbiakban: Szerződő Államok),
Attól az óhajtól vezérelve, hogy gazdasági kapcsolataikat továbbfejlesszék és előmozdítsák mindkét állam között
az adóügyi együttműködést,
Arra törekedve, hogy Megállapodást kössenek a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről
anélkül, hogy lehetőséget teremtenek az adókijátszáson, illetve adóelkerülésen keresztüli adómentességre,
illetve csökkentett mértékű adózásra (ideértve azokat az adóegyezmények kedvezményeivel visszaélésre hivatott
konstrukciókat, amelyek célja, hogy harmadik államokban illetőséggel bíró személyek közvetetten részesüljenek
a jelen Megállapodás nyújtotta kedvezményekből),
Az alábbiak szerint állapodtak meg:

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. november 17-i ülésnapján fogadta el.
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1. Cikk
SZEMÉLYI HATÁLY
Ezen Megállapodás azokra a személyekre terjed ki, akik az egyik vagy mindkét Szerződő Államban belföldi
illetőségűek.

2. Cikk
A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ADÓK
1. Ezen Megállapodás azokra a jövedelemadókra terjed ki, amelyeket az egyik Szerződő Állam vagy annak területiközigazgatási alegységei vagy helyi hatóságai vetnek ki, a beszedés módjára való tekintet nélkül.
2. Jövedelemadóknak tekintendők mindazok az adók, amelyeket a teljes jövedelem, illetve a jövedelem részei után
vetnek ki, beleértve az ingó vagy ingatlan vagyon elidegenítéséből származó nyereség utáni adókat, a vállalkozások
által fizetett bérek és fizetések teljes összege utáni adókat, valamint a tőke értéknövekedésének adóját.
3. Azok a jelenleg létező adók, amelyekre a Megállapodás különösen kiterjed:
a)
a Kirgiz Köztársaság esetében:
(i)
a jogi személyek jövedelem- és nyereségadója; és
(ii)
a magánszemélyek jövedelemadója;
(a továbbiakban: „kirgiz adó”);
b)
Magyarország esetében:
(i)
a személyi jövedelemadó; és
(ii)
a társasági adó;
(a továbbiakban: „magyar adó”).
4. A Megállapodás kiterjed minden olyan azonos vagy lényegét tekintve hasonló adóra is, amelyet a Megállapodás
aláírása után a jelenleg létező adók mellett vagy azok helyett vezetnek be. A Szerződő Államok illetékes hatóságai
értesíteni fogják egymást az adójogszabályaikban végrehajtott bármely lényeges változásról.

3. Cikk
ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSOK
1. Ezen Megállapodás alkalmazásában, ha a szövegösszefüggés mást nem kíván:
a)
a „Kirgizisztán” kifejezés a Kirgiz Köztársaságot jelenti. Földrajzi értelemben használt „Kirgizisztán” kifejezés
azt a területet jelenti, amelyen a Kirgiz Köztársaság a nemzetközi joggal összhangban szuverén jogait és
joghatóságát gyakorolja, és ahol a Kirgiz Köztársaság adózási szabályai hatályban vannak;
b)
a „Magyarország” kifejezés a nemzetközi joggal összhangban lévő magyar jogszabályok által meghatározott
földrajzi területet jelenti;
c)
a „személy” kifejezés magában foglalja a természetes személyt, a társaságot és bármely más személyi
egyesülést;
d)
a „társaság” kifejezés bármely jogi személyt vagy egyéb olyan jogalanyt jelent, amely az adóztatás
szempontjából a jogi személyekkel azonos módon kezelendő;
e)
az „egyik Szerződő Állam” és a „másik Szerződő Állam” kifejezés Magyarországot vagy Kirgizisztánt jelenti
a szövegösszefüggésnek megfelelően;
f)
az „egyik Szerződő Állam vállalkozása” és „a másik Szerződő Állam vállalkozása” kifejezések az egyik Szerződő
Államban belföldi illetőségű személy, illetve a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy által
folytatott vállalkozást jelentik;
g)
a „nemzetközi forgalom” kifejezés az egyik Szerződő Állam vállalkozása által üzemeltetett hajó, légi-, közúti
vagy vasúti jármű igénybevételével végzett bármilyen szállítást jelent, kivéve, ha a hajót, légi-, közúti vagy
vasúti járművet kizárólag a másik Szerződő Államban lévő helyek között üzemeltetik;
h)
az „illetékes hatóság” kifejezés a következőt jelenti:
(i)
a Kirgiz Köztársaság esetében az adópolitikáért felelős Állami Ügynökséget vagy meghatalmazott
képviselőjét;
(ii)
Magyarország esetében az adópolitikáért felelős minisztert vagy meghatalmazott képviselőjét;
i)
az „állampolgár” kifejezés a következőt jelenti:
(i)
bármely természetes személyt, aki egy Szerződő Állam állampolgárságával rendelkezik;
(ii)
bármely jogi személyt, személyegyesítő társaságot, egyesülést vagy egyéb olyan jogalanyt, amely
ezt a jogállását egy Szerződő Államban hatályos jogszabályokból nyeri;
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j)
k)

a „vállalkozás” kifejezés bármely üzleti tevékenység végzésére vonatkozik;
az „üzleti tevékenység” kifejezés magában foglalja a szabad foglalkozás vagy más önálló jellegű tevékenység
végzését.
2. A Megállapodásnak az egyik Szerződő Állam által bármely időpontban történő alkalmazásánál a Megállapodásban
meghatározás nélkül szereplő kifejezéseknek – ha a szövegösszefüggés mást nem kíván – olyan jelentésük van,
mint amit ennek az államnak a jogszabályaiban abban az időpontban jelentenek azokra az adókra vonatkozóan,
amelyekre a Megállapodás alkalmazást nyer; ennek az államnak az adójogszabályaiban foglalt meghatározások
az irányadók ennek az államnak az egyéb jogszabályaiban foglalt meghatározásokkal szemben.

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

5. Cikk
TELEPHELY
1. A Megállapodás alkalmazásában a „telephely” kifejezés olyan állandó üzleti helyet jelent, amelyen keresztül
a vállalkozás üzleti tevékenységét egészben vagy részben kifejti.
2. A „telephely” kifejezés magában foglalja különösen:
a)
az üzletvezetés helyét;
b)
a fióktelepet;
c)
az irodát;
d)
a gyártelepet;
e)
a műhelyt; és
f)
a bányát, az olaj- és a földgázkutat, a kőfejtőt vagy a természeti erőforrások kitermelésére szolgáló bármely
más helyet.
3. A „telephely” kifejezés magában foglalja továbbá:
a)
az építési területet, az építkezési, szerelési vagy beszerelési munkálatot vagy a hozzájuk kapcsolódó
felügyeleti tevékenységeket, de csak ha az ilyen terület, munkálat vagy tevékenység tizenkét hónapnál
tovább tart;
b)
szolgáltatásoknak – beleértve a tanácsadási és üzletvezetési szolgáltatásokat – az egyik Szerződő Állam
vállalkozása által a vállalkozás munkavállalóin vagy a vállalkozásnál erre a célra elkötelezett más személyeken
keresztül történő nyújtását, de csak akkor, ha az ilyen jellegű tevékenységek a másik Szerződő Állam területén
bármely tizenkét hónapos időszakban egyfolytában vagy megszakításokkal összesen hat hónapnál hosszabb
időszakban folynak.
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4. E cikk előző rendelkezéseire tekintet nélkül nem minősül „telephelynek”:
a)
létesítmények használata kizárólag a vállalkozás javainak vagy áruinak raktározása, kiállítása vagy
kiszolgáltatása céljára;
b)
készletek tartása a vállalkozás javaiból vagy áruiból kizárólag raktározás, kiállítás vagy kiszolgáltatás céljára;
c)
készletek tartása a vállalkozás javaiból vagy áruiból kizárólag abból a célból, hogy azokat egy másik
vállalkozás feldolgozza;
d)
állandó üzleti hely fenntartása kizárólag arra a célra, hogy a vállalkozás részére javakat vagy árukat
vásároljanak vagy információkat szerezzenek;
e)
állandó üzleti hely fenntartása kizárólag arra a célra, hogy a vállalkozás részére bármilyen más előkészítő vagy
kisegítő jellegű tevékenységet folytassanak;
f)
állandó üzleti hely fenntartása kizárólag arra a célra, hogy az a)–e) pontokban említett tevékenységek
bármely kombinációját végezze, feltéve, hogy az állandó üzleti helynek az ilyen kombinációból származó
teljes tevékenysége előkészítő vagy kisegítő jellegű.
5. Tekintet nélkül az 1. és 2. bekezdés rendelkezéseire, ha egy személy – kivéve a független képviselőt, akire
a 6. bekezdés rendelkezése alkalmazandó – egy vállalkozás számára tevékenykedik és az egyik Szerződő Államban
meghatalmazása van, amellyel ott rendszeresen él, arra, hogy a vállalkozás nevében szerződéseket kössön, úgy
ez a vállalkozás telephellyel bírónak tekintendő ebben az államban minden olyan tevékenység tekintetében,
amelyet ez a személy a vállalkozás részére kifejt, kivéve, ha az ilyen személy tevékenysége a 4. bekezdésben említett
tevékenységekre korlátozódik, amelyek, ha azokat egy állandó üzleti helyen keresztül fejtenék ki, az említett
bekezdés rendelkezései értelmében nem tennék ezt az állandó üzleti helyet telephellyé.
6. Egy vállalkozást nem lehet úgy tekinteni, mintha annak az egyik Szerződő Államban telephelye lenne csupán azért,
mert tevékenységét ebben az államban alkusz, bizományos vagy más független képviselő útján fejti ki, feltéve, hogy
ezek a személyek rendes üzleti tevékenységük keretében járnak el.
7. Az a tény, hogy az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű társaság olyan társaságot ellenőriz, vagy olyan
társaság ellenőrzése alatt áll, amely a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű, vagy üzleti tevékenységet fejt ki
ebben a másik államban (akár telephely útján, akár más módon), önmagában még nem teszi egyik társaságot sem
a másik telephelyévé.

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

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

8. Cikk
NEMZETKÖZI KÖZLEKEDÉS
1. Az a nyereség, amelyet az egyik Szerződő Állam vállalkozása hajók, légi-, közúti vagy vasúti járművek nemzetközi
forgalomban történő üzemeltetéséből szerez, csak ebben a Szerződő Államban adóztatható.
2. Az 1. bekezdés rendelkezései alkalmazandók azokra a nyereségekre is, amelyek valamely poolban, közös
üzemeltetésben vagy nemzetközi üzemeltetésű szervezetben való részvételből származnak.

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

10. Cikk
OSZTALÉK
1. Az osztalék, amelyet az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű társaság a másik Szerződő Államban belföldi
illetőségű személynek fizet, megadóztatható ebben a másik államban.
2. Mindazonáltal ez az osztalék abban a Szerződő Államban is megadóztatható, és annak az államnak a jogszabályai
szerint, amelyben az osztalékot fizető társaság belföldi illetőségű, ha azonban az osztalék haszonhúzója a másik
Szerződő Államban belföldi illetőségű személy, az így megállapított adó nem haladhatja meg:
a)
az osztalék bruttó összegének 5 százalékát, ha a haszonhúzó egy olyan társaság, amely az osztalékot fizető
társaság tőkéjében legalább 15 százalékos közvetlen részesedéssel bír;
b)
az osztalék bruttó összegének 10 százalékát minden más esetben.
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E bekezdés rendelkezései nem érintik a társaság adóztatását azon nyereség után, amelyből az osztalékot fizetik.
3. E cikk alkalmazásában az „osztalék” kifejezés részvényekből, élvezeti jegyekből vagy élvezeti jogokból,
bányarészjegyekből, alapítói részvényekből vagy más nyereségből való részesedést biztosító jogokból – kivéve
a hitelköveteléseket – származó jövedelmet, valamint olyan egyéb társasági jogokból származó vagy egyéb
jövedelmet jelent, amelyet annak az államnak az adózási jogszabályai, amelyben a nyereséget felosztó társaság
belföldi illetőségű, a részvényekből származó jövedelemmel azonos adóztatási elbánás alá vetnek.
4. Az 1. és 2. bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók, ha az osztaléknak egyik Szerződő Államban belföldi
illetőségű haszonhúzója a másik Szerződő Államban, amelyben az osztalékot fizető társaság belföldi illetőségű,
egy ott lévő telephely útján üzleti tevékenységet fejt ki, és az érdekeltség, amelyre tekintettel az osztalékot fizetik,
ténylegesen ehhez a telephelyhez kapcsolódik. Ebben az esetben a 7. cikk rendelkezéseit kell alkalmazni.
5. Ha az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű társaság nyereséget vagy jövedelmet élvez a másik Szerződő
Államból, úgy ez a másik állam nem adóztathatja meg a társaság által kifizetett osztalékot, kivéve, ha az osztalékot
ebben a másik államban belföldi illetőségű személynek fizetik, vagy ha az érdekeltség, amelyre tekintettel
az osztalékot fizetik, ténylegesen a másik államban lévő telephelyhez kapcsolódik, sem pedig a társaság fel nem
osztott nyereségét nem terhelheti a társaság fel nem osztott nyeresége után kivetett adóval, még akkor sem, ha
a kifizetett osztalék vagy a fel nem osztott nyereség egészben vagy részben ebben a másik államban keletkező
nyereségből vagy jövedelemből áll.

11. Cikk
KAMAT
1. A kamat, amely az egyik Szerződő Államban keletkezik, és amelyet a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű
személynek fizetnek, megadóztatható ebben a másik államban.
2. Ez a kamat azonban abban a Szerződő Államban is adóztatható – az adott állam jogszabályai szerint –, amelyben
keletkezett, de ha annak haszonhúzója a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű, az így felszámított adó
mértéke nem haladhatja meg a kamat bruttó összegének 5 százalékát.
3. Tekintet nélkül a 2. bekezdés rendelkezéseire, a kamat, amely az egyik Szerződő Államban keletkezik, és amelynek
haszonhúzója a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy, csak ebben a másik államban adóztatható, ha
ezt a kamatot:
a)
bármilyen áru vagy berendezés hitelre történő eladásával kapcsolatban felmerülő tartozás
következményeként fizetik;
b)
a másik Szerződő Állam Kormányának, beleértve annak bármely területi-közigazgatási alegységét vagy
helyi hatóságát, Központi Bankjának fizetik vagy bármely, ezen Kormány által tulajdonolt vagy ellenőrzött
intézménynek, feltéve, hogy az ilyen intézmény létének célja az export vagy befektetés ösztönzése;
c)
a másik Szerződő Állam Kormánya, beleértve annak bármely területi-közigazgatási alegységét vagy helyi
hatóságát, Központi Bankja által biztosított kölcsönnel vagy hitellel kapcsolatban fizetik vagy bármely, ezen
Kormány által tulajdonolt vagy ellenőrzött intézmény által biztosított kölcsönnel vagy hitellel kapcsolatban
fizetik, feltéve, hogy az ilyen intézmény létének célja az export vagy befektetés ösztönzése.
4. E cikk alkalmazásában a „kamat” kifejezés mindenfajta követelésből származó jövedelmet jelent, akár van jelzáloggal
biztosítva, akár nincs, és akár ad jogot az adós nyereségéből való részesedésre, akár nem, és magában foglalja
különösen az állami értékpapírokból származó jövedelmet, a kötvényekből és az adósságlevelekből származó
jövedelmet, beleértve az ilyen értékpapírokhoz, kötvényekhez vagy adósságlevelekhez kapcsolódó prémiumokat és
díjakat, de nem foglalja magában a 10. cikk szerinti jövedelmet. E cikk alkalmazásában a késedelmes fizetés utáni
büntető terhek nem tekintendők kamatnak.
5. Az 1., 2. és 3. bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók, ha a kamat egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű
haszonhúzója a másik Szerződő Államban, amelyben a kamat keletkezik, egy ott lévő telephely útján üzleti
tevékenységet folytat, és a követelés, amely után a kamatot fizetik, ténylegesen ehhez a telephelyhez kapcsolódik.
Ebben az esetben a 7. cikk rendelkezéseit kell alkalmazni.
6. A kamatot az egyik Szerződő Államból származónak kell tekinteni, ha annak fizetője az adott államban belföldi
illetőségű. Ha azonban az adósság, amelyre a kamatot fizetik, a kamatot fizető személynek – tekintet nélkül
arra, hogy belföldi illetőségű-e a Szerződő Államban vagy sem – egy, a Szerződő Államban lévő telephelyével
kapcsolatban merül fel, és a kamatot az adott telephely viseli, úgy kell tekinteni, hogy a kamat abban a Szerződő
Államban keletkezik, ahol a telephely található.
7. Ha a kamatot fizető személy és a haszonhúzó közötti, vagy kettejük és egy harmadik személy közötti különleges
kapcsolat miatt a kamat összege ahhoz a követeléshez viszonyítva, amely után fizetik, meghaladja azt az összeget,
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amelyben a kamatot fizető személy és a haszonhúzó ilyen kapcsolat hiányában megállapodtak volna, úgy e cikk
rendelkezéseit csak az utóbb említett összegre kell alkalmazni. Ebben az esetben a kifizetett többletösszeg mindkét
Szerződő Állam jogszabályai szerint megadóztatható marad, a Megállapodás egyéb rendelkezéseinek kellő
figyelembevételével.

12. Cikk
JOGDÍJ
1. A jogdíj, amely az egyik Szerződő Államban keletkezik, és amelyet a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű
személynek fizetnek, megadóztatható ebben a másik államban.
2. Ez a jogdíj azonban abban a Szerződő Államban is adóztatható – az adott állam jogszabályai szerint –, amelyben
keletkezett, de ha annak haszonhúzója a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű, az így felszámított adó
mértéke nem haladhatja meg a jogdíj bruttó összegének 5 százalékát.
3. E cikk alkalmazásában a „jogdíj” kifejezés bármely olyan jellegű kifizetést jelent, amelyet irodalmi, művészeti vagy
tudományos művek, ideértve a szoftvert, filmalkotást, szerzői jogának, bármilyen szabadalomnak, védjegynek,
formatervezési vagy más mintának, tervnek, titkos formulának vagy eljárásnak hasznosításáért vagy hasznosítási
jogáért, valamint ipari, kereskedelmi vagy tudományos tapasztalatokra vonatkozó információért ellenértékként
kapnak.
4. Az 1. és 2. bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók, ha a jogdíj egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű
haszonhúzója a másik Szerződő Államban, amelyben a jogdíj keletkezik, egy ott lévő telephely útján üzleti
tevékenységet folytat, és a jog vagy vagyoni érték, amely után a jogdíjat fizetik, ténylegesen ehhez a telephelyhez
kapcsolódik. Ebben az esetben a 7. cikk rendelkezéseit kell alkalmazni.
5. A jogdíjat az egyik Szerződő Államból származónak kell tekinteni, ha annak fizetője az adott államban belföldi
illetőségű. Ha azonban a fizetési kötelezettség, amelyre a jogdíjat fizetik, a jogdíjat fizető személynek – tekintet
nélkül arra, hogy belföldi illetőségű-e a Szerződő Államban vagy sem – egy, a Szerződő Államban lévő telephelyével
kapcsolatban merül fel, és a jogdíjat az adott telephely viseli, úgy kell tekinteni, hogy a jogdíj abban a Szerződő
Államban keletkezik, ahol a telephely található.
6. Ha a jogdíjat fizető személy és a haszonhúzó, vagy kettejük és egy harmadik személy közötti különleges kapcsolat
miatt a jogdíj összege azon hasznosításhoz, joghoz vagy információhoz mérten, amiért fizetik, meghaladja
azt az összeget, amelyben a jogdíjat fizető személy és a haszonhúzó ilyen kapcsolat hiányában megállapodott
volna, úgy e cikk rendelkezéseit csak az utóbb említett összegre kell alkalmazni. Ebben az esetben a kifizetett
többletösszeg mindkét Szerződő Állam jogszabályai szerint megadóztatható marad, a Megállapodás egyéb
rendelkezéseinek kellő figyelembevételével.

13. Cikk
ELIDEGENÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG
1. Az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személynek a 6. cikkben meghatározott és a másik Szerződő
Államban fekvő ingatlan vagyona elidegenítéséből származó nyeresége megadóztatható ebben a másik államban.
2. Az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személynek olyan részvények vagy hasonló érdekeltségek, mint
például érdekeltség egy személyegyesítő társaságban, elidegenítéséből származó nyeresége, amelyek értékének
több mint 50 százaléka közvetlenül vagy közvetve a másik Szerződő Államban fekvő ingatlan vagyonból származik,
megadóztatható ebben a másik államban.
3. Az e cikk 2. bekezdésében nem említett egyéb nyereség, amely olyan ingó vagyon elidegenítéséből származik,
amely az egyik Szerződő Állam vállalkozása másik Szerződő Államban lévő telephelye üzleti vagyonának része,
beleértve az ilyen telephelynek (önmagában vagy az egész vállalkozással együtt történő) elidegenítéséből elért
nyereséget, megadóztatható ebben a másik államban.
4. A nemzetközi forgalomban üzemeltetett hajók vagy légi járművek elidegenítéséből, vagy az ilyen hajók vagy
légi járművek üzemeltetését szolgáló ingó vagyon elidegenítéséből származó nyereség csak abban a Szerződő
Államban adóztatható, amelyben a vállalkozás tényleges üzletvezetésének helye található.
5. Az 1., 2., 3. és 4. bekezdésekben nem említett bármely vagyon elidegenítéséből származó nyereség csak abban
a Szerződő Államban adóztatható, amelyben az elidegenítő belföldi illetőségű.
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14. Cikk
MUNKAVISZONYBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM
1. A 15., 17., 18. cikkek és a 19. cikk 2. és 3. bekezdése rendelkezéseinek fenntartásával a fizetés, a bér és más hasonló
díjazás, amelyet az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy munkaviszonyra tekintettel kap, csak ebben
az államban adóztatható, kivéve, ha a munkát a másik Szerződő Államban végzik. Amennyiben a munkát ott végzik,
úgy az ezért kapott díjazás megadóztatható ebben a másik államban.
2. Tekintet nélkül az 1. bekezdés rendelkezéseire, az a díjazás, amelyet az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű
személy a másik Szerződő Államban végzett munkára tekintettel kap, csak az elsőként említett államban
adóztatható, ha:
a)
a kedvezményezett a másik államban nem tartózkodik egyfolytában vagy megszakításokkal összesen
183 napnál hosszabb időszakot az adott pénzügyi évben kezdődő vagy végződő bármely tizenkét hónapos
időtartamon belül, és
b)
a díjazást olyan munkaadó fizeti, vagy azt olyan munkaadó nevében fizetik, aki nem belföldi illetőségű
a másik államban, és
c)
a díjazást nem a munkaadónak a másik államban lévő telephelye viseli.
3. Tekintet nélkül e cikk előző rendelkezéseire, a nemzetközi forgalomban üzemeltetett hajó, légi-, közúti vagy
vasúti jármű fedélzetén végzett munkáért kapott díjazás megadóztatható abban a Szerződő Államban, amelyben
a vállalkozás tényleges üzletvezetésének helye található.

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

16. Cikk
MŰVÉSZEK ÉS SPORTOLÓK
1. Tekintet nélkül a 7. és 14. cikkek rendelkezéseire, az a jövedelem, amelyet az egyik Szerződő Államban belföldi
illetőségű személy előadóművészként, mint színpadi, film-, rádió- vagy televíziós művész vagy zeneművész,
vagy sportolóként élvez a másik Szerződő Államban ilyen minőségében kifejtett személyes tevékenységéből,
megadóztatható ebben a másik államban.
2. Amennyiben egy előadóművész vagy egy sportoló által ilyen minőségében kifejtett személyes tevékenységéből
származó jövedelem nem az előadóművésznél vagy sportolónál magánál, hanem egy másik személynél jelentkezik,
úgy ez a jövedelem, tekintet nélkül a 7. és 14. cikkek rendelkezéseire, megadóztatható abban a Szerződő Államban,
amelyben az előadóművész vagy a sportoló a tevékenységét kifejti.
3. Tekintet nélkül e cikk 1. és 2. bekezdésének rendelkezéseire, az e cikkben említett, és az egyik Szerződő Államban
belföldi illetőségű művésznek vagy sportolónak juttatott jövedelem mentes az adó alól abban a másik Szerződő
Államban, amelyikben a művész vagy a sportoló tevékenységét kifejti, feltéve, hogy ezen tevékenységet teljesen
vagy főként az elsőként említett állam közalapjaiból támogatják. Ebben az esetben a jövedelem csak abban
a Szerződő Államban adóztatható, amelyikben a művésznek vagy a sportolónak illetősége van.

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

18. Cikk
KÖZSZOLGÁLAT
1. a)

A fizetések, bérek és más hasonló díjazások, amelyeket az egyik Szerződő Állam vagy annak területiközigazgatási alegysége vagy annak helyi hatósága fizet természetes személynek az ezen államnak
vagy területi-közigazgatási alegységnek vagy helyi hatóságnak teljesített szolgálatért, csak ebben
az államban adóztathatók.
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b)

Ezen fizetések, bérek és más hasonló díjazások azonban csak a másik Szerződő Államban adóztathatók,
ha a szolgálatot ebben a másik államban teljesítették, és a természetes személy ebben az államban olyan
belföldi illetőségű személy, aki:
(i)
ennek az államnak az állampolgára; vagy
(ii)
nem kizárólag a szolgálat teljesítése céljából vált ebben az államban belföldi illetőségű személlyé.
2. Az egyik Szerződő Állam vagy annak területi-közigazgatási alegysége vagy annak helyi hatósága által folytatott
üzleti tevékenységgel kapcsolatosan teljesített szolgálatért fizetett fizetésekre, bérekre és más hasonló díjazásokra
a 14., 15. és 16. cikkek rendelkezései alkalmazandók.

19. Cikk
TANULÓK, GYAKORNOKOK, TANÁROK ÉS OKTATÓK
1. Azok a kifizetések, amelyeket olyan tanuló vagy gyakornok kap ellátására, tanulmányi vagy képzési célokra, aki
közvetlenül az egyik Szerződő Államba való utazás előtt a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű volt, vagy
jelenleg is az, és aki az elsőként említett államban kizárólag tanulmányi vagy képzési célból tartózkodik, nem
adóztatható meg ebben az államban, amennyiben az ilyen kifizetések ezen az államon kívüli forrásból származnak.
2. Az a tanár vagy oktató, aki az egyik Szerződő Államot meglátogatja attól az időponttól számított két évet meg
nem haladó időszakra, amikor először látogatja meg ezt az államot kizárólag az ebben a Szerződő Államban lévő
egyetemen, főiskolán vagy más elismert kutatóintézetben vagy felsőoktatási intézményben tanítás vagy felsőfokú
tanulmányok folytatása (beleértve a kutatást) céljából, és aki közvetlenül ezen látogatás előtt a másik Szerződő
Államban belföldi illetőségű személy volt, az elsőként említett Szerződő Államban mentes az adó alól az ilyen
tanításért, tanulmányért kapott díjazás után.
3. Ezen cikk 2. bekezdésének rendelkezései nem alkalmazandók az olyan díjazásra, amelyet a tanár vagy az oktató
kutatás folytatásáért kap, ha a kutatást elsősorban egy meghatározott személy vagy személyek egyéni haszna
érdekében végzik.

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

21. Cikk
A KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSE
1. Kirgizisztánban a kettős adóztatást a következő módon kell elkerülni:
a)
Ha a Kirgizisztánban belföldi illetőségű személy olyan jövedelmet szerez, amely ezen Megállapodás
rendelkezései értelmében Magyarországon megadóztatható, Kirgizisztán megengedi a Magyarországon
megfizetett jövedelemadó összegével megegyező összeg levonását az adott személy jövedelemadójából.
Az előbb említett rendelkezések szerinti levonás azonban nem haladhatja meg azt a jövedelemadót, amelyet
ezen jövedelemre terhelnének a Kirgizisztánban alkalmazható adómértékek szerint.
b)
Ha a Kirgizisztánban belföldi illetőségű személy olyan jövedelmet szerez, amely ezen Megállapodás
rendelkezései értelmében kizárólag Magyarországon adóztatható, Kirgizisztán beleszámíthatja ezt
a jövedelmet az adóalapba, de csak annak érdekében, hogy megállapítsa az ilyen jövedelemre alkalmazható
adómértéket a Kirgizisztánban való adózáshoz.
2. Magyarországon a kettős adóztatást a következő módon kell elkerülni:
a)
Amennyiben egy Magyarországon belföldi illetőségű személy olyan jövedelmet élvez, amely ezen
Megállapodás rendelkezései szerint megadóztatható Kirgizisztánban, és ott azt ténylegesen megadóztatják,
Magyarország a b) és a c) pontban foglalt rendelkezések fenntartásával mentesíti az ilyen jövedelmet az adó
alól.

8334

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 261. szám

b)

c)

d)

Amennyiben egy Magyarországon belföldi illetőségű személy olyan jövedelemtételeket élvez, amelyek
a 10., 11. és 12. cikkek rendelkezései szerint megadóztathatók Kirgizisztánban, Magyarország megengedi
az ilyen belföldi illetőségű személy jövedelmét terhelő adóból azon összeg levonását, amely megegyezik
a Kirgizisztánban megfizetett adóval. Az így levont összeg azonban nem haladhatja meg a levonás előtt
számított adónak azt a részét, amely a Kirgizisztánból származó ilyen jövedelemtételekre esik.
Amennyiben a Megállapodás bármely rendelkezése szerint egy Magyarországon belföldi illetőségű személy
által élvezett jövedelem mentesül az adó alól Magyarországon, Magyarország mindazonáltal ennek
a belföldi illetőségű személynek a többi jövedelme utáni adó kiszámításánál figyelembe veheti a mentesített
jövedelmet.
Az a) alpont rendelkezései nem alkalmazandók a Magyarországon belföldi illetőségű személy jövedelemére,
ha Kirgizisztán ezen Megállapodás rendelkezéseit alkalmazva mentesíti az ilyen jövedelmet az adó alól, vagy
az ilyen jövedelemre a 10., 11. vagy 12. cikkek 2. bekezdéseinek rendelkezéseit alkalmazza.

22. Cikk
EGYENLŐ ELBÁNÁS
1. Az egyik Szerződő Állam állampolgárai nem vethetők a másik Szerződő Államban olyan adóztatás, vagy azzal
összefüggő kötelezettség alá, amely más vagy terhesebb, mint az az adóztatás vagy azzal összefüggő kötelezettség,
amelynek e másik állam állampolgárai azonos körülmények között – különös tekintettel a belföldi illetőségre – alá
vannak vagy alá lehetnek vetve. Ez a rendelkezés, tekintet nélkül az 1. cikk rendelkezéseire, azokra a személyekre is
alkalmazandó, akik nem belföldi illetőségűek az egyik vagy mindkét Szerződő Államban.
2. Az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű hontalan személyek egyik Szerződő Államban sem vethetők olyan
adóztatás vagy azzal összefüggő kötelezettség alá, amely más vagy terhesebb, mint az az adóztatás vagy azzal
összefüggő kötelezettség, amelynek az adott állam állampolgárai azonos körülmények között – különös tekintettel
a belföldi illetőségre – alá vannak vagy alá lehetnek vetve.
3. Az egyik Szerződő Állam vállalkozásának a másik Szerződő Államban lévő telephelyét ebben a másik államban
nem lehet kedvezőtlenebb adóztatás alá vetni, mint ennek a másik államnak azonos tevékenységet folytató
vállalkozásait. Ez a rendelkezés nem értelmezendő akként, mintha az egyik Szerződő Államot arra kötelezné, hogy
a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű személyeknek a polgári jogállás vagy családi kötelezettségek alapján
adózási célból olyan személyi kedvezményeket, mentességeket és levonásokat nyújtson, amelyeket a saját belföldi
illetőségű személyeinek nyújt.
4. Az egyik Szerződő Állam vállalkozása által a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű személynek fizetett kamat,
jogdíj és más kifizetések az ilyen vállalkozás adóköteles nyereségének megállapításánál ugyanolyan feltételek
mellett vonhatók le, mintha azokat az elsőként említett államban belföldi illetőségű személy részére fizették volna,
kivéve, ha a 9. cikk 1. bekezdésének, a 11. cikk 7. bekezdésének vagy a 12. cikk 6. bekezdésének rendelkezései
alkalmazandók. Hasonlóképpen, az egyik Szerződő Állam vállalkozásának a másik Szerződő Államban belföldi
illetőségű személlyel szemben fennálló tartozásai az ilyen vállalkozás adóköteles vagyonának megállapításánál
ugyanolyan feltételek mellett vonhatók le, mintha azok az elsőként említett államban belföldi illetőségű személlyel
szemben álltak volna fenn.
5. Az egyik Szerződő Állam olyan vállalkozásai, amelyeknek tőkéje teljesen vagy részben, közvetlenül vagy közvetve,
a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű egy vagy több személy tulajdonában vagy ellenőrzése alatt van, nem
vethetők az elsőként említett Államban olyan adóztatás vagy azzal összefüggő kötelezettség alá, amely más vagy
terhesebb, mint az az adóztatás és azzal összefüggő kötelezettség, amelynek az elsőként említett állam más hasonló
vállalkozásai alá vannak vagy alá lehetnek vetve.
6. E cikk rendelkezései, tekintet nélkül a 2. cikk rendelkezéseire, bármilyen fajtájú és megnevezésű adóra
alkalmazandók.

23. Cikk
KÖLCSÖNÖS EGYEZTETŐ ELJÁRÁS
1. Ha egy személy véleménye szerint az egyik vagy mindkét Szerződő Állam intézkedései rá nézve olyan adóztatáshoz
vezetnek vagy fognak vezetni, amely nem felel meg ezen Megállapodás rendelkezéseinek, úgy ez a személy ezeknek
az államoknak a belső jogszabályai által biztosított jogorvoslati lehetőségektől függetlenül, az ügyet előterjesztheti
annak a Szerződő Államnak az illetékes hatóságához, amelyben belföldi illetőségű, vagy ha ügye a 22. cikk
1. bekezdése alá tartozik, annak a Szerződő Államnak az illetékes hatóságához, amelynek állampolgára. Az ügyet
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a Megállapodás rendelkezéseinek meg nem felelő adóztatáshoz vezető intézkedésre vonatkozó első értesítést
követő három éven belül kell előterjeszteni.
2. Az illetékes hatóság, amennyiben a kifogást megalapozottnak találja, és önmaga nem képes kielégítő
megoldást találni, törekedni fog arra, hogy az ügyet a másik Szerződő Állam illetékes hatóságával együtt
kölcsönös egyetértéssel rendezze azzal a céllal, hogy elkerüljék az olyan adóztatást, amely nem áll összhangban
a Megállapodással. Az így létrejött megállapodást a Szerződő Államok belső jogszabályaiban előírt határidőktől
függetlenül végre kell hajtani.
3. A Szerződő Államok illetékes hatóságai törekedni fognak arra, hogy a Megállapodás értelmezésével vagy
alkalmazásával kapcsolatos nehézségeket vagy kétségeket kölcsönös egyetértéssel oldják fel. Közös
tanácskozásokat tarthatnak annak érdekében, hogy olyan esetekben is elkerüljék a kettős adóztatást, amelyekről
a Megállapodás nem rendelkezik.
4. A Szerződő Államok illetékes hatóságai közvetlenül érintkezhetnek egymással abból a célból, hogy az előző
bekezdések értelmében egyetértésre jussanak. A Megállapodás rendelkezéseinek végrehajtásához kapcsolódó
bármely vita és véleménykülönbség tárgyalások és egyeztetések útján oldható fel.

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

26. Cikk
A MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA
A Szerződő Államok kölcsönös egyetértéssel módosításokat vezethetnek be a Megállapodásba külön erre
vonatkozó jegyzőkönyvek útján, amelyek rendelkezései a jelen Megállapodás szerves részét képezik.

27. Cikk
JOGOSULTSÁG A KEDVEZMÉNYEKRE
Tekintet nélkül ezen Megállapodás bármely más cikkének rendelkezéseire, valamely, a jelen Megállapodás
hatálya alá tartozó adózási megállapodás bármely rendelkezése ellenére, a jelen Megállapodás hatálya alá tartozó
adózási megállapodásban meghatározott kedvezmény nem biztosítható olyan jövedelem esetében, amelyekről
– az eset összes tényének és körülményének figyelembe vételével – megalapozottan megállapítható, hogy az adott
kedvezményben való részesülés volt az egyik fő célja valamely olyan megállapodásnak vagy ügyletnek, amely
közvetlenül vagy közvetve e kedvezmény megadásához vezetett, kivéve, ha bizonyítják, hogy az adott kedvezmény
megadása e körülmények között megfelelne a jelen Megállapodás hatálya alá tartozó adózási megállapodás
vonatkozó rendelkezései rendeltetésének és céljának.

28. Cikk
HATÁLYBALÉPÉS
1. A Szerződő Államok diplomáciai úton értesítik egymást arról, hogy a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges
minden belső eljárási követelménynek eleget tettek.
2. A Megállapodás e cikk 1. bekezdésében említett értesítések közül a későbbinek a kézhezvétele dátumát követő
30. napon lép hatályba, és rendelkezései mindkét Szerződő Államban alkalmazandók:
a)
a forrásnál levont adók tekintetében a Megállapodás hatálybalépésének évét követő első naptári év
januárjának első napján vagy azt követően megfizetett vagy jóváírt összegekre;
b)
az egyéb adók tekintetében a Megállapodás hatálybalépésének évét követő első naptári év januárjának első
napján vagy azután kezdődően.

29. Cikk
FELMONDÁS
A Megállapodás mindaddig hatályban marad, ameddig az egyik Szerződő Állam fel nem mondja. A Megállapodást
annak hatálybalépése dátumát követő öt éves időszak letelte után bármelyik Szerződő Állam felmondhatja úgy,
hogy legalább hat hónappal bármely naptári év vége előtt a felmondásról diplomáciai úton értesítést küld.
Ebben az esetben a Megállapodás hatályát veszti:
a)
a forrásnál levont adók tekintetében a felmondásról szóló értesítés adásának évét követő első naptári év
januárjának első napján vagy azt követően megfizetett vagy jóváírt összegekre;
b)
az egyéb adók tekintetében a felmondásról szóló értesítés adásának évét követő első naptári év januárjának
első napján vagy azt követően kezdődő adóévekre kivethető adókra.
Ennek hiteléül az arra kellő meghatalmazással rendelkező alulírottak a Megállapodást és a csatolt Jegyzőkönyvet
aláírták.
Készült két példányban Budapesten, 2020. szeptember 29. napján, magyar, kirgiz, orosz és angol nyelven, mindegyik
szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg irányadó.
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JEGYZŐKÖNYV MAGYARORSZÁG ÉS A KIRGIZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT A JÖVEDELEMADÓK
TERÜLETÉN A KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉRŐL ÉS AZ ADÓKIJÁTSZÁS ÉS ADÓELKERÜLÉS
MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ, BUDAPESTEN, 2020. SZEPTEMBER 29-ÉN ALÁÍRT
MEGÁLLAPODÁSHOZ
Magyarország és a Kirgiz Köztársaság a 2020. szeptember 29-én, Budapesten aláírt, a jövedelemadók területén
a kettős adóztatás elkerüléséről szóló Megállapodáshoz kapcsolódóan az alábbi rendelkezésekben állapodtak meg,
amelyek az említett Megállapodás szerves részét képezik:
1. Jelen Megállapodás semmilyen módon nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország
európai uniós tagságából fakadnak.
Ennek hiteléül az arra kellő meghatalmazással rendelkező alulírottak a Jegyzőkönyvet aláírták.
Készült két példányban Budapesten, 2020. szeptember 29. napján, magyar, kirgiz, orosz és angol nyelven, mindegyik
szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg irányadó.

2. melléklet a 2020. évi CXVI. törvényhez
AGREEMENT BETWEEN HUNGARY AND THE KYRGYZ REPUBLIC FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE
TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND FOR THE PREVENTION OF TAX EVASION AND
AVOIDANCE
Hungary and the Kyrgyz Republic (hereinafter referred to as Contracting States),
Desiring to further develop economic relations and to enhance co-operation in tax matters between both States,
Intending to conclude an Agreement for the elimination of double taxation with respect to taxes on income without
creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance, (including through
treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this Agreement for the indirect benefit of
residents of third States),
Have agreed as follows:

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

ARTICLE 2
TAXES COVERED
1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its territorialadministrative subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including
taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or
salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.
3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular:
a)
in the Kyrgyz Republic:
(i)
the tax on income and profits of legal persons; and
(ii)
the income tax on individuals;
(hereinafter referred to as “Kyrgyz tax”);
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b)

in Hungary:
(i)
the personal income tax; and
(ii)
the corporate tax
(hereinafter referred to as “Hungarian tax”).
4. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date
of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the
Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in their taxation laws.

ARTICLE 3
GENERAL DEFINITIONS
1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:
a)
the term “Kyrgyzstan” means the Kyrgyz Republic. When used in the geographical sense the term “Kyrgyzstan”
means the territory on which the Kyrgyz Republic carries out sovereign rights and jurisdiction in accordance
with international law and in which the taxation laws of the Kyrgyz Republic are in force;
b)
the term “Hungary” means the territory of Hungary as defined by its laws in accordance with international
law;
c)
the term “person” includes an individual, a company and any other body of persons;
d)
the term “company” means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax
purposes;
e)
the terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean the Kyrgyz Republic and Hungary as
the context requires;
f)
the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State” mean respectively
an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the
other Contracting State;
g)
the term “international traffic” means any transport by a ship, aircraft, road or railway vehicle operated by
an enterprise of a Contracting State, except when the ship, aircraft, road or railway vehicle is operated solely
between places in the other Contracting State;
h)
the term “competent authority” means:
(i)
in the Kyrgyz Republic, the State Agency responsible for tax policy or its authorized representative;
(ii)
in the case of Hungary, the Minister responsible for tax policy or his authorized representative;
i)
the term “national” means:
(i)
any individual possessing the nationality of a Contracting State;
(ii)
any legal person, partnership, association or other entity deriving its status as such from the laws in
force in a Contracting State;
j)
the term “enterprise” applies to the carrying on of any business;
k)
the term “business” includes the performance of professional services and of other activities of an
independent character.
2. As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall,
unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the
purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that State
prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

ARTICLE 4
RESIDENT
1. For the purposes of this Agreement, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under
the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of
incorporation or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any territorial-administrative
subdivision or local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that
State in respect only of income from sources in that State.
2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his
status shall be determined as follows:
a)
he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him;
if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the
State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
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b)

if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent
home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has
an habitual abode;
c)
if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of
the State of which he is a national;
d)
if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States
shall settle the question by mutual agreement.
3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting
States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective management is
situated.

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

ARTICLE 6
INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY
1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture,
pastoral activity or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. The term “immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which
the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property,
livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting
landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for
the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, aircraft, road and
railway vehicles shall not be regarded as immovable property.
3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of
immovable property.
4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise.

ARTICLE 7
BUSINESS PROFITS
1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries
on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise
carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of
them as is attributable to that permanent establishment.
2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the
other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State
be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct
and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing
wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.
3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are
incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses
so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.
4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent
establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing
in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an
apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result
shall be in accordance with the principles contained in this Article.
5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent
establishment of goods or merchandise for the enterprise.
6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be
determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.
7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the
provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

ARTICLE 8
INTERNATIONAL TRAFFIC
1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships, aircraft, road or railway vehicles in
international traffic shall be taxable only in that State.
2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an
international operating agency.
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ARTICLE 9
ASSOCIATED ENTERPRISES
1. Where
a)
an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital
of an enterprise of the other Contracting State, or
b)
the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of
a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,
and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial
relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which
would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not
so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.
2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State – and taxes accordingly – profits on
which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so
included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made
between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then
that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In
determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent
authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

ARTICLE 10
DIVIDENDS
1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State
may be taxed in that other State.
2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends
is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the
other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:
a)
5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which holds directly at
least 15 per cent of the capital of the company paying the dividends;
b)
10 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.
This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are
paid.
3. The term “dividends” as used in this Article means income from shares, “jouissance” shares or “jouissance” rights,
mining shares, founders’ shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income
from other corporate rights or other income which is subjected to the same taxation treatment as income from
shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of
a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends
is a resident through a permanent establishment situated therein and the holding in respect of which the dividends
are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall
apply.
5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting
State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such
dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends
are paid is effectively connected with a permanent establishment situated in that other State, nor subject the
company’s undistributed profits to a tax on the company’s undistributed profits, even if the dividends paid or the
undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

ARTICLE 11
INTEREST
1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that
other State.
2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that
State, but if the recipient, being the beneficial owner of the interest, is a resident of the other Contracting State, the
tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the interest.
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3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State and beneficially owned by
a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State if such interest is paid:
a)
in connection with indebtedness arising as a consequence of the sale on credit of any merchandise or
equipment;
b)
to the Government of the other Contracting State, including any territorial-administrative subdivision or local
authority thereof, to the Central Bank of the other Contracting State or to any institution owned or controlled
by that Government if the purpose of the existence of such an institution is the promotion of export or
investment;
c)
in connection with any loan or credit guaranteed by the Government of the other Contracting State,
including any territorial-administrative subdivision or local authority thereof, by the Central Bank of the
other Contracting State or by any institution owned or controlled by that Government if the purpose of the
existence of such an institution is the promotion of export or investment.
4. The term “interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured
by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor’s profits, and in particular, income
from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to
such securities, bonds or debentures, but does not include income dealt with in Article 10. Penalty charges for late
payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.
5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident
of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through
a permanent establishment situated therein and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively
connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.
6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however,
the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State
a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred,
and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the
State in which the permanent establishment is situated.
7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them
and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds
the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such
relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess
part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to
the other provisions of this Agreement.

ARTICLE 12
ROYALTIES
1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that
other State.
2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of
the State, but if the recipient, being the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State,
the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the royalties.
3. The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of,
or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including software, cinematograph films,
any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial,
commercial or scientific experience.
4. The provisions of paragraph 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident
of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through
a permanent establishment situated therein and the right or property in respect of which the royalties are paid is
effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.
5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however,
the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State
a permanent establishment in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such
royalties are borne by such permanent establishment, then such royalties shall be deemed to arise in the State in
which the permanent establishment is situated.
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6. Where by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them
and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they
are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the
absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such
case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due
regard being had to the other provisions of this Agreement.

ARTICLE 13
CAPITAL GAINS
1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6
and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or comparable interests, such
as interests in a partnership, deriving more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable
property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
3. Gains, other than those dealt with in paragraph 2 of this Article, from the alienation of movable property forming
part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the
other Contracting State, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with
the whole enterprise), may be taxed in that other State.
4. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to
the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective
management of the enterprise is situated.
5. Gains from the alienation of any property, other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4, shall be taxable
only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

ARTICLE 14
INCOME FROM EMPLOYMENT
1. Subject to the provisions of Articles 15, 17, 18 and paragraphs 2 and 3 of Article 19, salaries, wages and other similar
remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that
State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such
remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect
of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
a)
the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in
any twelve-month period commencing or ending in the fiscal year concerned; and
b)
the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and
c)
the remuneration is not borne by a permanent establishment which the employer has in the other State.
3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment
exercised aboard a ship, aircraft, road or railway vehicle operated in international traffic, may be taxed in the
Contracting State in which the enterprise which operates the ship, aircraft, road or railway vehicle is a resident.

ARTICLE 15
DIRECTORS’ FEES
Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member
of the board of directors or any other similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State
may be taxed in that other State.

ARTICLE 16
ARTISTES AND SPORTSPERSON
1. Notwithstanding the provisions of Articles 7 and 14, income derived by a resident of a Contracting State as an
entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from his
personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in his capacity as such
accrues not to the entertainer or sportsperson himself but to another person, that income may, notwithstanding

8344

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 261. szám

the provisions of Articles 7 and 14, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or
sportsperson are exercised.
3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article, income mentioned in this Article accruing to
an artiste or sportsperson resident of a Contracting State shall be exempt from tax in the other Contracting State,
in which the activity of the entertainer or sportsperson is exercised, provided that this activity is financed fully
or mainly out of public funds of the first-mentioned State. In such a case, the income shall be taxable only in the
Contracting State of which the artiste or sportsperson is a resident.

ARTICLE 17
PENSIONS
Pensions and other similar remuneration arising in a Contracting State and paid to a resident of the other
Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in the first-mentioned State.

ARTICLE 18
GOVERNMENT SERVICE
1. a)

Salaries, wages and other similar remuneration, paid by a Contracting State or a territorial-administrative
subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or
territorial-administrative subdivision or local authority shall be taxable only in that State.
b)
However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting
State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:
i)
is a national of that State; or
ii)
did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
2. The provisions of Articles 14, 15 and 16 shall apply to salaries, wages and other similar remuneration, in respect
of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a territorial-administrative
subdivision or a local authority thereof.

ARTICLE 19
STUDENTS, APPRENTICES, PROFESSORS AND TEACHERS
1. Payments which a student or apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of
the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education
or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State,
provided that such payments arise from sources outside that State.
2. A professor or teacher who visits one of the Contracting States for a period not exceeding two years reckoned
from the date he first visits that Contracting State for the sole purpose of teaching or carrying out advanced study
(including research) at a university, college or other recognised research institute or other establishment for higher
education in that Contracting State and who was immediately before that visit a resident of the other Contracting
State shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State on any remuneration for such teaching or
study.
3. The provisions of paragraph 2 of this Article shall not apply to remuneration which a professor or teacher receives
for conducting research if the research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

ARTICLE 20
OTHER INCOME
1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this
Agreement shall be taxable only in that State.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in
paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business
in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein and the right or property in
respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the
provisions of Article shall apply.
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ARTICLE 21
METHOD FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION
1. In the case of Kyrgyzstan, double taxation shall be eliminated as follows:
a)
Where a resident of Kyrgyzstan derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement,
may be taxed in Hungary, Kyrgyzstan shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident,
an amount equal to the income tax paid in Hungary. The amount of the tax deducted in accordance with the
aforementioned provisions shall not exceed the tax, which would have been charged to this income by the
rates effective in Kyrgyzstan.
b)
Where a resident of Kyrgyzstan derives income which in accordance with the provisions of this Agreement
shall be taxable only in Hungary, Kyrgyzstan may include this income in the tax base, but only for the
purpose of establishing the tax rate for such income being applicable for taxation in Kyrgyzstan.
2. In Hungary double taxation shall be eliminated as follows:
a)
Where a resident of Hungary derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement
may be taxed in Kyrgyzstan, and it is effectively taxed there, Hungary shall, subject to the provisions of
subparagraphs b) and c), exempt such income from tax.
b)
Where a resident of Hungary derives items of income which, in accordance with the provisions of Article 10,
11 and 12 may be taxed in Kyrgyzstan, Hungary shall allow as a deduction from the tax on the income of that
resident an amount equal to the tax paid in Kyrgyzstan. Such deduction shall not, however, exceed that part
of the tax, as computed before the deduction is given which is attributable to such items of income derived
from Kyrgyzstan.
c)
Where in accordance with any provision of the Agreement income derived by a resident of Hungary is
exempt from tax in Hungary, Hungary may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining
income of such resident, take into account the exempted income.
d)
The provisions of subparagraph a) shall not apply to income derived by a resident of Hungary where
Kyrgyzstan applies the provisions of this Agreement to exempt such income from tax or applies the
provisions of paragraph 2 of Article 10, 11 or 12 to such income.

ARTICLE 22
NON-DISCRIMINATION
1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any
requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected
requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to
residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to
persons who are not residents of one or both of the Contracting States.
2. Stateless persons who are residents of a Contracting State shall not be subjected in either Contracting State to
any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and
connected requirements to which nationals of the State concerned in the same circumstances, in particular with
respect to residence, are or may be subjected.
3. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting
State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State
carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to
residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on
account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.
4. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply,
interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other
Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under
the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an
enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining
the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to
a resident of the first-mentioned State.
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5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly,
by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to
any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and
connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.
6. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and
description.

ARTICLE 23
MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for that
person in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, that person may, irrespective of the
remedies provided by the domestic law of those States, present the case to the competent authority of the
Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 22, to that of the
Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification
of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.
2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to
arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other
Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any
agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting
States.
3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties
or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the
elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.
4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose
of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. All disputes and disagreements related to the
implementation of the provisions of this Agreement may be resolved through negotiations and consultations.

ARTICLE 24
EXCHANGE OF INFORMATION
1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant
for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws
concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their territorialadministrative subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement.
The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.
2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner
as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities
(including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or
prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the
oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may
disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing,
information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be
used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State
authorizes such use.
3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the
obligation:
a)
to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the
other Contracting State;
b)
to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of
that or of the other Contracting State;
c)
to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret
or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).
4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall
use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not
need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to
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the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to
decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.
5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply
information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in
an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

ARTICLE 25
MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS
Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts
under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

ARTICLE 26
AMENDMENTS OF THE AGREEMENT
The Contracting States may introduce by mutual consent amendments into this Agreement by separate relevant
protocols, the provisions of which shall form an integral part of this Agreement.

ARTICLE 27
ENTITLEMENT TO BENEFITS
Notwithstanding any provisions of this Agreement, a benefit under this Agreement shall not be granted in respect
of an item of income if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that
obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly
or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in
accordance with the object and purpose of the relevant provisions of this Agreement.

ARTICLE 28
ENTRY INTO FORCE
1. The Contracting States shall notify each other, through diplomatic channels, of the completion of the all internal
procedures required for entry into force of this Agreement.
2. This Agreement shall enter into force on the 30th day following the date of receipt of the latter of the notifications
referred to in paragraph 1 of this Article and its provisions shall have effect:
a)
in respect of taxes withheld at source on amounts paid or credited on or after the first day of January of the
calendar year next following the year in which the Agreement entered into force;
b)
in respect of other taxes, to taxes for taxation years beginning on or after the first day of January of the
calendar year next following the year in which the Agreement entered into force.

ARTICLE 29
TERMINATION
This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate
the Agreement, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six month before the end of
any calendar year following after the period of five years from the date on which the Agreement enters into force. In
such event, the Agreement shall cease to have effect:
a)
in respect of taxes withheld at source on amounts paid or credited on or after the first day of January of the
calendar year next following that in which the notice was given.
b)
in respect of the other taxes for taxation years beginning on or after the first day of January of the calendar
year next following that in which the notice was given.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Agreement and the attached
Protocol.
DONE in duplicate at Budapest on 29th of September 2020, in the Hungarian, Kyrgyz, Russian and English languages,
all texts being equally authentic. In the case of divergence of interpretation the English text shall prevail.
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PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN HUNGARY AND THE KYRGYZ REPUBLIC FOR THE
ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND FOR THE PREVENTION
OF TAX EVASION AND AVOIDANCE SIGNED ON 29TH OF SEPTEMBER 2020 AT BUDAPEST
Hungary and the Kyrgyz Republic have in addition to the Agreement for the elimination of double taxation with
respect to taxes on income, signed on 29th of September 2020 at Budapest agreed on the following provisions,
which shall form an integral part of the said Agreement:
1. Present Agreement shall in no way prejudice to the obligations deriving from Hungary’s membership in the
European Union.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Protocol.
Done in duplicate at Budapest on 29th of September 2020, in the Hungarian, Kyrgyz, Russian and English languages,
each text being equally authentic. In case of divergence of interpretation the English text shall prevail.

2020. évi CXVII. törvény
a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény végrehajtásáról*
Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2019. évi vitelére vonatkozó
költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET
A 2019. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
1. A főösszegek, az egyenleg és az államadósság értéke
1. §

(1) Az Országgyűlés a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) végrehajtását – a 4. §–7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül – a központi alrendszer
tekintetében
a)
22 670 119,1 millió forint kiadással,
b)
21 542 224,9 millió forint bevétellel és
c)
1 127 894,2 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés a hazai működési költségvetést
a)
18 080 845,2 millió forint kiadással,
b)
18 080 845,2 millió forint bevétellel,
c)
0,0 millió forint egyenleggel
hagyja jóvá.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés a hazai felhalmozási költségvetést
a)
3 023 128,5 millió forint kiadással,
b)
2 102 355,5 millió forint bevétellel,
c)
920 773,0 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. november 17-i ülésnapján fogadta el.
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(4) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés az európai uniós fejlesztési költségvetést
a)
1 566 145,4 millió forint kiadással,
b)
1 359 024,2 millió forint bevétellel,
c)
207 121,2 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
2. §		
A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza
a 2019. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően.
3. §

(1) A Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon az államháztartás 2019. december 31-én fennálló adóssága
30 960,1 milliárd forint.
(2) 2019. december 31-én az államadósság-mutató
a)
számlálójának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.)
2019. december 31-én hatályos 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 30 388,3 milliárd forint,
b)
nevezőjének a Gst. 2019. december 31-én hatályos 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege
47 513,9 milliárd forint.
(3) Az államadósság-mutató mértéke a (2) bekezdés alapján 2019. december 31-én 64,0% volt.
(4) 2018. december 31-én a Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon számított államadósság-mutató
a)
számlálójának a Gst. 2019. december 31-én hatályos 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege
29 501,3 milliárd forint,
b)
nevezőjének a Gst. 2019. december 31-én hatályos 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege
43 347,0 milliárd forint.
(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés szerinti mértéke a 2018. év végi
68,1%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése
követelményének eleget tesz.

2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések
4. §		
Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Gst. 11. § (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és
forintadósság-állományából 2019-ben az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére
a)
4 138 677,2 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,
b)
850 446,5 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,
c)
45 125,4 millió forint összegben fizetett vissza deviza hiteleket belföldi és külföldi hitelezőknek,
d)
14 279,2 millió forint összegben fizetett vissza forint hiteleket belföldi és külföldi hitelezőknek.
5. §		
Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására a Gst. 11. § (1) bekezdésének
felhatalmazása alapján az államháztartásért felelős miniszter 2019-ben
a)
1 110 305,9 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b)
54 709,8 millió forint összegben forinthitelt vett fel külföldi hitelezőktől.
c)
53 583,8 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezőtől.
6. §		
Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2019-ben a 4. §-ban megállapított visszafizetések finanszírozására
az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a)
6 436 487,8 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített belföldi és külföldi befektetőknek,
b)
1 479 909,7 millió forint összegben kincstárjegyek törlesztését hajtotta végre,
c)
91 950,3 millió forint összegben deviza kötvényeket értékesített belföldi hitelezőknek.
7. §		
Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter – a Gst. 11. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla likviditáskezelése érdekében 406 493,2 millió forinttal
csökkentette a kincstárjegyek állományát.

8350

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 261. szám

II. FEJEZET
AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA
8. §

(1) Az Országgyűlés a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: E. Alap) 107 234,4 millió forint összegű
hiányát a KESZ hitelállományából 2020. december 18-ai hatállyal elengedi.
(2) Az Országgyűlés e törvény hatályba lépésével egyidejűleg lemond a magyar államnak a Budapest II. kerület
15154/1, 15154/2 és 15154/6 hrsz.-ú ingatlanok értékesítése kapcsán a tulajdon-várományosokkal szemben
vételárhátralék és járulék jogcímén fennálló, a Belügyminisztérium által kezelt, jelzálogjoggal biztosított,
mindösszesen 134 000 000 forint összegű tőkeköveteléséről és annak kamatairól.
(3) Az Országgyűlés e törvény hatályba lépésével egyidejűleg lemond a magyar államnak a Radioaktív Hulladékokat
Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben, a társaság vagyonkezelésében lévő állami
vagyonra vonatkozó visszapótlási kötelezettség alapján fennálló, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen
működő Részvénytársaság által kezelt 35 160 925 000 forint összegű követeléséről azzal, hogy a társaság vállalja,
hogy a vagyonkezelt állami ingatlanon saját forrásból megvalósított beruházás, valamint egyéb felmerült költségek
tekintetében megtérítést nem érvényesít a magyar állammal szemben.
(4) Az Országgyűlés e törvény hatályba lépésével egyidejűleg lemond a magyar államnak az MNF Magyar Nemzeti
Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben, a társaság
vagyonkezelésében állt állami vagyonra vonatkozó visszapótlási kötelezettség alapján fennálló, a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság által kezelt 382 273 522 forint összegű követeléséről.
(5) Az Országgyűlés 2020. december 20-ai hatállyal elengedi a Nemzeti Földügyi Központ fővárosi és megyei
kormányhivatalokkal szembeni, adatszolgáltatási díjfizetési kötelezettség kapcsán fennálló 371 900 000 forint
összegű követelését.

III. FEJEZET
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA
3. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása
9. §		
Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az E. Alap
a)
2019. évi működési előirányzat-maradványa 661,7 millió forint, amelyből a 2018. évi előirányzat-maradvány
összege 56,8 millió forint,
b)
2019. évi működési kiadásai 1738,6 millió forint 2018. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

4. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos
rendelkezések
10. §		
Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 11. § (1) és (2) bekezdése, illetve a 16. §-a alapján
a)
a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére
különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra
196,6 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 783,1 millió forint, egyszeri segélyre 588,1 millió
forint,
b)
a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél az adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra a 2. cím,
2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az 1. Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi
segély, a 2. Táppénz, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatoknál együttesen 149,7 millió
forint, rokkantsági, rehabilitációs ellátások megállapítására 128,0 millió forint, a 3. Természetbeni
ellátások alcímen belül az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 2905,0 millió forint,
a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 26 441,8 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás
jogcímcsoportnál 1960,9 millió forint
felhasználása történt meg.
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11. §		
Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
végrehajtásáról szóló 2019. évi LXXIX. törvény 12–14. §-ában előírt megtérítési, visszautalási és elszámolási
kötelezettségek teljesítése megtörtént.

IV. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK
12. §		
Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet (a továbbiakban: EMMI fejezet), a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei
és kiadásai fejezet terhére finanszírozott ellátások, valamint a közjogi méltóságok részére járó nyugellátások
megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2020. december 31-éig
a)
az Ny. Alap a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli és az 1947-es
Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék jogcímén 0,5 millió forintot
utaljon vissza a 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;
b)
az Ny. Alap a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli kárpótlás
elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 0,4 millió forintot utalja
át a 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;
c)
az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén
60,4 millió forintot térítsen meg a Magyar Államkincstár 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási”
számlája javára;
d)
az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 2,1 millió forintot utalja
át az 10032000-01457216-00000000 „TB közreműködéssel folyósított ellátások” számla javára;
e)
az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a korhatár alatti ellátások jogcímén 23,1 millió forintot térítsen meg a Magyar
Államkincstár 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;
f)
az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a korhatár alatti ellátások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek
jogalap nélküli követeléseire megtérült 3,4 millió forintot utalja át az 10032000-01457230-00000000
„Korhatár alatti ellátások kiadása” számla javára;
g)
az Ny. Alap az Alkotmánybíróság volt elnökei részére járó juttatás fedezete jogcímén 0,1 millió forintot
utaljon vissza a III. Alkotmánybíróság fejezet 10032000-01483271-00000000 számú „Előirányzat-felhasználási
keretszámla” javára;
h)
az E. Alap az EMMI fejezet részére a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 89,8 millió forintot utaljon át
az 10032000-01457216-0000000 „TB közreműködéssel folyósított ellátások” számla javára.
13. §		
Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap fejezet 127 649,8 millió forint hiányából 103 688,7 millió forint
KESZ hitelállomány 2020. december 18-ai hatályú elengedésével kerüljön rendezésre, valamint a XLII. A költségvetés
közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 35. cím, 1. alcím, 5. Kiadások támogatására pénzeszközátadás előirányzat
jogcímcsoport térítsen meg 23 961,1 millió forintot 2020. december 31-éig a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 1. cím,
6. Költségvetési hozzájárulások alcím javára.
14. §		
Az Országgyűlés a Nemzeti Eszközkezelő Programmal kapcsolatos elszámolások rendezése érdekében jóváhagyja
a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport, 2. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan
beruházások jogcím 40,2 millió forint összegű túllépését.
15. §		
Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég
Finanszírozási Mechanizmus forrásaira 2019. évben nem történt kötelezettségvállalás.
16. §		
Az Országgyűlés a 2014–2020-as programozási időszakra elfogadott Partnerségi Megállapodás keretében, valamint
a Belügyi alapokból finanszírozott programok, projektek esetén az uniós forrásokra és a kapcsolódó központi
költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 30. § (1) és (2) bekezdése alapján tett, 2019. december 31-én
fennálló kötelezettségvállalási állományt az 5. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.
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V. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI
SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK
5. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai
17. §

(1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 9673,0 millió forint összegben igényeltek
– a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel – a helyi önkormányzatok általános működéséhez és
ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat. A helyi önkormányzatok együttesen 6538,3 millió forint
összegben mondtak le év közben e forrásokról. A Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja
szerinti, önkormányzati körön kívülre történő feladatátadás következtében 105,4 millió forint összegben csökkent,
az önkormányzati körön kívülről történő feladatátvétel miatt 25,7 millió forinttal nőtt az előirányzat.
(2) „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” cím előirányzatait és
pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 2. melléklet tartalmazza.

18. §

(1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokat „A helyi önkormányzatok általános működésének
és ágazati feladatainak támogatása” címen a (4) bekezdésben foglaltak kivételével megillető, és a részükre
a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 2019. december 31-én hatályos 58. § (1) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők:
a)
a visszafizetési kötelezettség 1973,2 millió forint,
b)
a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1585,3 millió forint.
(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi
önkormányzatokat a 2019. év után 387,9 millió forint visszafizetési kötelezettség terheli.
(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó,
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az őket
ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a kormány rendeletében
megállapított mértékű, együttesen 17,4 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.
(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen – az Áht. 2019. december 31-én
hatályos 58. §-a alapján – 3076,1 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett az alábbiak szerint:
a)
a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen 46,9 millió forint,
b)
a települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
jogcímen 20,2 millió forint,
c)
a költségvetési támogatások és a vis maior támogatás jogcímeken összesen 2252,3 millió forint,
d)
a tárgyévet megelőző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása jogcímen 2,2 millió forint,
e)
a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen 743,1 millió forint,
f)
a szociális ágazati összevont pótlék támogatása jogcímen 11,4 millió forint.
(5) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség számításának kezdő napja
2020. április 6.
(6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok együttesen 1585,3 millió forint pótlólagos támogatásra
voltak jogosultak, aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.
(7) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi
az őket megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások összegét.

19. §		
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait és azok pénzforgalmi teljesítését a 3. és 4. melléklet tartalmazza.

6. Az egyházak támogatása
20. §

(1) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat a Kvtv. 42. § (6) bekezdése alapján
– a 2019. évi önkormányzati és az állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményi
támogatástól való eltérés rendezéseként – a Kvtv. 42. § (2) bekezdésére tekintettel 17 348,0 millió forint egyszeri
szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi
LXXI. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú
nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2020 decemberében. A Kvtv.
42. § (3) bekezdésre tekintettel az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat
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egyszeri 247,0 millió forint szociális kiegészítő támogatás beszámítás terheli a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím,
19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata javára
2020 decemberében.
(2) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. §
(2) bekezdése alapján az érintett bevett egyházakat a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló
2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 30. Egyházi célú központi
költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímének terhére
2020. évben 638,9 millió forint támogatás illeti meg.
(3) Az egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények után a bevett egyházakat, valamint a Magyar
Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend közötti
Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CXL. törvény 5. cikk 1. pontjának hatálya alá tartozó
fenntartókat a köznevelési intézményeikre tekintettel – a 2019. évi állami, önkormányzati és egyházi köznevelési
jogcímű támogatások kiegyenlítésének rendezéseként – összesen 54 579,4 millió forint egyszeri köznevelési
kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és
működési támogatás jogcímcsoport előirányzata terhére 2020. év decemberében.

VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
21. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát
veszti.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2020. évi CXVII. törvényhez

1. melléklet a 2020. évi ... törvényhez
millió forintban

Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2019. évi teljesítés

I. F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

I. ORSZÁGGYŰLÉS
Országgyűlés Hivatala

1
1

2 809,4

Országgyűlés hivatali szervei

1

26,3

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

17 645,5

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 145,7

Dologi kiadások

6 197,2
76,7

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 820,3

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7
8

1 965,5

Beruházások

899,7

Felújítások

17,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások
6,7

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

2
1

0,6

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

549,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

111,9

Dologi kiadások

202,8

Egyéb működési célú kiadások

139,8

Felhalmozási költségvetés

6

117,2

Beruházások
Országgyűlési Őrség

3
1

0,9

18,0

Működési költségvetés

1
2
3
5

3 305,5

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

616,9

Dologi kiadások

19,2

Egyéb működési célú kiadások

31,2

Fejezeti kezelésű előirányzatok

4
3
4

Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai

73,0

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma

2

Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért
Alapítvány támogatása
Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai

8
1
2

73,0

Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai
Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai

14

106,7

73,0
1 610,5

Steindl Imre program támogatása

4,0

6 700,7

68,9

Közbeszerzési Hatóság

5
1

2 503,2

Közbeszerzési Hatóság

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

1 163,8

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

212,6

Dologi kiadások

636,0

Egyéb működési célú kiadások

133,9

Felhalmozási költségvetés

6
8

143,7

Beruházások

20,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
5. cím összesen:

2 146,3

Pártok támogatása

8
1

Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása

1

10,6

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség

967,8

2 503,2

163,7

10,6

8355
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2
3
4
5
7
8

I. F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Magyar Szocialista Párt

305,5

Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt

331,5

Lehet Más a Politika

217,9

Kereszténydemokrata Néppárt

180,4

Demokratikus Koalíció

206,7

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

0,4

91,0

Párbeszéd Magyarországért Párt

2

2019. évi teljesítés

Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása

1
2

Momentum Mozgalom

44,3

Magyar Kétfarkú Kutyapárt

24,6

Pártalapítványok támogatása

9
1
2
3
4
5
9
11
13
14

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

1 468,9

Táncsics Mihály Alapítvány

359,3

Gyarapodó Magyarországért Alapítvány

702,4

Ökopolisz Alapítvány

212,6

Barankovics István Alapítvány

149,7
27,4

Megújuló Magyarországért Alapítvány

194,5

Új Köztársaságért Alapítvány

41,3

Savköpő Menyét Alapítvány
Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány

1

Működési költségvetés

5

74,2

Egyéb működési célú kiadások

38,3

Kampányköltségek

10
11

Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása

1
2

73 061,2

Közszolgálati hozzájárulás

6 900,0

Televíziós Film Mecenatúra támogatása

100,0

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

21
1

66,5

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1

0,3

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

715,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

141,5

Dologi kiadások

253,9

Egyéb működési célú kiadások

150,4

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

71,7

Beruházások
Felújítások

1,1

Egyéb felhalmozási célú kiadások

5,0

21. cím összesen:

1 261,5

66,5

77,8

0,3

Egyenlő Bánásmód Hatóság

22
1

2,2

Egyenlő Bánásmód Hatóság

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

155,8

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32,8
167,4

Dologi kiadások

1,4

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6

4,2

Beruházások
22. cím összesen:

357,4

2,2

4,2

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

23
1

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

1

Működési költségvetés

11 496,6

17,0
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

1
2
3
5
2

2019. évi teljesítés

I. F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Személyi juttatások

5 082,2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 098,2

Dologi kiadások

1 716,7

Egyéb működési célú kiadások

3 047,2

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

Beruházások

745,3

Felújítások

325,0
17,5

Egyéb felhalmozási célú kiadások
23. cím összesen:

10 944,3

11 496,6

1 087,8

17,0

Nemzeti Választási Iroda

24
1

31,1

Nemzeti Választási Iroda

1

14,1

Működési költségvetés

1
2
3
2

937,5

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

187,5
6 182,6

Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
8
2

2 046,5

Beruházások

4,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1
2
4

Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása

27,4
0,5

A választási rendszerek működtetése
2019. évi Európai Paralmenti képviselőválasztás és a Helyi
Önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint
nemzetiségi önkomrányzati képviselők választása
24. cím összesen:

7 789,3

15 124,8

31,1

2 050,5

14,1

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

25
1

7,4

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

528,1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

116,7

Dologi kiadások

296,0

Felhalmozási költségvetés

6
7

63,6

Beruházások

155,0

Felújítások
25. cím összesen:

I. ORSZÁGGYŰLÉS

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
I. fejezet összesen

940,8

7,4

218,6

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

153 134,9

16 966,7

-136 168,2

13 403,4

155,8

-13 247,6

0,0

0,0

0,0

166 538,3

17 122,5

-149 415,8

8357
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2019. évi teljesítés

II . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
Köztársasági Elnöki Hivatal

1
1

0,9

2,6

Működési költségvetés

1
2
3
5

1 467,5

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

198,6

Dologi kiadások

686,9
1,0

Egyéb működési célú kiadások

2

Felhalmozási költségvetés

6
7

141,4

Beruházások

0,2

Felújítások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

2
2

Célelőirányzatok

2
4

Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai

73,0
26,3

Fejezeti tartalék

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
II. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

2 453,3

0,9

-2 452,4

141,6

2,6

-139,0

0,0

0,0

0,0

2 594,9

3,5

-2 591,4
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2019. évi teljesítés

III . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
Alkotmánybíróság

1
1

4,6

7,5

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

1 144,3

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

224,1

Dologi kiadások

423,5
42,7

Ellátottak pénzbeli juttatásai

162,6

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7

84,2

Beruházások

485,7

Felújítások

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
III. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

1 997,2

4,6

-1 992,6

569,9

7,5

-562,4

0,0

0,0

0,0

2 567,1

12,1

-2 555,0

8359
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2019. évi teljesítés

IV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

1
1

1,2

4,7

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

863,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

166,7

Dologi kiadások

231,6
41,1

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6

31,0

Beruházások

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

Kiadás

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
IV. fejezet összesen

Bevétel

Egyenleg

1 302,8

1,2

-1 301,6

31,0

4,7

-26,3

0,0

0,0

0,0

1 333,8

5,9

-1 327,9

8360
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2019. évi teljesítés

V. F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
Állami Számvevőszék

1
1

17,3

3,6

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

7 567,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 480,9

Dologi kiadások

1 286,5
19,7

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7
8

Beruházások

818,3

Felújítások

140,7
2,9

Egyéb felhalmozási célú kiadások

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
V. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

10 354,7

17,3

-10 337,4

961,9

3,6

-958,3

0,0

0,0

0,0

11 316,6

20,9

-11 295,7

8361
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2019. évi teljesítés

VI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

VI. BÍRÓSÁGOK
Bíróságok

1
1

4 327,3

564,9

Működési költségvetés

1
2
3
4
5

Személyi juttatások

79 163,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 537,0

Dologi kiadások

22 473,1
14,3

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 916,3

Egyéb működési célú kiadások

2

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

Beruházások

9 960,0

Felújítások

3 120,9
80,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
337,7

Kúria

2
1

1,7

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

2 994,9

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

613,4

Dologi kiadások

276,0
1,9

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7

Beruházások

293,8

Felújítások

291,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok

3
1

Beruházás

2
2
3
5

426,0

Igazságszolgáltatás beruházásai
Kincstári számlavezetési díj

0,8

Igazságszolgáltatás működtetése

3,6

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék

3,8

VI. BÍRÓSÁGOK

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
VI. fejezet összesen

184,6

71,1

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

129 424,8

4 665,0

-124 759,8

13 930,3

637,7

-13 292,6

0,0

0,0

0,0

143 355,1

5 302,7

-138 052,4

8362
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2019. évi teljesítés

VIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

VIII. ÜGYÉSZSÉG
Ügyészségek

1
1

85,4

94,2

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

35 213,6

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 981,7

Dologi kiadások

5 108,1
2,4

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7
8

2 423,5

Beruházások

23,2

Felújítások

109,1

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

3
4
6

Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata

29,3
196,1

Fejezeti tartalék

VIII. ÜGYÉSZSÉG

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
VIII. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

47 531,2

85,4

-47 445,8

2 555,8

94,2

-2 461,6

0,0

0,0

0,0

50 087,0

179,6

-49 907,4
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IX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati
feladatainak támogatása
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1
1
1

A települési önkormányzatok működésének támogatása és a
polgármesteri illetmény támogatása
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

2
3
4
5

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása
Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó
és 2019. évi kompenzációja
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
támogatása
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok, és az e pedagógusok
nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása és az
óvodaműködtetési támogatás
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek
utaztatásának támogatása és a nemzetiségi pótlék
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus
szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó
többletkiadásokhoz
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti
feladatainak támogatása
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő
pótlék
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb
támogatása
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

2
1
3
4
3
1
2
3
4
5

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális
szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti
gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

1

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása
Gyermekétkeztetés támogatása

4

5

149 344,6
46,2
110,1
4 891,3
2 013,3

180 247,6

784,2
4 642,1

15 627,8
34 079,4
51 853,7
25 018,2

33 113,1

78 931,5

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

1
5
9
2
3

célú érdekeltségnövelő támogatása kivételével
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak
támogatása és a megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési
könyvtári célú kiegészítő támogatása
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő
támogatása
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott
előadó-művészeti szervezetek támogatása
Kulturális illetménypótlék

18 336,0
3 325,2

300,0
13 005,6
2 926,5

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

2
1

Működési célú támogatások

1
2
3
4
5
6
7

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi
ellátásának támogatása
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak
támogatása
A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat
támogatása
A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének
támogatása
Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása
Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása

4 499,4
841,5
1 820,0
12 000,0
2 050,0
149,9
300,0

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
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8

10
11
12

2
1
2

3
3
4

5
7
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24

1
2

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

153,9

4 999,1
6 312,1
11 416,9

Kiegyenlítő bérrendezési alap

10 136,2

Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények
fejlesztése, felújítása
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés,
felújítás
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása

1
2
3

5

Működési
bevétel

370,0

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

2

1

Működési
kiadás

Önkormányzati elszámolások

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

1

4

Kiemelt előirányzat neve

A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő
támogatásai
Felhalmozási célú támogatások

3

3

IX . F E J E Z E T

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes
begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő
költségeinek támogatása
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó támogatása
Önkormányzatok rendkívüli támogatása

9

2019. évi teljesítés

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális
intézmények szakmai támogatása
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása
Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston
Program)
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek
tulajdonosainak kártalanítása
Pannon Park beruházási projekt támogatása
Normafa Park program támogatása
Normafa Park projekt egyes beruházási elemeinek támogatása

2 399,1
675,7
6 990,3
2 055,0

297,4
136,0
370,0
25,1
7 937,5
310,0
2 369,5

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat felújítási feladatainak
támogatása
A hatvani sport- és rendezvénycsarnok beruházás támogatása

450,0

Fürdőberuházás megvalósításának támogatása Bogácson

250,0

Fürdőberuházás megvalósításának támogatása Mezőcsáton

250,0

Épület közösségi célú felújításának támogatása Vattán

150,0

534,3

Csincsei művelődési ház bővítésének támogatása

50,0

Zalaapáti Község Önkormányzatának támogatása

19,0

Kállósemjéni bölcsőde beruházás támogatása

80,0

A Budapest IX. kerületi MÁV-Aszódi telep vízhálózata
fejlesztésének támogatása
A Budapest IX. kerületi MÁV-Aszódi telepen a közvilágítás
kiépítésének támogatása
Golgota téri Stáció helyreállításának támogatása

60,0

Vis maior támogatás

110,0
250,0
3 145,6

Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti
támogatása I.
Budapest XXI. kerület feladatainak támogatása

475,5

Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti
támogatása II.
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása II.

315,0

Kiskunmajsa Város feladatainak támogatása II.

15,0

2

Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti
támogatása III.
Szikszó Város feladatainak támogatása

50,0

1

Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti
támogatása IV.
Túrkeve Város feladatainak támogatása

50,0

6

7
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IX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Helyi érdekű települési fejlesztések I.

10
1
3
4
5
6

Bősárkány Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása

10,0

Budapest XVI. kerület fejlesztési feladatainak támogatása

100,0
80,0

Budapest XVIII. kerület fejlesztési feladatainak támogatása

232,0

Csákvár Város fejlesztési feladatainak támogatása

40,0

Csanytelek Község fejlesztési feladatainak támogatása
Helyi érdekű települési fejlesztések II.

11
1
2
3
6

Sajóivánka Község fejlesztési feladatainak támogatása

10,0

Sajókeresztúr Község fejlesztési feladatainak támogatása

27,2
10,0

Szászfa Község fejlesztési feladatainak támogatása

200,0

Úri Község fejlesztési feladatainak támogatása

1 000,0

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása
Helyi érdekű települési fejlesztések III.

12
13
1
14
15
16
17
18

Miskolc Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak támogatása

80,5

Kunszállás Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása

30,0
300,0

Budapest VIII. kerület városkép rahabilitáció támogatása
Bölcsődei fejlesztési program

3 181,9

Vajszló nagyközség infrastruktúra fejlesztése

1
19
20
1
2
3
4
21
22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

588,7

Egyes települési önkormányzatok működési és fejlesztési
támogatása
Csenger Város Önkormányzat ipari parkhoz kapcsolódó
infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása
Zagyvarékas Község Önkormányzata egyes fejlesztéseinek
támogatása
Egyes önkormányzatok feladatainak 2018. évi támogatása

650,0
65,9

8 017,0

Paks Város Önkormányzata feladatainak támogatása

235,0

Gerjen Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Kalocsa Város Önkormányzata feladatainak támogatása

66,0

Újkígyós Község Önkormányzata feladatainak támogatása

122,0

Göd Városban a helyi erdőtelepítési feladatok támogatása

546,5

Önkormányzatok feladatainak 2018. évi döntések szerinti
támogatása
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata pesthidegkúti
Gyarmati Dezső Uszoda kivitelezésének támogatása
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata Békásmegyeri piac és közösségi tér
kivitelezésének támogatása
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata csillaghegyi háziorvosi rendelő felújításának
támogatása
Csemő Község Önkormányzata ÖKO-Centrum létrehozásának
támogatása
Gelej Község Önkormányzata óvodai tornaszoba kialakításának
támogatása
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fejlesztési
feladatainak támogatása
Kisvárda Város Önkormányzata új múzeumi épület, tájház
kialakításának támogatása
Mezőkövesd Város Önkormányzata Bogácsi út felújításának
támogatása
Nagyar Község Önkormányzata művelődési ház rekonstrukciójának
támogatása
Panyola Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak
támogatása
Tiszaderzs Község Önkormányzata kötelező feladatellátásához
kapcsolódó fejlesztései támogatása
Tiszadorogma Község Önkormányzata volt általános iskola
szálláshellyé alakításának támogatása

1 000,0
3 000,0

300,0

25,0
25,0
1 400,0
1 900,0
300,0
25,0
7,4
14,8
20,0
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13
14
15
16
17
18
19
23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

2019. évi teljesítés

IX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
20,1

Tiszaigar Község Önkormányzata kötelező feladatellátásához
kapcsolódó fejlesztései támogatása
Tiszaörs Község Önkormányzata kulturális fejlesztési feladatainak
támogatása
Tiszaszentimre Község Önkormányzata Napsugár óvoda
fejlesztésének támogatása
Tiszaszőlős Község Önkormányzata sportfejlesztési feladatainak
támogatása
Tomajmonostora Község Önkormányzata ravatalozó felújításának
támogatása
Újszilvás Község Önkormányzata uszoda fejlesztés támogatása

17,6
20,2
25,0
31,5
100,0
145,0

Kaba Város Önkormányzata főzőkonyha épülete felújításának
támogatása
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása

2 838,3

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata
feladatainak támogatása
Solt Város Önkormányzata feladatainak támogatása

450,0
1,0

Vásárosdombó Község Önkormányzata feladatainak támogatása

19,0

Ináncs Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak
támogatása
Szendrő Város Önkormányzata feladatainak támogatása

500,0

Apátfalva Község Önkormányzata feladatainak támogatása

100,0

300,0

60,0

Kiszombor Község Önkormányzata feladatainak támogatása

50,0

Mártély Község Önkormányzata feladatainak támogatása

250,0

Bicske Város Önkormányzata feladatainak támogatása

15,0

Bodmér Község Önkormányzata feladatainak támogatása

968,0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak
támogatása
Kajászó Község Önkormányzata feladatainak támogatása

75,0

Óbarok Község Önkormányzata feladatainak támogatása

10,0

Pákozd Község Önkormányzata feladatainak támogatása

70,0

Pázmánd Község Önkormányzata feladatainak támogatása

20,0

Ráckeresztúr Község Önkormányzata feladatainak támogatása

25,0

Sukoró Község Önkormányzata feladatainak támogatása I.

30,0

Sukoró Község Önkormányzata feladatainak támogatása II.

35,0

Vál Község Önkormányzata feladatainak támogatása

70,0
50,0

Sáránd Község Önkormányzata feladatainak támogatása

350,0

Heves Város Önkormányzata feladatainak támogatása

67,0

Pétervására Város Önkormányzata feladatainak támogatása
Kunszentmárton Város Önkormányzata feladatainak támogatása

200,0

Mezőtúr Város Önkormányzata feladatainak támogatása

200,0

Rákóczifalva Város Önkormányzata feladatainak támogatása

100,0
180,0

Tiszafüred Város Önkormányzata feladatainak támogatása

1 025,0

Kisbér Város Önkormányzata feladatainak támogatása

150,0

Tata Város Önkormányzata feladatainak támogatása

200,0

Pásztó Város Önkormányzata feladatainak támogatása
Jákó Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Mándok Város Önkormányzata feladatainak támogatása
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak
támogatása
Petneháza Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Tarpa Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Peresznye Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Söpte Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Szentgotthárd Város Önkormányzata feladatainak támogatása

26,9
70,0
1 678,0
20,0
10,0
7,5
15,0
150,0
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39
40
41
42
43
44
45

25
26
27
28

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

37

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
170,0

Bakonybél Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Városlőd Község Önkormányzata feladatainak támogatása

30,0

Kemecse Város Önkormányzata feladatainak támogatása

12,0

Ózd Város Önkormányzata feladatainak támogatása

10,6
4,0

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása

22,5

Tiszabő Község Önkormányzata feladatainak támogatása

22,5

Tiszabura Község Önkormányzata feladatainak támogatása

59,6
1 000,0
1,0

 llés Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása
Ü

105,6

Balatonszepezd Község Önkormányzata feladatainak
támogatása
A nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása

150,0
213,9

Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása

1
2
3
4
5
6

35
36

Kiemelt előirányzat neve

Pálmajor Község feladatainak támogatása

29
30

32
33
34

IX . F E J E Z E T

Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat feladatainak
támogatása
Blaha Lujza tér rendezésének támogatása

24

31

2019. évi teljesítés

Aszófő Község Önkormányzata feladatainak támogatása

15,0

Balatonalmádi Város Önkormányzata feladatainak támogatása

400,0

Balatoncsicsó Község Önkormányzata feladatainak támogatása

20,0

Balatonszőlős Község Önkormányzata feladatainak támogatása

20,0
42,1

Berhida Város Önkormányzata feladatainak támogatása

350,0

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzata feladatainak támogatása
Kastélyosdombó Község Önkormányzata feladatainak támogatása

25,0
76,5

Káva Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Mencshely Község Önkormányzata feladatainak támogatása

5,0

Óbudavár Község Önkormányzata feladatainak támogatása

14,1

Ócsa Város Önkormányzata feladatainak támogatása

35,0
15,0

Pánd Község Önkormányzata feladatainak támogatása

100,0

Pécsely Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Ráckeve Város Önkormányzata feladatainak támogatása
Rákócziújfalu Község Önkormányzata feladatainak támogatása

155,0
20,6

Sárazsadány Község Önkormányzata feladatainak támogatása

20,0

Sarkad Város Önkormányzata feladatainak támogatása

17,3
12,0

Szakony Község Önkormányzata feladatainak támogatása

300,0

Szarvaskő Község Önkormányzata feladatainak támogatása

4,7

Szászberek Község Önkormányzata feladatainak támogatása

5,0

Szentjakabfa Község Önkormányzata feladatainak támogatása

200,0

Szerencs Város Önkormányzata feladatainak támogatása
Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása
Tiszavárkony Község Önkormányzata feladatainak támogatása

1 300,0
6,0

Monor okos város projekt megvalósításához szükséges feladatok
I. ütemének támogatása
Szár Község Önkormányzata feladatainak támogatása

1 050,0
30,4
127,0

Szank Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Az Abasári Vízműtelep területén belül és kívül szükséges
rekonstrukciós munkák tervezése, engedélyeztetése és
kisajátítása
A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása
Abasári Vízműtelep pozitív kútjaiból származó víz teljes körű
hasznosítása tervezési és engedélyeztetési feladatainak
támogatása
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának
kompenzációja

59,3

1 579,0
24,1

22 469,0
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38
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

2019. évi teljesítés

IX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Egyes önkormányzatok csapadékvíz-gazdálkodását segítő
beruházások feladatainak támogatása
Barabás Község Önkormányzata feladatainak támogatása

40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
41
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

31,1

Tiszaadony Község Önkormányzata feladatainak támogatása

31,1

Tiszaszalka Község Önkormányzata feladatainak támogatása

31,1

Tiszavid Község Önkormányzata feladatainak támogatása

18,2

Vásárosnamény Város Önkormányzata feladatainak támogatása

29,9

Garbolc Község Önkormányzata feladatainak támogatása

9,9

Gyügye Község Önkormányzata feladatainak támogatása

29,4

Kisszekeres Község Önkormányzata feladatainak támogatása

25,9

Kölcse Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása

30,0

Nábrád Község Önkormányzata feladatainak támogatása

26,8

Nagyszekeres Község Önkormányzata feladatainak támogatása

15,4
7,5

Nemesborzova Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Olcsvaapáti Község Önkormányzata feladatainak támogatása

26,4

Panyola Község Önkormányzata feladatainak támogatása

24,4

Sonkád Község Önkormányzata feladatainak támogatása

26,8

Szamosbecs Község Önkormányzata feladatainak támogatása

16,6

Szamosújlak Község Önkormányzata feladatainak támogatása

23,4

Pátyod Község Önkormányzata feladatainak támogatása

28,2
16,6

Rápolt Község Önkormányzata feladatainak támogatása

2 661,0

Normafa Park projekt egyes beruházási elemeinek kiegészítő
támogatása
Önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása

39

Működési
bevétel

13,8

Bajna Község feladatainak támogatása

44,0

Börcs Község feladatainak támogatása

120,0

Dunapataj Nagyközség feladatainak támogatása
Kaposmérő Község feladatainak támogatása

50,6

Magyarnándor Község feladatainak támogatása

24,0

Nekézseny Község feladatainak támogatása

66,4

Rákóczifalva Város feladatainak támogatása

100,0

Tiszatelek Község feladatainak támogatása

132,4
75,0

Újhartyán Város feladatainak támogatása
Az egyes Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településeket 2019
júniusában ért, viharos időjárás okozta lakossági károk
enyhítése
Ajaki lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó
kárenyhítés
Dombrádi lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz
kapcsolódó kárenyhítés
Gemzsei lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz
kapcsolódó kárenyhítés
Gyulaházai lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz
kapcsolódó kárenyhítés
Kántorjánosi településen lakhatatlanná vált magántulajdonú
ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés
Mátészalka településen lakhatatlanná vált magántulajdonú
ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés
Nyírkarász településen lakhatatlanná vált magántulajdonú
ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés
Nyírkáta településen lakhatatlanná vált magántulajdonú
ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés
Nyírmeggyesi lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz
kapcsolódó kárenyhítés
Pap településen lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz
kapcsolódó kárenyhítés

9,1
0,8
1,2
4,2
2,5
3,8
16,3
8,4
0,6
6,0
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13
14
15
16
42
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
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IX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Porcsalma településen lakhatatlanná vált magántulajdonú
ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés
Rétközberencsi lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz
kapcsolódó kárenyhítés
Szabolcsbákai lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz
kapcsolódó kárenyhítés
Tiszakanyári lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz
kapcsolódó kárenyhítés
Vajai lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó
kárenyhítés
Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett
települések közbiztonsági kamerarendszereinek kiépítése
Abaújszántó Város Önkormányzata feladatainak támogatása

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

1,3
7,5
1,5
0,5
0,1

40,0

Alsószentmárton Község Önkormányzata feladatainak támogatása

30,0

Bárna Község Önkormányzata feladatainak támogatása

30,0

Besenyőtelek Község Önkormányzata feladatainak támogatása

30,0

Boldogkőújfalu Község Önkormányzata feladatainak támogatása

30,0

Borsodnádasd Város Önkormányzata feladatainak támogatása

30,0

Buják Község Önkormányzata feladatainak támogatása

30,0

Csány Község Önkormányzata feladatainak támogatása

40,0

Csengőd Község Önkormányzata feladatainak támogatása

50,0

Csörög Község Önkormányzata feladatainak támogatása

40,0

Diósjenő Község Önkormányzata feladatainak támogatása

40,0

Dunavecse Város Önkormányzata feladatainak támogatása

30,0

Érsekvadkert Község Önkormányzata feladatainak támogatása

30,0

Győrtelek Község Önkormányzata feladatainak támogatása

40,0

Izsófalva Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása

50,0

Jászkarajenő Község Önkormányzata feladatainak támogatása

40,0

Kaszaper Község Önkormányzata feladatainak támogatása

30,0

Kazár Község Önkormányzata feladatainak támogatása

30,0

Kevermes Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása

30,0

Nagybajom Város Önkormányzata feladatainak támogatása

30,0

Nyírkáta Község Önkormányzata feladatainak támogatása

40,0

Nyírmihálydi Község Önkormányzata feladatainak támogatása

40,0

Nyírpilis Község Önkormányzata feladatainak támogatása

40,0

Ricse Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása

40,0

Rimóc Község Önkormányzata feladatainak támogatása

30,0

Sükösd Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása

30,0

Szécsény Város Önkormányzata feladatainak támogatása

40,0

Tápióság Község Önkormányzata feladatainak támogatása

30,0

Tarnabod Község Önkormányzata feladatainak támogatása

40,0

Tarpa Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása

50,0

Tiszabő Község Önkormányzata feladatainak támogatása

50,0

Tiszabura Község Önkormányzata feladatainak támogatása

50,0

Tiszakarád Község Önkormányzata feladatainak támogatása

50,0

Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása

40,0

Tiszaroff Község Önkormányzata feladatainak támogatása

50,0

Tiszaszőlős Község Önkormányzata feladatainak támogatása

40,0

Vizsoly Község Önkormányzata feladatainak támogatása

30,0

Egyes települések közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése

43
1
2

Pásztó Város Önkormányzata feladatainak támogatása

50,0

Tiszavasvári Város Önkormányzata feladatainak támogatása

30,0

Egyes kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatása

44
1

Kapuvár Városi Önkormányzat fejlesztési feladatainak támogatása

540,0
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2
3
4
5
45
1
2
3
4
5
6
7
8
9

IX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

48
49
50
51

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Karcag Városi Önkormányzat fejlesztési feladatainak támogatása

538,9

Pásztó Városi Önkormányzat fejlesztési feladatainak támogatása

169,2

Tiszavasvári Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak
támogatása
Újszász Városi Önkormányzat fejlesztési feladatainak támogatása

310,0
200,1

Egyes települési önkormányzatok 2019. évi fejlesztési és
működési támogatásai
Ceglédbercel Község feladatainak támogatása

90,0

Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

700,0

Füzesabony Város feladatainak támogatása

150,0
1 108,1

Karcag Város kulturális feladatainak támogatása
Karcag Város fejlesztési feladatainak előkészítése

72,8

Körmend Város feladatainak támogatása

30,0
15,0

Lasztonya Község feladatainak támogatása
Máriakálnok Község feladatainak támogatása

35,5

Nagyrábé Nagyközség feladatainak támogatása

14,4

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes
begyűjtésének kiegészítő támogatása
Budakeszi város útfelújításának támogatása

47

2019. évi teljesítés

25,7
55,0

Tiszabercel községben a Folyóvíz Program megvalósítása

161,8

Badacsonytomaj útrekonstrukciójának támogatása

465,5

Települések 2019. évi fejlesztési és működési támogatása

1
2
6
10
11
13

326,8

Budapest XII. kerület, Normafa Park projekttel összefüggő
kisajátítási költségek támogatása
Csokvaomány Község működési feladatainak támogatása

15,5

Körmend város működési feladatainak támogatása

50,0

Rákóczifalva város működési feladatainak támogatása

28,0

Sáta község működési feladatainak támogatása

22,3

Vajta község működési feladatainak támogatása

7,3

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
IX. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

700 274,3

0,0

-700 274,3

78 246,5

0,0

-78 246,5

0,0

0,0

0,0

778 520,8

0,0

-778 520,8
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X. F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
Igazságügyi Minisztérium igazgatása

1
1

1 400,2

14,0

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

4 858,9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 040,4

Dologi kiadások

2 971,9

Egyéb működési célú kiadások

507,0

Felhalmozási költségvetés

6
8

382,3

Beruházások

93,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet

2
1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

103,2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18,2

Dologi kiadások

74,7

Felhalmozási költségvetés

6

0,2

Beruházások
59,6

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének
igazgatása
Működési költségvetés

3
1
1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

0,1

4 096,9
657,1
1 074,3
175,7

Felhalmozási költségvetés

6
7

Beruházások

144,7

Felújítások

168,9

Fejezeti kezelésű előirányzatok

20
2

Célelőirányzatok

1
2
4
10
17
18
19
20
27
28
30
25

IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok
támogatása
A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok
támogatása
Igazságszolgáltatási szervek részvétele a
jogszabályelőkészítésben
Igazságügyi regionális együttműködés

516,7

44,2

128,0

43,6

A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított
kártalanítás
Jogi segítségnyújtás

323,4

5,5

259,0

23,3

39,4
20,3

35,0

Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat,
jogvédelem és jogérvényesítés
Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése

105,5

Nemzetközi kötelezettségek teljesítése

153,2

Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése
EU utazási költségtérítések
Fejezeti általános tartalék

7 012,8
194,0
40,5

Központi kezelésű előirányzatok

21
1

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások és bevételek

1

Az IM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok
támogatása

0,6

20,8

313,5

1,5
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X. F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

24 232,9

1 577,0

-22 655,9

Hazai felhalmozási költségvetés

790,6

14,1

-776,5

Európai uniós fejlesztési költségvetés

194,0

313,5

119,5

25 217,5

1 904,6

-23 312,9

Hazai működési költségvetés

X. fejezet összesen

8373
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XI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
Miniszterelnökség igazgatása

1
1

1 478,1

1,2

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

13 266,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 481,0

Dologi kiadások

5 609,4

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

40,8
3 013,2

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

1 589,1

Beruházások

4,0

Felújítások

262,4

Egyéb felhalmozási célú kiadások
88,3

Nemzetstratégiai Kutató Intézet

3
1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

844,1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

172,0

Dologi kiadások

881,6

Egyéb működési célú kiadások

6,2

Felhalmozási költségvetés

6

6,1

Beruházások
159,3

Nemzeti Örökség Intézete

7
1

2,7

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

594,8
128,8
1 455,7
5,7

Felhalmozási költségvetés

6
7

15,4

Beruházások

1 692,8

Felújítások
65 821,5

Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

12
1

4 858,0

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

170 693,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

34 503,4

Dologi kiadások

48 976,9

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

0,2
26 090,1

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

17 734,6

Beruházások

6 162,8

Felújítások

111,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások
8 664,9

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

14
1

3 882,1

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

7 984,2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 583,0

Dologi kiadások

6 079,9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

731,8

Egyéb működési célú kiadások

209,1

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

Beruházások

2 958,5

Felújítások

1 339,1

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0,2

8374

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 261. szám

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2019. évi teljesítés

XI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

1

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

91,5

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

18

Működési
bevétel

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

430,2
63,4
210,6
9,9

Felhalmozási költségvetés

6

9,0

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

30
1

Célelőirányzatok

4
6
7

Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai
Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások

8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
14
17
18
19
24
25
26
27
28

3 325,6

34,9

101,6

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával
kapcsolatos kiadások
Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont
Alapítvány támogatása
"Az Élet Menete" Alapítvány támogatása

594,5

5,5

848,5

18,6

69,6

0,4

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács
tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása
Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése

792,6

107,4

4 644,8

90,0

KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit
Zrt. szakmai feladatainak ellátása
Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások
előkészítése
Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

154,6

3,8

7 478,1

7 265,5

788,3

Kemény Ferenc Program

821,3

10,2

79,8

382,9

A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak
szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása
Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény
pályázatok
Új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok
megvalósításának támogatása
Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa által jóváhagyott fejlesztések
támogatása
Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési
programjának előkészítése
Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésével kapcsolatos
feladatok támogatása
Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és
feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás
Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény
Közalapítvány
Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért

910,8
7 527,5

3 095,7
2 098,4

12 062,4

2 198,2
203,7

690,2

30,6

199,3

49,1

8,9

265,6

14,4

148,7

1,3

Civil Alap - pályázati program
Önkormányzatok átmeneti támogatása

1,5

Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása

2,8

1 561,2

4,1

Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok

1 137,5

2,9

297,1

1,8

Üldözött keresztények segítésének feladatai

1
2
3
4
5

Ösztöndíjprogram támogatása

216,0

Intervenciós Támogatási Keret

3 939,5

Hungary Helps Program

1 588,0

Keresztényüldözés témakörével összefüggő pályázatok és
szakmai feladatok támogatása
Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak
ellátása

599,2

2 230,3

Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása
Nemzeti Korcsolyázó Központ fejlesztése

29,0

2,8

23,8
39,9

0,5
31,0

0,8

1,0
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29
30

XI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Nemzeti Együttműködési Alap

Működési
kiadás

Működési
bevétel

4 235,6

74,6

3 086,2

0,1

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
1 778,1

Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
27
31

Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények
támogatása
Hittanoktatás támogatása
Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és
kiegészítése
Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék

3 600,4
12 356,0
18 643,9

Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő
egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak
Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye
Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások

2 600,0

Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

2 081,0

Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása
Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása
Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése

420,0
14,3
0,4

5 551,3

37,8

17 386,4

697,2

106,3

14,9

18,8

281,2

117,4
200,0

Egyházi személyek eszközellátásának támogatása
Görögkatolikus Metropólia támogatása

300,0

Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak
kompenzációja
Reformáció Park kialakítása II. ütem

485,6

Kórházakban és egészségügyi intézményekben lelkészi, illetve
lelkigondozói szolgálatot végzők támogatása
A külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti
tevékenységének támogatása
Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása

800,0

350,0
45,2

84,0

311,0

500,0
21,0

8,1

Nemzetiségi támogatások

2 190,2

77,4

Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása

1 506,6

Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott
intézmények támogatása
Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra,
pályázati önrészre
Nemzetiségi önkormányzatok kompenzációja

1 014,6

0,4

Nemzetiségi célú költségvetési támogatások

1
2
3
4
5
32
33
34
35
36
37

Bocuse d’Or versenyek támogatása
Civil és non-profit szervezetek támogatása
Nemzeti Civil Alapprogram
Építésügyi célelőirányzat

1 417,7

23,7

122,1
1,1

130,3

108,5
2 268,9

17,4

12,2
49,3

0,7

1 848,1

816,1

1,0

7,8
790,0

Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatok

38
39
41

8,0

Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás
működtetése
Építésügyi, építészeti és településügyi feladatok

328,4

44,3

74,6

973,3

28,8

441,0

6,0

Dokumentációs Központ működtetése, fenntartása és fejlesztése

159,5

8,3

2,1

6,3

Magyar Falu Program

1
2
42
1
2
3
43
44

2019. évi teljesítés

Falusi Útalap

2 500,0

Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása

4 532,2

55 056,8

310,0

10,0

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány támogatása
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány működésének támogatása
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány szakmai feladatainak támogatása
Kertész Imre Intézet működésével és feladatellátásával
kapcsolatos kiadások
Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok
Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása

3 409,0

471,4

605,5

1 502,4
44,5

1 781,7

5,2

2 609,7

175,4

19,8

12,9

0,3
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45
46
47
48
49
50
55
56
57

2
4
5
6
7
8
9
58
59
60
63
66
67
68
71
72
73
74
75
76
77
78
80
81
82
83
84
86
88

XI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar
működésének támogatása
Ludovika Campus

84,8

0,3

1 144,4

3 855,6

Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatása

1 467,3

21,6

Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása

39,9

12,9

Európai Tett és Védelem Ligával kapcsolatos kiadások

432,1

92,9

Határontúli műemlék-felújítási program

162,6

Területrendezési feladatok

106,5

64,1

1,7

11,8

7,1

7,2

Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása

1

2019. évi teljesítés

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok
ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális
fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának
támogatása
Helikon Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és
egyéb feladatok ellátásának támogatása
Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.
kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok
ellátásának támogatása
Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit
Kft.kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok
ellátásának támogatása
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú
Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb
feladatatok ellátásának támogatása
Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális
fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának
támogatása
Egyéb gazdasági társaság kulturális fejlesztési, örökségvédelmi
és egyéb feladatai ellátásának támogatása
Várkapitányság Nonprofit Zrt. kulturális fejlesztési,
örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása
Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása

337,4

247,3

356,6
91,2

376,7

0,4

685,0

981,5

997,1

4 198,3

5 644,5

49,4

3 259,3

6 229,6

567,7

7,4

5,0

Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos
feladatok támogatása
Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos
egyéb feladatok
Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása

378,0

120,3

Kormányablak program megvalósítása

431,2

17,1

5,7

200,0
20,6

443,8

Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása
Károlyi József Alapítvány támogatása

80,0

Antall József Tudásközpont Brüsszeli Képviseletével összefüggő
feladatok támogatása
Építésügyi bontási feladatok

24,4
286,6

Nemzetközi kötelezettségek teljesítése

20,7

Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása

35,0

Nemzeti Hauszmann Terv
AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatása
Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft.
működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás
Modern Városok Program

0,1

1 959,2
195,4

19 376,1
0,2

50,1

7,3

81 688,7

0,4
10 697,2

Borsi, Rákóczi-kastély helyreállítása

110,8

886,1

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok

677,8

263,8

Építésügyi szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása

32,6
142,7

29,0

0,1

Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok
működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás
Területi infrastrukturális fejlesztések

147,1

102,9

Népi Építészeti Program

263,6

0,2

1 834,7

1,2

Nemzeti Kastélyprogram

424,5

17,5

3 477,8

298,1

42,5

157,5

8377
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XI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Nemzeti Várprogram

131,4

Habsburg Ottó Alapítvány működéséhez és feladatainak
ellátásához szükséges hozzájárulás
Településképi- és Okos Város feladatok

736,8

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
344,8

78,9

63,2

118,2

1,5

Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok

1 269,4

6 897,5

Magyarország Barátai Alapítvány támogatása

96,8

3,2

33,5

Határon túli magyarok programjainak támogatása

1
2

Nemzetpolitikai tevékenység támogatása

6 405,5

Rákóczi Szövetség működési és szakmai feladatainak támogatása

1 024,7

149,0

285,0

1,3

275,3

Központi kezelésű előirányzatok

32
5

A PTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és
kiadások
Paks II. Atomerőmű Zrt. tőkeemelése

1
6
7

Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

1
1
2

0,2

75 473,1

2 117,7

63,1

A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
bevételek és kiadások
A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
bevételek
Egyéb bevételek
Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági
társaságok működéséhez szükséges hozzájárulás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

4,3
319,3

31,9

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

Hazai működési költségvetés

472 226,8

77 976,8

-394 250,0

Hazai felhalmozási költségvetés

366 165,7

11 623,7

-354 542,0

0,0

0,0

0,0

838 392,5

89 600,5

-748 792,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés
XI. fejezet összesen

8378
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XII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM
Agrárminisztérium igazgatása

1
1

1 408,5

239,5

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

7 186,1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 494,3

Dologi kiadások

3 959,1

Egyéb működési célú kiadások

719,4

Felhalmozási költségvetés

6
8

110,6

Beruházások

0,3

Egyéb felhalmozási célú kiadások
16 275,2

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

2
1

927,5

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

5 732,2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 336,2

Dologi kiadások

9 161,9

Egyéb működési célú kiadások

5 306,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

5 133,7

Beruházások

648,2

Felújítások

71,6

Egyéb felhalmozási célú kiadások
3 670,0

Ménesgazdaságok

4
1

103,2

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

613,8
127,4
3 483,0
9,5

Felhalmozási költségvetés

6
7

246,7

Beruházások

189,8

Felújítások
7 289,8

Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei

6
1

245,9

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

16 836,1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 173,7

Dologi kiadások

7 585,9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

354,2

Egyéb működési célú kiadások

149,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

967,2

Beruházások

1 569,8

Felújítások

0,8

Egyéb felhalmozási célú kiadások
229,5

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

7
1

47,7

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

441,7
85,4
219,2
1,8

Felhalmozási költségvetés

6

71,8

Beruházások
2 809,0

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

8
1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

3 123,7

593,1

8379
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3
5
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XII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

Működési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

624,6
3 137,5
13,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

Beruházások

998,3

Felújítások

745,6
10,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
1 100,1

Génmegőrzési Intézmények

10
1

1,8

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

810,9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

166,7

Dologi kiadások

769,3

Egyéb működési célú kiadások

400,8

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

Beruházások

327,6

Felújítások

389,3
3,1

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Országos Meteorológiai Szolgálat

12
1

1 781,9

2,9

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

1 266,1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

283,1

Dologi kiadások

900,0

Egyéb működési célú kiadások

6,2

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

938,5

Beruházások

4,7

Felújítások

177,5

Egyéb felhalmozási célú kiadások
8 372,6

Nemzeti park igazgatóságok

14
1

1 484,4

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

6 988,1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 377,5

Dologi kiadások

8 800,7

Egyéb működési célú kiadások

799,2

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

8 204,0

Beruházások

590,7

Felújítások

530,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
2 262,0

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

17
1

0,9

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

1 548,8
300,8
2 895,1
12,0

Felhalmozási költségvetés

6

790,0

Beruházások
376,4

Agrárgazdasági Kutató Intézet

19
1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Működési
bevétel

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

266,4
55,2

Dologi kiadások

336,8

Egyéb működési célú kiadások

422,7

Felhalmozási költségvetés

0,6

8380
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XII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
5,5

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

20
1

Beruházás

21

Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése

2

7,5

Környezetvédelmi célelőirányzatok

1
2

Szigetközi ökológiai monitoring feladatok támogatása
Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.
szakmai feladatainak támogatása
Környezetvédelmi pályázatok támogatása

3
8

A védett természeti területek védettségi szintje helyreállításának
költségei
Természetvédelmi kártalanítás

9
10
14

Természetvédelmi pályázatok támogatása
Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi
Program megvalósításában
Környezeti elemek védelme

15
21

Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével
kapcsolatos kiadások
Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel
kapcsolatos feladatok
Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása

23
30
35
39
3

10,8

26,4

453,9
613,1

2,8

5,6

5,6

20,8

20,4

575,3

70,0

84,4

2,5

180,8

0,1

30,1

10,0

18,2

18,2

1,6

Egyéb szervezetek feladataira

9,3

0,1

Környezetvédelmi- és Vízügyi Célelőirányzat

3,7

2,1

Agrár célelőirányzatok

1
2
4
5
6

FAO intézmények finanszírozása
Agrárkutatás támogatása
Határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok támogatása
Tanyafejlesztési Program
Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének,
népszerűsítésének támogatása
Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek
támogatása
Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása

8
10
13
16

Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei
Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak
támogatása
Állami génmegőrzési feladatok támogatása

19
20
21
25
31

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
Pálinka Nemzeti Tanács

32
33
34
35
36
37
39

0,1

49,6

47,9

527,9

42,6

202,5

2,2

27,2

5,2

2 435,5

7,9

210,2
1 027,7
70,0

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
közfeladatainak támogatása
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
által működtetett vidéki hálózat átfogó fejlesztése
Lovas rendezvények és lovassport támogatása

3 740,7
200,0
243,0

0,1

6,4

2 410,5

169,8

Agrármarketing célelőirányzat

3 285,8

25,1

Herman Ottó Intézet által ellátott közfeladatok támogatása

1 269,8

51,7

Zártkerti Program támogatása

1 698,9

30,0

Nemzeti támogatások

3
4
5
6

Állattenyésztési feladatok

1 303,0

A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása

1 203,6

81,7

433,3

30,4

45,0

3,5

Vadgazdálkodás támogatása
Nemzeti Erdőstratégia

3

Erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban

2 515,9

18,7

1 483,2

Állatvédelem támogatása

10,2

541,9

Nemzetközi szervezetek tagsági díjai

Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása

5

24,6
1 208,4

1,2

8381
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XII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Fenntartható erdőgazdálkodás, erdészeti környezeti nevelés
Fejlesztési típusú támogatások
Nemzeti agrártámogatások
Állami halgazdálkodási feladatok támogatása
Nemzeti agrárkár-enyhítés
Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása
Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó
szindrómájától való mentesítés támogatása
Állat, növény- és GMO-kártalanítás

6
8

2019. évi teljesítés
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

188,3
44,8

25,0

78 450,6

106,2

426,9

17,1

9 122,7

4 175,4

7,5

79,1
1 137,6
21 102,1

875,7

Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása

1
2

Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása
Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak
támogatása
Peres ügyek

13
17
20

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

80,9
675,0
103,1

2,2

18,2

18,1

787,0

1,3

0,6

1,3

0,4

0,1

Európai uniós fejlesztési programok

1

Uniós programok kiegészítő támogatása

1
2
3
4
5
6

Méhészeti Nemzeti Program
Igyál tejet program

3 587,4

Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása

2 644,6

Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának
támogatása
Iskolagyümölcs program

44,4

679,4
1 966,3
53,8

Nemzeti Diverzifikációs Program
Központi kezelésű előirányzatok

21
1

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

1
3

550,0

Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése

1

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ tulajdonosi
joggyakorlásába tartozó kiadások
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ tulajdonosi
joggyakorlásába tartozó társaságok tőkeemelése

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XII. fejezet összesen

660,0

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

238 135,5

51 273,4

-186 862,1

28 861,7

3 656,2

-25 205,5

9 737,7

65,2

-9 672,5

276 734,9

54 994,8

-221 740,1

8382

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 261. szám

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2019. évi teljesítés

XIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
Honvédelmi Minisztérium

1
1

4,6

Honvédelmi Minisztérium igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

4 310,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

833,0

Dologi kiadások

247,6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

33,5

Egyéb működési célú kiadások

27,0

Felhalmozási költségvetés

6
2

108,4

Beruházások
7 167,0

Egyéb HM szervezetek

1

2 787,4

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

7 444,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 301,7

Dologi kiadások

84 962,2

Ellátottak pénzbeli juttatásai

386,1

Egyéb működési célú kiadások

119,1

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

Beruházások

3 220,0

Felújítások

2 046,4
303,2

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Magyar Honvédség

2
1

4 634,5

Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei

1
1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

50 514,4
8 791,0
74 273,8
309,9
1 837,6

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

63 217,8

Beruházások

9 232,8

Felújítások

290,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások
2 437,5

MH ÖHP és alárendelt szervezetei

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

90 696,2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 079,8

Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

8 784,4
593,8
10,6

Felhalmozási költségvetés

6

958,8

Beruházások
922,6

Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

3
1

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

311,0

Működési költségvetés

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

12 826,5
2 369,9
17 790,1
54,1
0,2

38,0

8383
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XIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

1

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
122,5

Beruházások

4 116,0

Felújítások

66,5

Egyéb felhalmozási célú kiadások
32 920,4

MH Egészségügyi Központ

6

Működési
bevétel

765,8

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

26 622,4
5 125,0
13 193,2

Ellátottak pénzbeli juttatásai

135,4

Egyéb működési célú kiadások

134,9

Felhalmozási költségvetés

6

3 920,0

Beruházások
4,2

Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium

7
1

Működési költségvetés

1
2
3
4
5

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

302,2
52,7

Dologi kiadások

1,9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2,7

Egyéb működési célú kiadások

0,2

Fejezeti kezelésű előirányzatok

8
2

Ágazati célelőirányzatok

1
3
6
19
4
1
3
5
6

NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti
alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group, DCM
és NFIU)
Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és
érdekképviseleti szervek támogatása
Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati
támogatása
Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és
érdekképviseleti szervek támogatása
Hadisírgondozás támogatása
I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati
támogatása
Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással
kapcsolatos tevékenységének támogatása
Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása

42,9

47,6
523,6

83,1

122,7
6,0
1 993,3

Honvédelmi Sportszövetség támogatása

1
15
25
39

Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása
Nemzetközi kártérítés
Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához

1 035,0

633,6

Alapítványok, közalapítványok támogatása

1
2
3
40
1
2

Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása
MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok
támogatása
Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó
közalapítványhoz
Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések
Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez
Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi
alapjaihoz

65,0

0,4

75,0
63,0
17 845,0

3 800,3
380,5

516,6

15 736,9

253,6

8384
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XIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

Hazai működési költségvetés

457 737,1

48 607,4

-409 129,7

Hazai felhalmozási költségvetés

103 488,1

4 155,8

-99 332,3

0,0

0,0

0,0

561 225,2

52 763,2

-508 462,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés
XIII. fejezet összesen

8385
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XIV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
Belügyminisztérium igazgatása

1
1

17 673,7

385,4

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

9 116,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 813,8

Dologi kiadások

3 696,0

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

3,6
13 178,6

Felhalmozási költségvetés

6
8

1 229,7

Beruházások

395,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások
626,1

Nemzeti Védelmi Szolgálat

2
1

484,1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

5 080,6
945,3
1 191,5
43,7

Felhalmozási költségvetés

6
7

894,3

Beruházások

33,2

Felújítások
577,2

Terrorelhárítási Központ

4
1

6 118,8

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

14 403,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 747,5

Dologi kiadások

4 624,6

Egyéb működési célú kiadások

5,9

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

12 876,7

Beruházások

171,5

Felújítások

195,8

Egyéb felhalmozási célú kiadások
8 384,6

Büntetés-végrehajtás

5
1

2 292,4

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

48 177,0
8 550,2
25 922,1
13,3
67 339,1

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

12 092,8

Beruházások

623,1

Felújítások

2 305,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
45 227,3

Rendőrség

7
1

28 056,7

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

278 228,9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

50 887,0

Dologi kiadások

69 412,2

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

16,7
16 410,9

Felhalmozási költségvetés

6
7

Beruházások
Felújítások

43 212,8
2 269,5

8386
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XIV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

1

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
3 725,4

Egyéb felhalmozási célú kiadások
60,3

Alkotmányvédelmi Hivatal

8

319,9

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

7 513,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 379,2

Dologi kiadások

5 585,0

Egyéb működési célú kiadások

178,3

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

1 896,5

Beruházások

11 401,9

Felújítások

32,9

Egyéb felhalmozási célú kiadások
344,6

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

9
1

465,4

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

15 864,3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 945,1

Dologi kiadások

6 339,0

Egyéb működési célú kiadások

78,4

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

8 761,5

Beruházások

563,2

Felújítások

184,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások
430,1

Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ

10
1

507,2

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

1 593,6
306,0
1 654,7
170,0

Felhalmozási költségvetés

6
8

1 577,2

Beruházások

113,8

Egyéb felhalmozási célú kiadások
6 269,7

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

12
1

1 362,2

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

63 796,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 579,8

Dologi kiadások

22 141,7

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

5,2
1 072,8

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

12 649,3

Beruházások

1 579,2

Felújítások

852,1

Egyéb felhalmozási célú kiadások
1 254,3

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

13
1

76,3

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

5 589,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 116,7

Dologi kiadások

2 693,4

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

3,2
736,8

Felhalmozási költségvetés

6
16
17

2019. évi teljesítés

586,1

Beruházások
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság
Vízügyi Igazgatóságok

2 300,8

5 206,2
25 421,7

58,6

42,2
42 267,7

8387
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XIV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

25 867,1
4 610,9
32 249,0
8,7
406,1

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

41 743,8

Beruházások

920,6

Felújítások

1 109,9

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

20
1

Ágazati célfeladatok

2
34
50
53

Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás
Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer
kiépítése
A kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak,
teljesítményének növelése és intézmények hálózati
hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése című európai uniós
projekt hazai kiegészítő támogatásának biztosítása
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

56
57

Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a
pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő
Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése

58
61
63

Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére
Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai
feladatok ellátása
Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása

2
2

130,0

0,7

Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok

55

989,9

13,1

26,7

10,0
2 112,2

113 501,0

25 836,2

110,1

3,3

1 154,0

7,5
0,2
41,9
250,5

Társadalmi önszerveződések támogatása

3
11
12
13
3
4

140,7

Energia-racionalizálás

Országos Polgárőr Szövetség
Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara
egyes feladatainak támogatása
Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány
feladatainak támogatása
Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

1 100,0
200,5
20,0
11,9
137,2

Egyéb feladatok támogatása

1
2
5

"Útravaló" ösztöndíj program

674,8

Biztos Kezdet Gyerekházak

306,5

132,9

427,1

0,1

Társadalmi felzárkózást segítő programok

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Roma Szakkollégiumi Hálózat
Tanoda program
Roma kultúra támogatása
Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő
programok, szakkollégiumok
Felzárkózás-politika koordinációja
Roma ösztöndíj programok

2 248,4

32,1

50,9

3,2

600,3

6,8

36,6

0,3

1 247,8

52,5

Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és
Kulturális Központ
Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ

128,1
48,2

5,5

Roma nemzetiség pályázatainak támogatása

573,5

0,3

Országos Roma Önkormányzat működési és média támogatása

435,4

Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása

182,5

36,5

1,5
12,0

30,0

1,8

8388
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XIV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkózási
feladatainak támogatása
A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának támogatása

13
10
11
14

Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása
A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési
program
Hivatásos állomány új társasági egyenruházatának bevezetésével
összefüggő kiadások
Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi
alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka
Magyar Rendvédelmi Kar

17
18
19

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének
támogatása
Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások

21
22

A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó
kiadások
Európai uniós fejlesztési programok

25
1

Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok
megvalósításához kapcsolódó kiadások
Szolidaritási programok

3
4

Működési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Működési
bevétel

990,2

2 000,0

1 009,8

544,9

8 000,0

3 758,1

1 963,0

1,7

1,5

Duna Művész Együttesek támogatása

16

2019. évi teljesítés

10,1

1,0

1 113,9
4,6
50,0
696,6

41,5

67,9

0,6

12 435,9
14 175,9

427,8

3 683,6

849,6

250,5

13 805,1

19,0

5 579,1

5 069,0

134,0

250,2

8 671,1

73,7

7 462,1

1 095,2

803,5

213,4

Külső Határok Alap

1

Működési költségvetés

5
6
4

264,7

Egyéb működési célú kiadások
Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék

91,2

Belügyi Alapok

1
2
3

Belső Biztonsági Alap
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap
Belügyi Alapok technikai költségkerete

64,1

40,9

Központi kezelésű előirányzatok

21
1
3

380,0

K-600 hírrendszer működtetésére
Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok
támogatása

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

1 618,2

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

Hazai működési költségvetés

996 809,2

148 249,9

-848 559,3

Hazai felhalmozási költségvetés

188 886,4

84 533,3

-104 353,1

23 110,7

6 701,5

-16 409,2

1 208 806,3

239 484,7

-969 321,6

Európai uniós fejlesztési költségvetés
XIV. fejezet összesen

8389
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XV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
Pénzügyminisztérium igazgatása

1
1

6 019,0

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

14 857,2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 980,2

Dologi kiadások

1 958,7

Egyéb működési célú kiadások

177,2

Felhalmozási költségvetés

6
8

229,7

Beruházások

19,5

Egyéb felhalmozási célú kiadások
5 743,4

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

2
1

2

Személyi juttatások

124 022,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 334,8

Dologi kiadások

54 807,9

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

2,8
39 616,1

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

Beruházások

6 934,8

Felújítások

1 494,9
2 367,3

Egyéb felhalmozási célú kiadások
14 285,0

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

5
1

5 540,2

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

4 978,0
1 014,8
48 718,6
727,4

Felhalmozási költségvetés

6
7

16 863,1

Beruházások

4 711,7

Felújítások
49 069,0

Magyar Államkincstár

8
1

5 008,1

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

38 329,0
8 512,3

Dologi kiadások

46 248,2

Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 911,4

Egyéb működési célú kiadások

3 834,6

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

13 332,4

Beruházások

492,0

Felújítások

61,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
1 440,8

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

16
1

0,1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

1 306,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

262,3

Dologi kiadások

539,0

Egyéb működési célú kiadások

56,7

Felhalmozási költségvetés

6

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

821,7

Működési költségvetés

1
2
3
4
5

25

43,0

Működési költségvetés

Ágazati célelőirányzatok

0,9
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XV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Működési
bevétel

Kárrendezési célelőirányzat

1
2
3
6
7
12
14

249,2

Függő kár kifizetés

3 337,7

Járadék kifizetés

10,0

Tőkésítésre kifizetés
Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok

0,1

Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer
működtetéséhez
Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása

5,7

Kezelőszemélyzet nélküli automaták bekötésének támogatása

4

0,1

0,1
56,5

2,1

54,4

415,8

12,3

25,2

5,2

579,5

0,3

28 198,1

19,1

266,8

1,5

18 284,2

112,0

7 000,0

11 654,5

Területfejlesztési feladatok

1
2
5

Területfejlesztéssel összefüggő feladatok
Decentralizált területfejlesztési programok
Pest megyei fejlesztések

5

32,5

4,0
22,2

Belgazdasági feladatok

7

Nagyvállalati beruházási támogatások

7

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

2

Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő
feladatok
A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó
pénzeszközeinek felhasználása és kezelése
Nemzetgazdasági programok

3
4
8
9
1
11

394,0
133,4
100,0

6,6

4,3

Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával
összefüggő beruházások támogatása
Munkaerőpiaci és képzési feladatok

385,7

60,3

8 880,5

Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása

276,3

5,4

3,5

Uniós programok árfolyam-különbözete

5 818,8

556,8

Egyéb, EU által nem térített kiadások

8 260,1

777,2

Duna Transznacionális Program

637,7

93,1

8,4

1,0

Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési
program
INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program

717,3

15,2

14,6

0,6

385,1

6,1

3,7

0,3

49,7

Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

1
2
20

Európai uniós fejlesztési programok

2

Európai Területi Együttműködés (2014-2020)

1
2
3
4

INTERACT III Interregionális Együttműködési Program

11,9

Központi kezelésű előirányzatok

26
1

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

1

47,3

ÁKK osztalék befizetése

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

Hazai működési költségvetés

455 510,1

78 032,2

-377 477,9

Hazai felhalmozási költségvetés

108 910,5

23 329,0

-85 581,5

Európai uniós fejlesztési költségvetés
XV. fejezet összesen

1 778,7

116,3

-1 662,4

566 199,3

101 477,5

-464 721,8
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XVII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI
MINISZTÉRIUM
Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása

1
1

38 930,9

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

18 438,8
3 752,4
13 501,2
2,1
28 347,3

Felhalmozási költségvetés

6
8

2 123,1

Beruházások

27,9

Egyéb felhalmozási célú kiadások
2 657,7

Országos Atomenergia Hivatal

4
1

2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 045,1
416,8

Dologi kiadások

1 426,8

Egyéb működési célú kiadások

1 097,1

Felhalmozási költségvetés

6

164,5

Beruházások
2 635,5

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

5
1

2,9

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

1 161,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

238,6

Dologi kiadások

949,6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

114,3

Egyéb működési célú kiadások

789,5

Felhalmozási költségvetés

6
7

536,0

Beruházások

77,9

Felújítások
477,0

Nemzeti Akkreditáló Hatóság

6
1

408,7

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

348,2
62,6
357,7
47,2

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

470,1

Beruházások

18,6

Felújítások

44,2

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

7
1

1 823,1

1,3

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

2 270,2
456,5
3 732,0
12 071,7

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

691,0

Beruházások

31,4

Felújítások

748,6

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Szakképzési Centrumok

1

2,0

Működési költségvetés

1
2
3
5

8

149,1

Működési költségvetés

35 605,8

19 230,6
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2019. évi teljesítés

XVII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Személyi juttatások

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

113 886,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 369,2

Dologi kiadások

37 899,8

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 711,3

Egyéb működési célú kiadások

3 708,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

10 514,0

Beruházások

7 638,5

Felújítások

973,3

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

9
1

4 300,9

2,4

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

2 046,7
470,0
1 464,0
267,4

Felhalmozási költségvetés

6
7

539,1

Beruházások

45,5

Felújítások
2 660,0

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

11
1

6 702,8

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

3 136,3
606,2
22 902,7
132,5

Felhalmozási költségvetés

6
8

19 737,0

Beruházások

19,8

Egyéb felhalmozási célú kiadások
3 488,6

Budapesti Corvinus Egyetem

12
1

345,2

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

3 637,7
767,0
10 181,7

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 325,7

Egyéb működési célú kiadások

8 009,7

Felhalmozási költségvetés

6
7

16 743,3

Beruházások

458,2

Felújítások
382 645,5

Egyetemek, főiskolák

14
1

9 228,8

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

285 745,5
56 002,1
226 092,7
39 728,0
6 748,1

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

Beruházások

60 245,7

Felújítások

7 360,6

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 194,7

Fejezeti kezelésű előirányzatok

20
31

Kiemelt célú beruházások támogatása

1
4

4,8

Győr-Gönyű kikötőfejlesztés
Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések

385,5
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XVII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

4,5

Közlekedési ágazati programok

1
2
3
4
5
6
10
11
12
13
28
29
30
32
33
34
37
38
39
41
42
43
44
45
49
50
51
52
33
2
3
4
5
6
10
11
23
24
25
34

A közösségi közlekedés összehangolása

582,9

Közúthálózat fenntartás és működtetés

92 514,5

Útdíj rendszerek működtetése

35 488,8

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása
(maradvány)
TEN-T projektek
Belvízi hajózási alapprogram

0,2

173,6
2 947,6

15,0

22,2

866,6

74,3

0,2
224,4

1,0

38 961,2

5 259,2

2 403,0

461,6

Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok

338,6

239,2

Zajtérképezés EU tagállami feladatai

262,7

33,8

60 452,9

319 979,2

Vasúthálózat fejlesztése
Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok

Kiemelt közúti projektek
Légiszállítási szolgáltatások

34,0

1 049,1

Közúthálózat felújítása

136,3

Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások

139,2

66 371,2
30,2

78,8

Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának
felújítása
Határ menti közúti fejlesztések előkészítése

22,3

5 330,0

342,0

1 477,3

Kerékpáros létesítmények működtetése

850,4

1 200,0

Közútfejlesztési feladatok végrehajtása

209,6

Regionális repülőterek működésének támogatása
Kőszeg városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése

1 108,8

326,8

7,5

257,9

Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése

639,6
93,4

Hungaroring Sport Zrt. támogatása
Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat
Hazai fejlesztési programok célelőirányzat
Intézményi kezességi díjtámogatások
Balaton fejlesztési feladatok támogatása
Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat
Kis- és középvállalkozói célelőirányzat
Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése
Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása

1,0
11,8

20 856,6
1 734,6

Városi közúti projektek
Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra
kapcsolatainak javítása érdekében szükséges önkormányzati
feladatok ellátása
Légiközlekedési terep és akadály részadatbázisainak létrehozása
és aktualizálása
Hazai fejlesztési programok

972,5
956,5

3 038,5

Határkikötők működtetése
Kerékpáros létesítmények fejlesztése

3 751,4

18,5

246,9

160,0

14 379,9
4 363,3

400,0
21,5

141,6

3,3
50,2

2 942,8

18,5

59,5

0,7

5,3
39,9

22 750,3

40,4

164,7

0,4

8,9

10,7

2,3

1,3

7,9
179,4
257,0

Fenntartható fejlesztések
Infokommunikációs ágazati programok

1
2
35
1
2
3

Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció
Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához
kapcsolódó feladatok
Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok
Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás

45,5
1 798,6

747,7

44,0
79,4

77,4

62,0
370,1

Épületenergetikai pályázati program
Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat

9,9
209,6

Intermodális csomópontok fejlesztése
Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése

62,9

0,5
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XVII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás
2 164,7

306,0

Bányanyitási feladatok kiadásai

5,3

31,3

Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása

1,2

Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer

Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai
Energiafelhasználási hatékonyság javítása

0,4

Energiahatékonyság javításának támogatása

0,1

A derogációs kiosztás keretében történő beruházások
támogatásának kifizetése
LIFE Program önerő támogatás

13
14
15
19
20

Működési
bevétel

17 530,0

598,4

0,7

0,2

0,9

0,4

1,2

697,8

394,3

17,8

82,3
2 985,1

Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja
Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása

37

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

11 060,6

30,6

3 628,2

Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok

292,8

259,9

Fenntartható városi buszok beszerzésének ösztönzése

795,4

804,6

185,3

5,5

Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása

3

Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő
feladatok ellátása
Egyéb feladatok

38
1
2
3
7
10

Nemzetközi tagdíjak
Magán és egyéb jogi személyek kártérítése
Kormányzati szakpolitikai feladatok
Állami többletfeladatok

14
15
17
22
23
24

1 235,3

14 016,1

392,7

10,8

7,3

84,2

3,4

Bányabezárás

9,9

2,2

145,4

Távhő téli rezsicsökkentés finanszírozása

35

11 244,8

1 028,6

A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt
többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása
NFSI Nkft. működési támogatás

64

5,3

6 577,7

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
szakmai feladatai
Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő
békéltető testületek támogatása
Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók támogatása

33

15,0

29,4

1 087,6

Ős-Dráva Program turistaházak fejlesztésének támogatása

25
29
31
32

524,1

23,0

1,2

18,5
597,6

226,1

24,0
4,8

0,2

World Robot Olympiad megszervezésével kapcsolatos kiadások

2 250,7

140,9

A 2021. évi vadászati kiállítás előkészítésének és felvezető
eseményeinek támogatása
Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet közműfejlesztéseinek
támogatása
Gazdasági társaságok feladatellátásának támogatása

5 187,4

107,4

5 417,7

4 580,3

664,5

196,7

165,1

17,9

74,0

Belgazdasági feladatok

1
2

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása
Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi
törvény alapján
Nemzetközi szabványosítási feladatok

3
4

7
8
65

210,7

3,3
18,4

0,3

3,0

Irinyi terv végrehajtása

1
2
3
4
5

80,1

Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai

1 111,0

3 314,9

Beszállítói-fejlesztési Program

1 338,9

4 817,4

572,7

2 385,1

1 986,7

22 080,4

2 100,0

Kötöttpályás járműgyártás fejlesztése
Ipar 4.0. program
Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére,
hatékonyságának növelésére irányuló támogatás
Jedlik Terv
MKIK támogatása

2,3

0,5

62,9

20,3

33,8

12 125,0

245,2

146,4

Munkaerőpiaci és képzési feladatok

1

Szakképzési Centrumok által ellátott felnőttoktatási tevékenység
finanszírozása

8395
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Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások

704,9

9 294,1

Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése

268,4

77,6
430,0

Dunakeszi alap- és középfokú oktatási intézmények, kulturális
központ fejlesztés előkészítése
Kutatási és fejlesztési feladatok

66
1
3

MTA kutatóintézetek, kutatóhelyek támogatása
Infrastruktúra fejlesztés és központi kezelésű felújítások
támogatása
Felsőoktatási kiválósági programok támogatása

7
8
9
10

Kiválósági Programok támogatása
ELI-ALPS lézeres kutatóközpont támogatása
Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott intézmény feladatainak
támogatása
Felsőoktatási feladatok

67
1
2
3
5
7
8
9
12
13

15 836,6
406,5
730,5

3,0

1 124,2

198,0

326,7

715,3

2 811,5

7,0

23 657,4

257,2

919,4

118,4

Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap

182,0

40,5

Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok

376,9

1,4

1 967,0

Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása

819,1

2,8

857,0

Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok

733,3

175,7

5,0

Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok

425,0

1,9

Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
Felsőoktatás speciális feladatai

54,5

181,4
245,7

43,8

Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozása
Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért

715,4

184,3

Központi kezelésű előirányzatok

21
1

Közszolgáltatások ellentételezése

1

Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése

1
2
3
4
6
3

Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése

98 113,0
168 372,1

Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások
költségtérítése
Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása

97 167,5

Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése

12 997,3

19 586,5

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

1
2

Koncessziós bevételek

3

1 399,3

Bányakoncessziós díj
Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek

1
2
4

8 500,0

Tőkeemelés

1

5

A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése

393,5

Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele

73 783,7

Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele
11 000,0

Részesedésvásárlás
Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési
kötelezettségeinek átvállalása

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM

181,3

Kiadás

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XVII. fejezet összesen

Bevétel

Egyenleg

1 689 135,4

485 719,0

-1 203 416,4

728 521,3

112 410,8

-616 110,5

940,9

0,0

-940,9

2 418 597,6

598 129,8

-1 820 467,8

8396
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XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

1
1

1 377,3

1 018,2

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

9 339,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 657,0

Dologi kiadások

6 778,4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

124,6

Egyéb működési célú kiadások

393,8

Felhalmozási költségvetés

6
8

1 536,8

Beruházások

18,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
11 072,6

Külképviseletek igazgatása

2
1

255,3

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

51 543,1
6 378,8
27 515,1
1 881,2

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

21 637,0

Beruházások

1 053,7

Felújítások

298,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások
207,8

Információs Hivatal

4
1

47,9

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

6 761,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 454,5

Dologi kiadások

6 491,6

Egyéb működési célú kiadások

52,8

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

2 259,9

Beruházások

340,5

Felújítások

54,1

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Nemzeti Befektetési Ügynökség

5
1

180,6

3,8

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

940,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

229,8

Dologi kiadások

924,3

Egyéb működési célú kiadások

209,5

Felhalmozási költségvetés

6

126,3

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

7
1

Célelőirányzatok

1
2
3
4
5
6
8
15
16
19

515,5

416,0

Kötött segélyhitelezés

6 143,5

3,1

Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat

5 154,6

16,2

290,0

918,4

Beruházás ösztönzési célelőirányzat

Kereskedelemfejlesztési célú támogatások

81 039,7

499,5

Közép-európai külgazdaságfejlesztési célelőirányzat

1 490,7

Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó
szervezetek és szakmai programok támogatása
Kormányfői Protokoll

2 684,6

78,5

456,1

329,4

Kulturális diplomáciai projektek támogatása

248,3

16,0

0,2

Állami protokoll támogatása

137,5
2,8

10,4

Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok

3 822,3

1 905,3

8397
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Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás
MFK NKft. működési támogatása

33
34
2

2019. évi teljesítés
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3 646,9
216,0

A magyar–szerb kétoldalú gazdasági és technikai
segítségnyújtásról szóló megállapodás végrehajtását célzó
támogatási eszköz
Stipendium Hungaricum

1 609,1

1,5

HIPA NZrt. működési támogatása

1 185,8

165,6

Európai Területi Társulások támogatása

189,0

4,4

Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány támogatása

626,7

16,8

Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása

442,3

4,7

350,9
24,9

Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

1
2
3
4
5
13
14
15

Egyéb civil államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
Külföldi magyar emlékek megőrzése
Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági programok támogatása
Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása
A horvátországi magyarok demokratikus közössége vidék- és
gazdaságfejlesztési stratégia támogatása
Erdélyi gazdaságfejlesztési stratégia támogatása

17
18
19
20

Felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása

21
22

0,1

0,1
0,7
535,8

1 989,8

52,8

53,9

0,1
3,3
4,7

Vízipari külpiaci tevékenységet elősegítő program támogatása

282,4

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő
Szolgálata
Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása

147,2

Regionális stratégiai fejlesztések

3

7,4

2 260,0

2,8

19,0
2,8

205,9

37 523,1

1 051,4

18,2

1 415,9

5,1

0,7

97,1

13,6

Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

1
2
3

Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások

6 897,2

Európai uniós befizetések

9 373,9

Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges
pénzügyi hozzájárulás
Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés

4
1
2
5

Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés
Humanitárius segélyezés
Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok
támogatása Ukrajnában
Fejezeti általános tartalék

7

139,1

4,9
1,3

14,0
296,3

1,3

Központi kezelésű előirányzatok

8
1

Vállalkozások folyó támogatása

1

Normatív támogatások

1
2

Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése

20 353,1

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

1
2
3
4
3

1

Eximbank Zrt. tőkeemelése

25 230,0

Adria Port Zrt. tőkeemelése

10 476,6

CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat NKft.
tőkeemelése
Comitatus-Energia Zrt. tőkeemelése
Egyes Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és
összehangolt fejlesztési feladatok, valamint turisztikai fejlesztések
koordinációjáért felelős kormánybiztos tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
Agro Rehab Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
tőkeemelése

16,2
75,0

571,0

0,2

8398
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Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Kiadás

Bevétel

Hazai működési költségvetés

193 222,1

14 099,2

-179 122,9

Hazai felhalmozási költségvetés

187 322,6

3 327,9

-183 994,7

0,0

0,0

0,0

380 544,7

17 427,1

-363 117,6

Európai uniós fejlesztési költségvetés
XVIII. fejezet összesen

Egyenleg

8399
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XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
Fejezeti kezelésű előirányzatok

2
1

I. Nemzeti Fejlesztési Terv

2

Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)

1
3
3

6,7

2,4

2,8

0,7

13,1

1,2

2,0

0,7

0,6

0,3

7,5

Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)

2
5

Kis- és középvállalkozások fejlesztése

3,0

3,7

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)

1
5
10
2

Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra
történő belépés segítésére
Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség
támogatása
Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

0,2

Közösségi Kezdeményezések

2

EQUAL Közösségi Kezdeményezés

1
4

EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései

0,2

Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

1
2
7
8
14
19
20
23
24
25
26
27
28
29

Gazdaságfejlesztési Operatív Program

1 193,9

440,9

16 112,2

10,3

Társadalmi megújulás Operatív Program - NFA

100,7

39,1

Társadalmi Megújulás Operatív Program

271,5

Közlekedés Operatív Program

1 083,1
558,9

60,8

400,1

6,7

14,6

0,4

8,8

78,4

1 530,2

1 143,9

5 764,6

18,9

50,1

183,7

Államreform Operatív Program

2,9

7,9

Nyugat-dunántúli Operatív Program

0,2

8,5

88,3

73,7

Közép-dunántúli Operatív Program

5,0

9,0

32,7

16,5

Dél-dunántúli Operatív Program

4,2

3,1

57,6

91,3

Dél-alföldi Operatív Program

38,2

43,3

297,1

222,1

Észak-alföldi Operatív Program

63,0

7,7

97,6

124,4

Észak-magyarországi Operatív Program

19,6

20,7

506,0

129,4

Közép-magyarországi Operatív Program

186,1

102,0

3 557,0

438,7

Európai Területi Együttműködés HU-SK

46,3

53,0

Európai Területi Együttműködés HU-RO

44,7

399,3

2,7

10,5

76,9

0,6

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
Környezet és Energia Operatív Program

5

Területi Együttműködés

1

Európai Területi Együttműködés

1
2
3
4
6
7
8
9
10
2
6

Európai Területi Együttműködés HU-SER
Európai Területi Együttműködés HU-CRO

146,6

3,4

Európai Területi Együttműködés AU-HU
Európai Területi Együttműködés SLO-HU
Európai Területi Együttműködés CES

INTERACT 2007-2013

0,1

33,0
3,5

1,4

151,1

56,3

2,3

INTERREG IVC
ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program

10,3

2,7

6,8

Egyéb uniós előirányzatok

3
6
8
7

Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a
mezőgazdaságban
Vidéki térségek fejlesztése

Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek
EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 20092014
EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 20142021
Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok

90,4
194,8
140,0

3,4

16,3

8400
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EU támogatások felhasználásához szükséges technikai
segítségnyújtás
Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft
uniós feladatainak támogatása
Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós
támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése
2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok
előkészítése
Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása

2
3
6
8
11

Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása

8
9

2019. évi teljesítés

Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék

Működési
kiadás

Működési
bevétel

5 745,7

6,8

987,3

20,8

301,3

0,1

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
218,4

7,2

1,2

9,5

69,3
76,6

8 788,2

162,1

347,6

732,7

327,5

2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok

1
2
3
4
5
6
7
8

152 368,8

16 189,7

102 233,1

Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)

20 981,6

554,5

8 097,5

1 139,9

Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)

28 549,6

6 539,1

119 621,5

22 005,9

Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP)

196,0

51,9

307 123,0

588,2

Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)

99 114,3

2 502,3

113 966,7

11 910,6

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)

80 555,8

3 573,2

33 001,4

5 444,2

Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP)

59 528,0

268,5

1 454,2

8,5

Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)

Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP)

10

18 383,4

319,1

Európai Területi Együttműködés (2014-2020)

6

ETE határmenti programok 2014-2020

1
2
3
4
5
6
7
11

SKHU ETE program

263,3

645,7

2 644,1

382,1

ROHU ETE program

1 302,4

226,0

6 731,5

533,3

679,2

208,3

202,5

1 283,9

681,9

AU-HU ETE program

822,0

392,5

SI-HU ETE program

464,9

106,0

ENI programok

126,2

HU-SER IPA program
HU-CRO ETE program

85,2
439,6

3 555,7

47,3
280,3

68,5

Vidékfejlesztési és halászati programok

2

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)

1
2
3
4
12

I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat
versenyképességének javítása
II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése
III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a
diverzifikáció ösztönzése
IV. tengely: Leader programok

358,7

258,8

56,7

64,8

134,3
9,9

139,5

6,4

10,5

0,2

11,9

16,4

4,2

5,3

161,3

0,4

Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020

1
2
3
13
1
14

Vidékfejlesztési Program
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program
Vidékfejlesztési és halászati programok technikai
segítségnyújtása
Európai uniós fejlesztési programok
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek

89 527,6

628,1

115 913,8

1 951,9

0,1

1 411,1

455,2

242,9

5 963,5

277,7

137 870,6

Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

2
3
17

Egyéb EU által nem térített kiadások
ÚMVP (II. NVT) Európai Unió felé el nem számolható kiadásai

0,4
102,1

288,3

Alapok alapja pénzügyi eszközök

1
2
3

Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök
Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök
Alapok alapja EFOP pénzügyi eszközök

737,1

129 007,9

17 846,5

0,6

5 307,1

4 166,0

432,2

327,2

8401
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XIX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Kiadás
Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XIX. fejezet összesen

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Bevétel

Egyenleg

8 177,5

765,4

-7 412,1

144 718,4

22 356,4

-122 362,0

1 530 383,4

100 408,4

-1 429 975,0

1 683 279,3

123 530,2

-1 559 749,1

8402
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XX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

1
1

3 088,2

40,3

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

19 049,1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 722,8

Dologi kiadások

4 954,4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 606,9

Egyéb működési célú kiadások

2 504,4

Felhalmozási költségvetés

6
8

Beruházások

52,9

Egyéb felhalmozási célú kiadások

25,0

Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

2
3

30 920,6

Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és
irányítás intézményei
Működési költségvetés

1
1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

87 896,9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 181,0

Dologi kiadások

43 299,6

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

1 813,7

4 624,5
11 054,1

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

Beruházások

8 175,4

Felújítások

4 381,5
4 907,9

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Nemzeti Sportközpontok

3
1

6 972,1

8 638,9

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

3 462,5
718,0
33 353,8
3,4
911,9

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

104 676,2

Beruházások

334,3

Felújítások

1 414,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
556,1

Egyéb kulturális intézmények

4
1

1,1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

1 628,4
333,0
1 684,2
143,7

Felhalmozási költségvetés

6
7

1 671,9

Beruházások

26,2

Felújítások
Egyéb oktatási intézmények

6
1

5 368,6

Oktatási Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
5

Személyi juttatások

12 101,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 325,4

Dologi kiadások

3 983,3

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

4,7
85,2

54,2

8403
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2019. évi teljesítés

XX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

1 049,0

Beruházások
Felújítások

6,3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2,0

Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó
intézmények
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

7
1
1

4 070,8

0,1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

3 060,2
630,0
1 212,5
61,1

Felhalmozási költségvetés

6

279,9

Beruházások
Egyéb történetkutató intézetek

8
1

0,5

Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

185,3
37,9
124,1
1,9

Felhalmozási költségvetés

6
8
2

58,6

Beruházások

0,4

Egyéb felhalmozási célú kiadások
3,7

VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

361,4
73,7
414,5
23,6

Felhalmozási költségvetés

6

19,0

Beruházások
Petőfi Irodalmi Múzeum

9
1

382,7

3,4

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

1 205,6
221,0
1 121,0
261,7

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

394,6

Beruházások
Felújítások

71,2

Egyéb felhalmozási célú kiadások

16,7

Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

10
1

3 250,4

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

1

1 763,1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

13 129,3
1 232,4
11 627,4
1 116,9

Felhalmozási költségvetés

6
7

Beruházások
Felújítások

46 246,9
624,1

8404
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XX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

724 662,6

2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

350 035,3
68 602,0
300 472,8
779,1
1 838,3

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
3

Beruházások

26 766,4

Felújítások

10 030,3
453,5

Egyéb felhalmozási célú kiadások
1 820,0

Országos Sportegészségügyi Intézet

1

3,0

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

1 337,1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

259,2

Dologi kiadások

930,6

Egyéb működési célú kiadások

4,8

Felhalmozási költségvetés

6
7

1 151,1

Beruházások

8,1

Felújítások
7 673,3

Közgyűjtemények

11
1

551,8

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

12 190,3
2 412,9
12 455,4
231,6

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

11 907,1

Beruházások

2 388,5

Felújítások

0,5

Egyéb felhalmozási célú kiadások
5 425,3

Művészeti intézmények

12
1

0,1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

10 466,6
2 047,6
11 358,7
52,4

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

6 520,5

Beruházások

242,3

Felújítások

10 126,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
86,8

Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért

13
1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

355,8
77,3
366,0
61,9

Felhalmozási költségvetés

6
7

153,2

Beruházások

0,7

Felújítások
Országos Mentőszolgálat

1

14 293,6

Működési költségvetés

1
2
3
4
5

14

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
3 743,6

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Gyógyító-megelőző ellátás intézetei

1

Működési
bevétel

Működési költségvetés

47 788,9

57,3

8405
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XX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Személyi juttatások

Működési
kiadás

7 209,8

Dologi kiadások

9 407,0

Egyéb működési célú kiadások

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

35 974,9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési
bevétel

15,6
110,9

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

7 849,5

Beruházások

307,6

Felújítások

16,2

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Magyarságkutató Intézet

15
1

84,6

10,0

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

432,4
77,3
423,1
52,3

Felhalmozási költségvetés

6

208,6

Beruházások
Országos Közegészségügyi Intézet

16
1

3 290,8

849,1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

5 735,3
1 244,9
14 572,1
8,2

Felhalmozási költségvetés

6
7

565,3

Beruházások

10,6

Felújítások
13 476,0

Országos Vérellátó Szolgálat

17
1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

6 024,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 091,3

Dologi kiadások

9 734,0

Egyéb működési célú kiadások

30,1

Felhalmozási költségvetés

6
7

243,9

Beruházások

223,8

Felújítások
28 131,0

Klebelsberg Központ

18
1

12 261,2

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

437 677,0
87 153,3
101 084,8

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 123,0

Egyéb működési célú kiadások

5 494,9

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

Beruházások

23 263,0

Felújítások

15 027,2
174,2

Egyéb felhalmozási célú kiadások
3 892,0

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

19
1

Működési költségvetés

1
2
3
4

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 783,0
355,8

Dologi kiadások

1 342,4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 279,6

43,2

8406
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XX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Egyéb működési célú kiadások

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

1 470,4

Felhalmozási költségvetés

6
7

129,4

Beruházások

0,4

Felújítások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

20
2

Normatív finanszírozás

3
4
5

265 414,4

1 153,4

Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás

6 416,8

1,7

Köznevelési szerződések

4 176,8

8,5

Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás

3

Felsőoktatási feladatok támogatása

2
3

Lakitelek Népfőiskola támogatása
Kiválósági támogatások

4

625,0
5,3

Köznevelési feladatok támogatása

4
5
8
9
11
12
13

Köznevelés speciális feladatainak támogatása

3 274,1

8,7

Nemzeti Tehetség Program

2 912,5

187,4

74,5

0,3

10,5

25,2

4 389,0

1 000,0

1 017,5

135,2

0,8

Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása
Tarpai sportkollégium támogatása
Kis létszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő támogatása
Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása
Nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények
központi előirányzata
Egyéb feladatok támogatása

5
1
4
5
6
7
18

I. világháborús centenáriumi megemlékezések
Peres ügyek
Autista gyermekeket gondozó központ támogatása, Lakitelek

75,2

15,0

102,0
842,9

622,5
1 843,5

377,5
141,5

72,5

László Gyula Intézet támogatása

445,0

Hangszercsere program

241,8

0,1

438,0

170,0

107,5

2,7

12,0

39,7

4,4

28,1

15,9

114,2

Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

2
3
4
19

Határon túli kulturális feladatok támogatása
Határtalanul! program támogatása
Határon túli köznevelési feladatok támogatása
Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok
támogatása
Maradványelszámolás

20
8

0,1
250,5

6,6

Nemzetközi kapcsolatok programjai

3
5

Waclaw Felczak Alap

315,6

67,5

Kétoldalú munkatervi feladatok

2
10

Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok

4,0

Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok

2
9

Kulturális szakdiplomáciai feladatok

5,4

EU-tagsággal kapcsolatos feladatok

6

EU-tagságból eredő együttműködések

2
11

EU-tagságból eredő kulturális együttműködések

14,5

Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

1
3
5

1 013,5

34,2

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása

231,3

1,5

Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális
fesztiválok és események támogatása
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra

750,0

Filmszakmai támogatások

12
7
1
2

Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
támogatása
Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti
értékmentő programja
Közművelődési szakmai feladatok

378,0

24,2

98,0

2 695,6

11,2

418,8

0,1

8407

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 261. szám

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

3
4
6
7
13

XX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Kulturális szakemberek továbbképzése

Működési
kiadás

Működési
bevétel

86,3

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
13,5

Csoóri Sándor Alap

4 438,2

NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása

1 100,0

490,1

345,0

408,3

Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása

16,2

5,0

0,6

Művészeti tevékenységek

1
2
4
5

A Magyar Rádió Zenei együtteseinek támogatása
Magyar Rádió Hangarchívuma elhelyezése

10
11

29,0
4 488,1

44,7

Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok
(működési és művészeti pályázatok)
Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése

1 455,7

12,2

1 494,6

0,7

A 100 Tagú Cigányzenekar támogatása
Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása

14
15

300,0

Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása

A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál
megrendezésének támogatása
Egyéb színházi támogatások

12
13
14

A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok

1 150,6

0,9

1 950,0
69,5

7,0

8,4

30,0
27 978,8

7 042,0

719,6

7,9

5,5

1 483,2

0,5

1 130,2

Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok

3

Ifjúságpolitikai feladatok támogatása

2
3
4
5
6
7
16
1
3
6
7
8
17

Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok
Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása
Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása
Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása
Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő
hozzájárulás
Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai
feladatok támogatása
Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok
támogatása
Családpolitikai Programok
Családpolitikai célú pályázatok

3,0
89,6

1,7

297,0

5,5

2 861,6
1 990,1

80,1

0,2

0,2

54,5

0,1

14,6

1 048,9

24,7

59,8

522,4
8 080,7

Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása
Egyes szociális pénzbeli támogatások

1
6
7
18
19

1 210,9

23,9

Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

987,3

2,5

GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott
támogatása
Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése

474,2

2,7

137,5

33,9

136 448,6

8 119,8

2 002,1

199,4

146,3

1 147,4

55,6

4,1

9 242,9

136,5

Gyermekvédelmi Lakás Alap

52,3

Szociális célú humánszolgáltatások

1
4
7
8
9
10
11
20

2019. évi teljesítés

Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása
Közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a
Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási
szerződésekkel történő finanszírozása
Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és
gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel
összefüggő támogatások
Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított
ágazati pótlék
Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési
támogatása
Szociális humánszolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb
bérintézkedés
Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális
programok

24,3
1 150,6

470,0

7 457,9

247,5

1 696,5

0,1

8408
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XX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb
esélyteremtési programok támogatása
Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonközpont
működésének támogatása
Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok
támogatása
Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció
támogatása
Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása

4
6
8
12
13

Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat
ellátó lakóotthonok támogatása
Egészségügyi ágazati előirányzatok

22
2
3
6
13
19
20

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
1,6

371,1

35,4

9,5

625,7

1,8

14,8

1 534,2

437,2

19,7

8,5

3 127,9

18,0

10,0

52,5

9,2

218,5

Légimentés

973,3
1 045,7
15,2

Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének
támogatása
Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása

3 807,3
3 433,9

5 175,4

6 339,7

730,8

Egészséges Budapest Program

2 253,3

15,7

22 303,2

4 676,6

Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő
támogatása
Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok
Természetes fogamzássegítés
Budapesti Szent Ferenc Kórház fejlesztése
A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórház
fejlesztése
Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány

23

Működési
bevétel
1,8

2 133,9

Patika hitelprogram kamattámogatása

33

177,1

1 560,6

Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása

28
29
30
31

Működési
kiadás

Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása

24
25
26

2019. évi teljesítés

266,5

33,5

10 402,1

1 925,9

125,6

14,4

74,7

922,7

230,0

2 277,3

500,0

Sporttevékenység támogatása

4
5

Versenysport támogatása

6
1
2
7
8
10
23
24
25
28

Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének
kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása
Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport
stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása

30
34
35
36
39

364,6
1 495,0

6,6

37,3

1,3

8 405,9

1 251,7

244,8

Fogyatékosok sportjának támogatása

472,5

0,2

2,5

Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása

379,7

6,7

Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése
Utánpótlás-nevelési feladatok

6,4

Szabadidősport támogatása

15,0

Diák- és hallgatói sport támogatása

628,4

11,1

Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások

106,6

0,7

960,9

98,1

793,8

14 850,6
5 761,3

149,7

A 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019) Budapesten
történő megrendezésének támogatása
Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség támogatása

635,0

335,0

Magyar Kézilabda Szövetség szakmai feladatainak támogatása

1 652,0

28,0

300,0

1 700,0

411,1

4 925,2

3,1

3,1

Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása

2

Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése,
fenntartása

2,5

2,9

30,4

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

11

1 053,1

453,5

509,1

Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány támogatása

24

125,7

5 167,7

3 170,0

Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése
és projektjei
Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő
feladatok támogatása
Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása

29

21 092,3

1,9

8409
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XX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Magyar Sport Háza támogatása

Működési
kiadás
180,1

Működési
bevétel
38,8

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
86,1

30,3

Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása

6
13
16
24
18
21
29
30
31
34
35
36

Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítményfejlesztése
Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

2,8

788,0

87,3

412,7

250,0

40,0

Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
7,7

A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének elszámolásai
326,6

2 580,1

Tornaterem-építési program

282,4

69,6

Tanuszoda-fejlesztési program

282,4

222,6
2 575,0

A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása
Gödöllői uszoda beruházás

37
38
39
40
42
44
45
46
48
49
50
54
55
60
62

350,0

Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás

3 122,1

127,0

Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és
üzemeltetésének támogatása
Központi Birkózó Akadémia

3 280,4

105,1

93,1

6,9
3 683,0

Veszprémi uszoda beruházás

673,9

Kültéri sportparkok fejlesztése
Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása
Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatása
Váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok
Szeged multifunkcionális csarnok
Pécsi Utánpótlás Akadémia
Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés

6 835,2

500,0

344,6

Maccabi Játékok sportinfrastruktúra fejlesztése

5 126,7

1 000,0
75,9

224,1

4 988,8
2 500,0
3 562,1

3,8

66,7
261,0

Modern Városok Program Sportcélú Beruházásai
Pécsi Vasutas Sportkör sportinfrastruktúra-fejlesztéseinek
támogatása
Határon túli sportinfrastruktúra fejlesztések támogatása
Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek
támogatása
Újpesti Torna Egylet sportlétesítmény-fejlesztési program

70
71
72
73
74
75

27,4

1 471,3

2,5

194,6
4 347,9

0,4

279,0
1 488,5

Budakalász Város Önkormányzat iskolaberuházás

659,4

Bajai sportuszoda és élményfürdő fejlesztése
2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása

131,9

96,2

A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása

310,3

6 164,0

0,8

215,6

Partiumi Labdarúgó Akadémia létrehozása tárgyú beruházás
támogatása
Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások

25
2
22
51

2 038,5

Köznevelési intézmények felújítása, beruházása
Óvodai férőhelybővítés pályázat
Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása

26

439,9
1 815,3

Vasas SC létesítmény-fejlesztési program
Egyes vízi sport-létesítmények megújításának támogatása

5 458,4

3,5

Népliget rekonstrukció

63
66

63,6

Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása

3,1
1 372,7

575,1

Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk
fenntartott intézmények támogatása
Oktatási alapítványok, közalapítványok

1
14
2

Autizmus Alapítvány

30,8

Kulturális alapítványok, közalapítványok

10
12

Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása
Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum)
támogatása

2 249,5
157,1

1,3

2,5
62,9

8410

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 261. szám

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

27
28
30

XX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása
Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

Működési
kiadás

Működési
bevétel

93,7
18 421,9

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
0,9

161,8

1 383,2

Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása

22

Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek

2

Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok támogatása
Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

2

Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek,
egyesületek támogatása
Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI)
támogatása
Magyar Írószövetség támogatása

23

3
4
5
24

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása

100,0

283,3

9,6

450,0
30,0
22,0

Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek

1
2
3
4
5
6
7
8
25

Magyar Vöröskereszt támogatása

100,1

Magyar Rákellenes Liga támogatása

30,0

Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
működési támogatása
Magyar ILCO Szövetség Kaposvár támogatása

34,9

Magyar Gyermekonkológiai Hálózat

20,0

Daganatos Betegek Lelki Rehabilitációs Otthona

50,0

Rákbetegek Országos Szervezete

20,0

Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért

99,4

29,4

0,6

0,6

Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

5
6
7
8
9
10
11
12
13
21
23
24
25
26
27
26
2
27
1
2
3
35
39
46

2019. évi teljesítés

Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi,
szolidaritási és esélyteremtési programok támogatása
Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos
Érdekvédelmi Szövetsége
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

170,8

0,4

168,3

1,0

199,1

15,0

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége

191,1

18,0

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

218,5

38,9

Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és
Érdekvédelmi Szövetsége
Autisták Országos Szövetsége

26,4

Siketvakok Országos Egyesülete

29,5

0,4

Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és
Alapítványok Országos Szövetsége
Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása

87,6

0,2

609,2

1,3

67,7

Dévény Anna Alapítvány

46,4

Kézenfogva Alapítvány

16,0

Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum

16,0

Afázia Egyesület
Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos
Érdekvédelmi Egyesülete
Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek
Sportköztestületek támogatása

9,0
8,6

0,4

310,7

2,5

Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
és közösségi programok támogatása
Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása

92,2

Családbarát Ország Nonprofit Kft. működésének támogatása

82,0

Nagycsaládosok Országos Egyesülete működésének támogatása
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
Fejlesztő foglalkoztatás támogatása
Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációját
elősegítő programok

1,0

89,0
18,0

100,0
0,7
2 707,7

121,8

294,9

9,7

39,9

2,5
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47

XX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának
támogatása
Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték

48
50

2019. évi teljesítés
Működési
kiadás
43 930,0

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

139,7

2 773,6

Kulturális szakmai feladatok támogatása

1
3
4
5
7
8
10
11

Magyar Állami Operaház - Eiffel Bázis

35,6

Emlékpont Központ támogatása

22,0

Modern Opera beruházása

0,8

Árpád-ház Program tudományos-szakmai projektjeinek
támogatása
Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása

4,0
3 552,9

628,7

2 964,4

2 371,3

0,3

23 381,3

1 527,6

1 267,6

A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása
Makovecz Imre Alap
Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési szakmai szolgáltatást
ellátó új épületének beruházása, Lakitelek
Bartók Év

12
13
14
15
17
21

428,0

5,0

2 393,0

44,0

1 500,0
3,4

11,7

1,6

129,6

19,1

0,6

Kodály-év

9,3

1,2

A Szolnoki Szigligeti Színház felújítása

4,4

995,6

A kecskeméti Katona József Színház felújítása

0,5

118,8

19,7

80,0

Arany János-emlékév programjainak támogatása

K-12 Mesterszalon kialakítása
Központi kezelésű előirányzatok

21
1

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap

1

Családi támogatások

1
2
3
4
5
6
7
8
2

Családi pótlék

309 762,4

712,1

5 955,5

0,2

Gyermekgondozást segítő ellátás

58 444,2

130,6

Gyermeknevelési támogatás

11 077,3

33,8

Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése

2 748,3

2,0

Életkezdési támogatás

6 925,4

Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

3 380,6

Anyasági támogatás

Gyermektartásdíjak megelőlegezése

871,3

448,6

Korhatár alatti ellátások

1
2
3

Szolgálati járandóság

72 171,1

Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék

20 297,0

6,8

Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások

1
2
3
4
5
6
7
8
4

Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és
kereset-kiegészítése
Mezőgazdasági járadék

8 055,1
1 263,8

Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka

35 510,7

14,5

Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések

14 433,4

2,3

Házastársi pótlék
Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása,
Lakbértámogatás)
Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése
Járási szociális feladatok ellátása

2 302,8
22,6
308,6

1,7

75 521,3

243,2

Különféle jogcímen adott térítések

1
2
4
5

Közgyógyellátás

17 964,9

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás

5 400,0

Folyósított ellátások utáni térítés

1 865,1

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

1
1
2

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
Ingatlanvagyon értékesítéséből befolyó bevételek
Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek

201,3
29,6
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4
1

2019. évi teljesítés

XX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rábízott vagyonába
tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XX. fejezet összesen

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Működési
bevétel

1 052,0

40,2

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

3 166 535,1

914 539,3

-2 251 995,8

446 990,7

51 120,6

-395 870,1

0,0

0,0

0,0

3 613 525,8

965 659,9

-2 647 865,9
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2019. évi teljesítés

XXI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
Miniszterelnöki Kabinetiroda

1
1

3,0

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

3 667,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

702,9

Dologi kiadások

705,1

Egyéb működési célú kiadások

968,3

Felhalmozási költségvetés

6

11,3

Beruházások
Nemzeti Kommunikációs Hivatal

2
1

222,6

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

401,5
76,9
204,8
64,6

Felhalmozási költségvetés

6

20,1

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

20
1

Célelőirányzatok

1
2
5
8
9
10
11
13
14
15
16
17
19
20
21
23
21
1
1
2
1
2

Kormányfői protokoll
Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos
feladatok
Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak
ellátásához szükséges hozzájárulás
Tihanyi Alapítvány támogatása

337,3

122,4

44 491,7

404,1

241,6

2 796,0

0,4

252,5

294,8

5,0

Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális
értékek megőrzése és fejlesztése
Turisztikai célelőirányzat

304,9

60,1

14 785,3

907,7

Turisztikai fejlesztési célelőirányzat

27 027,0

Kommentár Alapítvány támogatása
Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos tevékenységével
összefüggő feladatok
Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének
megteremtése
Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program
Aktív kikapcsolódást szolgáló programok, beruházások
Magyar Corvin-lánc Testület támogatása
Kiskörei Vízierőmű környezetének turisztikai és sportcélú
fejlesztése
Nemzetközi tagdíjak
Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
Központi kezelésű előirányzatok
A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlásával
kapcsolatos bevételek és kiadások
A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlása alá
tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése
A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával
kapcsolatos bevételek és kiadások
A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggakorlása
alá tartozó társaságok támogatása
A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása
alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése

99,9
704,4

345,4

2,1

61 334,5

5 757,6

160,6
2 776,2

27,4

319,8
69,4

835,5
1 395,8

3,9

863,8

0,8
14,7
725,8

1,0

50,0
24,8

204,0
1 001,3

9,1

134,7

450,0

89,2
6 598,6

369,5
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XXI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Kiadás
Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XXI. fejezet összesen

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Bevétel

Egyenleg

100 058,1

1 776,4

-98 281,7

75 484,7

6 130,2

-69 354,5

0,0

0,0

0,0

175 542,8

7 906,6

-167 636,2
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XXII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA
Miniszterelnöki Kormányiroda

1
1

705,1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

3 497,0

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

695,4

Dologi kiadások

967,3

Egyéb működési célú kiadások

212,7

Felhalmozási költségvetés

6

1,5

Beruházások
Szerencsejáték Felügyelet

2
1

2,2

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

1 007,8

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

219,9

Dologi kiadások

299,8
20,2

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7

237,9

Beruházások

23,7

Felújítások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

19
1

Célelőirányzatok

1
3
4
5
6
7
8
9
10

Felelős játékszervezési tevékenység támogatása
Autópálya rendelkezésre állási díj
Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez

1,4

418,8
956,0

1,3

27,2

Nemzetközi tagdíjak

69,4

4,6

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

14,9

1,4

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
működtetése
NFSI N. Kft. működési támogatása

57,1

11 600,6

A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése

8,7

4 991,7

500,0

236,9

7,7

0,2
3 364,7

Beruházás Előkészítési Alap

50,3

Állami többletfeladatok
Útdíj rendszerek nemzetközi megismertetésének támogatása

330,1
17 430,5

Kulturális célú kiadások
Eiffel Műhelyház és Próbacentrum beruházása, valamint a
Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének beruházása
1 - 19. cím összesen:

92,0

168 687,0

9 891,8

718,3

10 746,9

10,0

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

20
1

0,9

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

1

5,8

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

891,3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

194,1

Dologi kiadások

193,7
74,4

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7

Beruházások

49,7

Felújítások

25,3

20. cím összesen:

21

3,6

Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása

14
15
16
17
19
20

145,7
122 065,1

Központi kezelésű előirányzatok

1 353,5

0,9

75,0

5,8
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2
3
4
5
1
6
1

2019. évi teljesítés

XXII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és
kiadások
Szerencsejáték koncessziós díj

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

4 812,2
1 431,5

Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja

102,1

Infrastruktúra koncessziókból származó díj

18 026,3

Osztalékbevétel

670,0

Egyéb bevételek
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok
bérfejlesztésének ellentételezése
Az MFB Zrt. működésének támogatása
Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói,
értékbecslői, jogi képviseleti kiadások
Magyar Közút Zrt. tőkeemelése
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok
támogatása
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok
tőkeemelése, pótbefizetése
Peres ügyek

13 752,9
300,0
153,8
7 000,0
50 983,7

106 360,2
1 912,5

Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének
megtérítése
A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
A BMSK Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

4 395,6

A BMSK Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok
támogatása
A mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. által
ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos
tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
A mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.
tőkeemelése

1 458,0

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA

13,5

1 183,8

2 811,4

8 000,0

Kiadás

Bevétel

Hazai működési költségvetés

244 180,8

25 761,3

-218 419,5

Hazai felhalmozási költségvetés

135 007,0

15,8

-134 991,2

0,0

0,0

0,0

379 187,8

25 777,1

-353 410,7

Európai uniós fejlesztési költségvetés
XXII. fejezet összesen

Egyenleg

8417
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XXX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
Gazdasági Versenyhivatal igazgatása

1
1

214,9

6,2

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

1 577,0

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

305,2

Dologi kiadások

523,0

Egyéb működési célú kiadások

101,7

Felhalmozási költségvetés

6

216,6

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

2
2

45,8

Fejezeti tartalék

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XXX. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

2 552,7

214,9

-2 337,8

216,6

6,2

-210,4

0,0

0,0

0,0

2 769,3

221,1

-2 548,2
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Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2019. évi teljesítés

XXXI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
Központi Statisztikai Hivatal

1
1

821,0

24,7

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

7 073,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 470,0

Dologi kiadások

2 601,3
32,6

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7
8

558,7

Beruházások

61,8

Felújítások

6,1

Egyéb felhalmozási célú kiadások
12,0

KSH Könyvtár

4
1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

188,1

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

37,7
113,7

Dologi kiadások

0,9

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7

31,8

Beruházások

53,9

Felújítások
238,0

KSH Népességtudományi Kutató Intézet

5
1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

263,2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

47,7

Dologi kiadások

74,2
1,2

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6

33,5

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

6
1
3

Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
támogatása
Fejezeti általános tartalék

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XXXI. fejezet összesen

978,2

0,3

9,8

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

12 892,4

1 071,3

-11 821,1

745,8

24,7

-721,1

0,0

0,0

0,0

13 638,2

1 096,0

-12 542,2
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2019. évi teljesítés

XXXIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak

1
1

34,7

12,0

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

6 844,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 137,6

Dologi kiadások

495,1

Ellátottak pénzbeli juttatásai

41,6

Egyéb működési célú kiadások

10,8

Felhalmozási költségvetés

6
8

90,3

Beruházások

95,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
5 394,5

MTA Könyvtár és Információs Központ

2
1

24,9

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

525,9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

108,0

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

5 522,3
22,0

Felhalmozási költségvetés

6

88,4

Beruházások
MTA egyéb intézmények

5
1

1 271,5

MTA Létesítménygazdálkodási Központ

1

36,6

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

487,7
100,7
1 426,4
0,9

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

83,0

Beruházások

452,7

Felújítások

43,6

Egyéb felhalmozási célú kiadások
460,5

MTA Jóléti intézmények

1

35,6

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

427,5
91,0
301,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
3

Beruházások

53,8

Felújítások

35,5
0,6

Egyéb felhalmozási célú kiadások
82,0

MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága

1

143,5

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

182,3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

43,3

Dologi kiadások

69,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
4

Beruházások

25,6

Felújítások

32,5

Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkársága

1

Működési költségvetés

1
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13,7
3,5
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szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

3
2

2019. évi teljesítés

XXXIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

8,8

Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés

6

1,7

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

6
1
2
3
7
8
10
14

Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos
társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány)
Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek
támogatása
Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása
Fiatal kutatók támogatása
Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak

80,9
92,4

1,1

323,5

2,4

0,1

0,1

82,5
371,0

Szakmai feladatok teljesítése
MTA Bölcsészet és Társadalomtudományok Kutatóháza
létrehozása

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XXXIII. fejezet összesen

349,7

138,7

156,7

4,4

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

18 818,8

7 596,5

-11 222,3

1 141,4

409,3

-732,1

0,0

0,0

0,0

19 960,2

8 005,8

-11 954,4
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Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2019. évi teljesítés

XXXIV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA
MMA Titkársága

1
1

17,0

MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok

1

0,6

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

4 751,6

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

375,3
1 034,5

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

19,1

Felhalmozási költségvetés

6
8

865,3

Beruházások

0,5

Egyéb felhalmozási célú kiadások
0,1

Magyar Építészeti Múzeum

2
1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

150,7

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

30,1
266,2

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

6,9

Felhalmozási költségvetés

6

161,3

Beruházások
2,4

MMA Kutatóintézet

3
1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

122,3

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26,8
203,1

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

5,4

Felhalmozási költségvetés

6

40,4

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

4
1
2
3
6
7
11
13
20

Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása
Magyar Művészetek Háza programok

95,0

1,0

120,9

Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak

5,6

Kutatási tevékenység támogatása

9,2

0,7

182,8

2,0

1 371,0

9,6

Pályázati alapok
Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása
Nemzeti Szalon programjai

71,2

Makovecz Emlékközpont

86,1

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

0,3

15,1

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

Hazai működési költségvetés

8 933,8

32,8

-8 901,0

Hazai felhalmozási költségvetés

1 082,9

0,6

-1 082,3

0,0

0,0

0,0

10 016,7

33,4

-9 983,3

Európai uniós fejlesztési költségvetés
XXXIV. fejezet összesen
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Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2019. évi teljesítés

XXXV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS
INNOVÁCIÓS HIVATAL
NKFI Hivatal

1
1

2 211,6

162,8

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

1 943,7

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

367,6
1 153,4

Dologi kiadások

673,6

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6

152,8

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

2
1
5

Nemzetközi tagdíjak

3 080,1

ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság támogatása

2 599,9

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XXXV. fejezet összesen

63,3

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

9 818,3

2 211,6

-7 606,7

216,1

162,8

-53,3

0,0

0,0

0,0

10 034,4

2 374,4

-7 660,0
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Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2019. évi teljesítés

XXXVI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT
Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat Titkársága

1
1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

92,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15,0

Dologi kiadások

22,6

Egyéb működési célú kiadások

2,0

Felhalmozási költségvetés

6

37,7

Beruházások
ELKH Kutatóközpontok, Kutatóintézetek

2
1

37 556,7

653,3

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

24 910,8

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 895,4
16 609,1

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

548,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

7 796,5

Beruházások

901,0

Felújítások

754,6

Egyéb felhalmozási célú kiadások
3 491,4

ELKH Támogatott Kutatóhelyek

3
1

57,8

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

3 202,3

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

641,4
1 113,3

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

43,1

Felhalmozási költségvetés

6

401,7

Beruházások

XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XXXVI. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

52 095,8

41 048,1

-11 047,7

9 891,5

711,1

-9 180,4

0,0

0,0

0,0

61 987,3

41 759,2

-20 228,1
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szám szám
név
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2019. évi teljesítés

XLI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Működési
bevétel

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai

1
1

Devizahitelek kamatelszámolásai

1
2

Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett devizahitelek kamata

20 988,6

Egyéb devizahitelek kamata

1
3
2

Átvállalt önkormányzati devizahitelek külföldi pénzintézetek
felé
Egyéb devizahitelek

91,5
241,8

Devizakötvények kamatelszámolásai

1

Nemzetközi devizakötvények

1
2

159 938,8

Devizakötvények kamata
Belföldi devizakötvények

1
3

Devizakötvények kamata
Egyéb devizaműveletek kamatelszámolásai

5 372,1

700,8

-635,6

-1 300,0

A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai

2
1

Forinthitelek kamatelszámolásai

1

Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett forinthitelek kamata

2

25 652,4

Államkötvények kamatelszámolása

1

Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai

1
2
2
3

Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények
kamatelszámolásai
Lakossági kötvények

634 297,1

252 718,5

170 149,3

5 169,7

Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása

23,5

Kincstárjegyek kamatelszámolásai

1
2
4
5

Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása

2 670,9

1,5

Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása

81 794,5

155,9

-64,1

229,0

Repóügyletek kamatelszámolásai

694,7

Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai
Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai

3
1

Jutalékok és egyéb költségek

1
2
2
3

Deviza elszámolások

1 131,9

Forint elszámolások

32 231,1

0,1

Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások

4 079,3

2,1

Adósságkezelés költségei

1 223,9

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

1 139 187,0

258 372,3

-880 814,7

Hazai felhalmozási költségvetés

0,0

0,0

0,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés

0,0

0,0

0,0

1 139 187,0

258 372,3

-880 814,7

Hazai működési költségvetés

XLI. fejezet összesen
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2019. évi teljesítés

XLII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI
ÉS KIADÁSAI
Vállalkozások költségvetési befizetései

1
1
3
4
5
6
7
8
9

303 310,9

Társasági adó
Hitelintézeti járadék

109,4

Pénzügyi szervezetek különadója

56 684,2

Cégautóadó

36 364,0

Egyszerűsített vállalkozói adó

43 364,3

Bányajáradék

45 558,6

Játékadó

28 219,7

Ökoadó

2
10
11
12
13
14
15
16
17
18

5 606,8

Környezetterhelési díj

18 113,7

Egyéb befizetések

26 555,3

Energiaellátók jövedelemadója

102 376,3

Rehabilitációs hozzájárulás
Egyes ágazatokat terhelő különadó

0,4

94,0
158 516,3

Kisadózók tételes adója
Kisvállalati adó

70 492,7

Közműadó

54 509,4
15,7

Korkedvezmény-biztosítási járulék

6 331,1

Reklámadó
Fogyasztáshoz kapcsolt adók

2
1
2
3
4
5
6
7

Általános forgalmi adó

2 839 278,7

Jövedéki adó

1 176 375,7

1 693 100,4

25 087,5

Regisztrációs adó

53 532,6

Távközlési adó

243 399,2

Pénzügyi tranzakciós illeték
Biztosítási adó

82 463,0

Turizmusfejlesztési hozzájárulás

26 909,1

Lakosság költségvetési befizetései

3
1
2
4
5
6

2 424 565,2

Személyi jövedelemadó

7 785,7

Egyéb lakossági adók

215 580,6

Lakossági illetékek

50 368,9

Gépjárműadó
Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes
jövedelmeinek különadója
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj

7

196,2
23,6

Egyéb költségvetési bevételek

4
1

Vegyes bevételek

8
9
10
11
2

Egyéb vegyes bevételek
Kezesség-visszatérülés
Ár- és belvízvédelmi rendszeres befizetés
Hulladék szükségellátás során befolyt bevétel befizetése

1,5

15 675,9
16 877,4
3,7
1 908,0

Központosított bevételek

1
2
3
4
5
6

Bírságbevételek

49 548,9

Termékdíjak

82 711,6

Egyéb központosított bevételek

23 036,4

Megtett úttal arányos útdíj

215 707,7

Hulladéklerakási járulékból származó bevétel

16 080,4

Időalapú útdíj

71 211,6

Költségvetési befizetések

5
1

Központi költségvetési szervek

137 421,5

0,3
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XLII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Önkormányzatok befizetései

10 537,3

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése

21 177,8

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

44 623,5

Nemzeti Foglalkoztatási Alap befizetése

70 000,0

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

301,2

Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése
Uniós programok bevételei

6
2

Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP)

1

Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele
(GINOP)
Versenyképesség Közép-Magyarország OP (VEKOP)

235 596,2

156 443,5

1

Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele
(VEKOP)
Terület és Településfejlesztési OP (TOP)

35 366,5

18 613,9

1

Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele
(TOP)
Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)

12 377,6

78 166,4

1

Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele
(IKOP)
Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)

1

Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele
(KEHOP)
Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)

13 740,1

155 868,4

1

Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele
(EFOP)
Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP)

63 105,0

18 980,5

1

Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele
(KÖFOP)
Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP)

75 328,7

2 521,5

1

Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele
(RSZTOP)
Vidékfejlesztési Program (VP)

11 027,2

0,3

1

Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele
(VP)
Tárgyévi kiadások uniós bevétele (VP)

37 847,7

20 542,2

31 542,6

68 838,6

1 500,2

217,8

3

4

5

6

7

8

9

10

2
11

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP)

1

Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele
(MAHOP)
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek

1

Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele
(CEF)
Egyéb programok

1

Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele
(egyéb programok)
Egyéb uniós bevételek

12

13

7
2
4

133 067,1

70 264,8

10 397,2

65,3

16 035,4

Vámbeszedési költség megtérítése

211 405,1

Uniós támogatások utólagos megtérülése
Tőke követelések visszatérülése

8
1
2
24
25
26
27
28
29

37,1

Kormányhitelek visszatérülése

1 536,9

Alárendelt kölcsöntőke kötvény visszatérülése
Babaváró támogatás banki költségtérítés

3 266,1

Babaváró támogatás tartozások elengedése

1 722,1

Babaváró támogatás kamattámogatása

3 410,5

Diákhitel tartozás csökkentésének támogatása

1 912,1

Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása

959,0

Lakástámogatások

1

Egyéb lakástámogatások

17 861,5

173 374,7
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XLII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Szociálpolitikai menetdíj támogatás

31
32

2019. évi teljesítés
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

89 088,1

Egyéb költségvetési kiadások

1

Vegyes kiadások

4
6
11
12
19
22
24
28
33
4

Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások
Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése

7
10
14
15
16
21

69,5

Egyéb vegyes kiadások

7 170,8

1% SZJA közcélú felhasználása

8 836,8

Mehib és Eximbank behajtási jutaléka
Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés
Államadósság Kezelő Központ Zrt. közreműködési díja
Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti
kiegészítő finanszírozása
Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése
MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési
kötelezettség
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési
kötelezettség
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből
eredő fizetési kötelezettség
A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő
fizetési kötelezettség
A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési
kötelezettség
MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből
eredő fizetési kötelezettség
Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési
kötelezettség
Egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség

5

311,0

1,0

874,8
2 201,0
8,9
30 059,3

612,3
12 110,4
1 927,6
4,0
54,8
50,0
0,5
43,5

Kormányzati rendkívüli kiadások

34
2

Pénzbeli kárpótlás

1
2
3

Pénzbeli kárpótlás
Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás
Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei

674,6

0,7

1 740,7
44,3

Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz

35
1

Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása

5
2

1
3
4
8
2

Járulék címen átadott pénzeszköz
Szabadságmegváltás támogatása
Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások
Illetményemelés támogatása

1,5
437 496,6
113,4
0,2
232,6

CEB tagdíj
Bruegel tagdíj

2,6
31,4
1 141,2

AIIB alaptőke hozzájárulás
Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység

1

1
2

2019. évi kompenzáció támogatása

Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek
kiadásai
Nemzetközi tagdíjak

36

37

29 737,8

Egészségbiztosítási Alap támogatása

3
4
5
6
10

3
4

Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás

1 622,3

IDA alaptőke-hozzájárulás
Egyéb kiadások

32,8
3 300,5

Az NBB magyarországi székhelyének létesítésével kapcsolatos
tőkeemelés
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez
ÁFA alapú hozzájárulás

54 467,3

GNI alapú hozzájárulás

285 380,6
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3
4
41
42

XLII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

22 520,4

Brit korrekció
Dánia, Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI
csökkentés
Követeléskezelés költségei

2 938,2
0,1

Alapok támogatása

2
3
5
43
44

2019. évi teljesítés

31 754,9

Bethlen Gábor Alap támogatása
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása

29 782,5

2 635,5
12 403,5

310,3
286 615,4

Központi Maradványelszámolási Alap
A SZEVIÉP Zrt. károsultjainak rendkívüli állami kárrendezése

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XLII. fejezet összesen

56,9

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

1 065 128,0

9 393 937,3

8 328 809,3

209 531,5

1 693 100,7

1 483 569,2

0,0

1 251 419,3

1 251 419,3

1 274 659,5

12 338 457,3

11 063 797,8
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XLIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek

1
1

Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek

1
2

16 272,6

Ingatlan értékesítésből származó bevételek

3
4
5
6
2

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok
értékesítési bevétele
Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek

2 681,1

Bérleti díjak

2 754,2

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok
bérleti díja
Vagyonkezelői díj

3 855,6

0,7

5 246,5

2 791,0

Társaságokkal kapcsolatos bevételek

1
2

8 217,1

Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevétel

17 772,9

Osztalékbevételek

3

11 635,4

Egyéb bevételek

1
2

304,2

Távközlési koncessziókból származó díj

1 189,9

Az Európai Uniós finanszírozású projektek megelőlegezéseinek
visszatérülése
Vegyes bevételek

3
5

3 461,7

503,6
32 500,0

Frekvencia használati jog értékesítéséből származó bevételek
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

2
1

Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások

1

Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

1
2
12
13
19
2
1
2
3
3
2

446,2

6 600,0
8 000,0

Hungexpo fejlesztése
Sportcélú fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanvásárlások- és
beruházások
Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
Az MNV által kezelt ingatlanok üzemeltetése, fenntartása,
karbantartása, javítása
Ingatlanok őrzése
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása,
karbantartása
Ingóságok és egyéb eszközök vásárlása

28 542,3
5 340,2

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott
ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások
Ipari parkok kialakítása, fejlesztése
98,3

16 995,4

5 338,9
2 976,5

23,3

3 500,0
123,9

Társaságokkal kapcsolatos kiadások

1

Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások

1
2
2

16 857,6

Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés,
pótbefizetés
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott tőkeemelés

721,0

Állami tulajdonú társaságok támogatása

1
2
3
4
5
6
3

Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai

Az MNV Zrt. működésének támogatása
Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok
támogatása
A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.
támogatása
A nemzeti filmvagyon kezelésével és védelmével kapcsolatos
támogatás
Közgyűjteményi digitalizálási Stratégia megvalósítását szolgáló
kiadások
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és
tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások
Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő
kiadások

7 800,0
2 665,0
10 000,0
806,6
1 225,0
4 100,0
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4

XLIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi
feladatok finanszírozása
Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása

5
7

Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő
egyéb kiadások
A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

4
1
2
3
4
6
7

Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja
Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése
Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása
Egyéb vagyonkezelési kiadások
Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos
kiadások
A Beruházási Ügynökség működésének támogatása
A Beruházási Ügynökség tevékenységéhez kapcsolódó egyéb
kiadások
Egyedi magasépítési beruházások

3
8

9 415,5

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
441,8

631,2
673,7

2 074,5

334,8

114,2

91,6

3 375,0

2 348,2

9,9

3 920,0
21,8

67,5

Tatabánya multifunkciós csarnok

4

Működési
bevétel

17 897,6

ÁFA elszámolás

1
2

Működési
kiadás

113,1

Eljárási költségek

3

2019. évi teljesítés

125,0

Programszerű magasépítési beruházások

1
3

1 195,5

Sportpark beruházások
Tanterem beruházások

2

18,3

Beruházás megvalósítás

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

68,0

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

Hazai működési költségvetés

76 564,3

63 356,9

-13 207,4

Hazai felhalmozási költségvetés

88 533,1

45 829,6

-42 703,5

0,0

0,0

0,0

165 097,4

109 186,5

-55 910,9

Európai uniós fejlesztési költségvetés
XLIII. fejezet összesen
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Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek

1
1
2
3
4

22,6

Ingatlan értékesítéséből származó bevételek

3 693,1

3 463,3

Haszonbérleti díj
Vagyonkezelői díj

126,3

Egyéb bevételek

153,4

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások

2
1
2
3
4

158,5

Termőföld vásárlás

5 095,8

8 674,3

Életjáradék termőföldért
Ingatlanok fenntartásával járó kiadások

495,6

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

1
2
3
4
5
6
7

Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja

1 593,4
141,2

Eljárási költségek, díjak
Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés

300,0

Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése

1 299,8

Bírósági döntésből eredő kiadások

1 315,6
595,2

Egyéb vagyonkezelési kiadások

179,9

Értéknövelő beruházások megtérítése

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XLIV. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

14 573,6

3 765,6

-10 808,0

5 275,7

3 693,1

-1 582,6

0,0

0,0

0,0

19 849,3

7 458,7

-12 390,6

8432

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 261. szám

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2019. évi teljesítés

LXII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS
INNOVÁCIÓS ALAP
1
2
3
4
6
8
19
20
23

Hazai innováció támogatása
A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció
támogatása
Befizetés a központi költségvetésbe

31 205,2

2 709,6

2 599,7

139,8

21 177,8

Alapkezelőnek átadott pénzeszköz

2 087,2

162,8

Kutatási témapályázatok támogatása

7 186,0

498,6

Kutatási Kiválósági Programok

3 310,1

265,4

Innovációs járulék

65 103,1

Egyéb bevételek
Költségvetési támogatás

LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
LXII. fejezet összesen

1 254,5

281,3

12 403,5

310,3

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

67 566,0

78 761,1

11 195,1

3 776,2

591,6

-3 184,6

0,0

0,0

0,0

71 342,2

79 352,7

8 010,5
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LXIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Működési
bevétel

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP
Aktív támogatások

1
1
2
4
5
6
7

9 015,7

19 926,9

11 764,4

Álláskeresési ellátások

83 118,7

Bérgarancia kifizetések

2 263,0

Működtetési célú kifizetések

2 675,8

Költségvetési befizetés

2

70 000,0

Egyéb költségvetési befizetés
Start-munkaprogram

8
14

148 187,1

17 323,8

75 158,9

26,4

EU-s elő- és társfinanszírozás

4
25
26

2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak
előfinanszírozása
Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése

71 163,8

359,0

Területi egyéb bevétel

1 484,1

492,7

Központi egyéb bevétel

2 744,8

110,1

302,2

24,8

Egyéb bevétel

1
2
3

38

12 281,4

Passzív kiadások

1

31
33
35

Foglalkoztatási és képzési támogatások
Szakképzési és felnőttképzési támogatások

Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel

104 784,5

Szakképzési hozzájárulás

346,5

Bérgarancia támogatás törlesztése

220 422,3

Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti
Foglalkoztatási Alapot megillető hányada
Szociális hozzájárulási adó Nemzeti Foglalkoztatási Alapot
megillető hányada

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
LXIII. fejezet összesen

64 562,3

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

413 611,8

465 810,5

52 198,7

38 130,3

986,6

-37 143,7

0,0

0,0

0,0

451 742,1

466 797,1

15 055,0
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LXV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP
Költségvetési támogatás

2
3
3
4
5
7
8
9

31 754,9

Eseti támogatás

29 782,5

5 597,1

Egyéb bevétel
29 410,6

Nemzetpolitikai célú támogatások

0,7
30 438,0

2 370,5

Alapkezelő működési költségei

16,6

Egyéb kiadások
Magyarság Háza program támogatása
Határtalanul! program támogatása

216,0
7 448,8

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

Hazai működési költségvetés

39 462,5

37 352,0

-2 110,5

Hazai felhalmozási költségvetés

30 438,0

29 783,2

-654,8

0,0

0,0

0,0

69 900,5

67 135,2

-2 765,3

Európai uniós fejlesztési költségvetés
LXV. fejezet összesen
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LXVI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP
1
1
2
2
3
4

1 836,3
860,7

Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT)
beruházási munkái és biztonságnövelő programja
Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása

1 782,8

Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása

2 991,7

Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése

1

6
7
15

255,6

Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése
RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT
üzemeltetési kiadásai
Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások
támogatása
Alapkezelőnek működési célra

5

5 602,4
847,6

388,0

143,9

Nukleáris létesítmények befizetései

1
16
18
19

Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók
beruházása, fejlesztése
Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása

24 407,7

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése

3,6

Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése
Költségvetési támogatás

2 635,5
731,7

Egyéb bevételek

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

3 195,5

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

Hazai működési költségvetés

6 593,9

27 778,5

21 184,6

Hazai felhalmozási költségvetés

8 115,1

3 195,5

-4 919,6

0,0

0,0

0,0

14 709,0

30 974,0

16 265,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés
LXVI. fejezet összesen

8436

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 261. szám

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2019. évi teljesítés

LXVII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
1
2
4
6
7
9

Alapból nyújtott támogatások

9 871,6

Működési kiadások

841,2

Kulturális célú központi költségvetési szervek működési
kiadásainak támogatása
Egyéb bevételek

245,0

40,5

292,9
11 144,2

Játékadó NKA-t megillető része

2 484,7

Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó
befizetések

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
LXVII. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

10 957,8

13 921,8

2 964,0

40,5

0,0

-40,5

0,0

0,0

0,0

10 998,3

13 921,8

2 923,5
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LXXI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek

1
1

1 852 942,8

Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és
munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék
Biztosítotti nyugdíjjárulék

2
1

1 468 248,4

Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék

3

Egyéb járulékok és hozzájárulások

2
5

686,7

Megállapodás alapján fizetők járulékai

19 151,5

Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher

5
6

5 229,6

Késedelmi pótlék, bírság
Költségvetési hozzájárulások

7

29 737,8

Tervezett pénzeszköz-átvétel

7

Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

3

6 207,6

Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek
Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások

2
1

Nyugellátások

1

Öregségi nyugdíj

1
2
3

Korhatár felettiek öregségi nyugdíja

2 813 847,9
260 785,3

Nők korhatár alatti nyugellátása
Hozzátartozói nyugellátás

1
2
4

29 374,1

Árvaellátás

351 786,3

Özvegyi nyugellátás
Egyösszegű méltányossági kifizetések

2
5

588,1

Egyszeri segély

45 927,1

Nyugdíjprémium céltartalék

4

Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai

4

Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások

2
3

Postaköltség

5 114,9

Egyéb kiadások

2 168,3

Vagyongazdálkodás

3
1

Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás

1,5

40,5

Egyéb befizetések

4
1

301,2

Költségvetési befizetések

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

3 509 894,7

3 382 244,9

-127 649,8

Hazai felhalmozási költségvetés

0,0

0,0

0,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés

0,0

0,0

0,0

3 509 894,7

3 382 244,9

-127 649,8

Hazai működési költségvetés

LXXI. fejezet összesen
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LXXII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek

1
1

713 844,4

Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és
munkáltatói egészségbiztosítási járulék
Biztosítotti egészségbiztosítási járulék

2
3

992 266,1

Egyéb járulékok és hozzájárulások

1
2
4
5

31 970,1

Egészségügyi szolgáltatási járulék

293,2

Megállapodás alapján fizetők járulékai

34 830,2

Munkáltatói táppénz hozzájárulás

292,1

Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher

4
5
6

42 046,6

Egészségügyi hozzájárulás

2 884,1

Késedelmi pótlék, bírság
Költségvetési hozzájárulások

2

5 400,0

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési
hozzájárulás
Járulék címen átvett pénzeszköz

6
7

437 496,6

Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

1
2
3
7

Terhességmegszakítás egyéni térítési díja

599,2

Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések

7 194,5

Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek

2 189,5

Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései

1
2
8
1
2
11

30 959,1

Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói
befizetések
Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és
forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással
kapcsolatos bevételek
Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése

61 158,6

7 166,3

EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások

158,4

Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások
Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése

1
2
12
13

35,4

Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással
kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések
Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése

124,4
7 941,4

Baleseti adó

52 693,4

Népegészségügyi termékadó
Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

2
2

Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai

1
2

Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély

66 591,7

Táppénz

1
2
3
3

Táppénz
Gyermekápolási táppénz
Baleseti táppénz

112 256,4
6 280,4
14 367,9

Betegséggel kapcsolatos segélyek

4
4
5
6
7

Egyszeri segély
Kártérítési járadék
Baleseti járadék

3

450,0
725,2
8 098,2

Gyermekgondozási díj

197 409,6

Rokkantsági, rehabilitációs ellátások

282 654,4

Természetbeni ellátások

1

Gyógyító-megelőző ellátás

1
2
3

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás

139 537,0

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

26 851,9

Fogászati ellátás

37 354,2

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
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4
5
8
13
15
17
18

LXXII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

6 558,2

Otthoni szakápolás
Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás

2
3
4

2019. évi teljesítés

9 673,1

Művesekezelés

25 471,1

Célelőirányzatok

53 714,4

Mentés

44 214,1

Laboratóriumi ellátás

30 630,0

Összevont szakellátás

966 685,5

Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása

3 864,7
92,3

Anyatej-ellátás
Gyógyszertámogatás

1

383 674,8

Gyógyszertámogatás kiadásai

5

Gyógyászati segédeszköz támogatás

1
2
3

8 588,5

Kötszertámogatás
Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása
Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás

6
7

5 000,4

Utazási költségtérítés
Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett
ellátások kiadásai
Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül

1
2
3
4
5

Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése
Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások
Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető
egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítás egyéb kiadásai

4

17 482,0
490,7

Sürgősségi ellátás EGT-n kívül

4

488,9
63 499,7

0,1
198,4
2 262,5

Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások

1
2
3
7
8

Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

2 701,5

Postaköltség

3 186,6

Egyéb kiadások

1 885,8

Gyógyszertárak juttatása

4 100,0

Gyógyszertárak szolgáltatási díja

4 500,0

Vagyongazdálkodás

3
1

Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás

7,8

35,1

Egészségbiztosítási költségvetési szervek

5
1

1 672,0

Központi hivatali szerv

1

280,6

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

4 416,0

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

903,9
2 557,6

Dologi kiadások

334,5

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7
8

950,6

Beruházások

53,1

Felújítások

2,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

Hazai működési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
LXXII. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

2 539 760,0

2 433 250,7

-106 509,3

1 005,7

280,6

-725,1

0,0

0,0

0,0

2 540 765,7

2 433 531,3

-107 234,4

8440

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 261. szám

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2019. évi teljesítés

LXXII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Központi alrendszer

Működési
kiadás

Működési
bevétel

Kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Bevétel

Egyenleg

18 080 845,2

18 080 845,2

0,0

Hazai felhalmozási költségvetés

3 023 128,5

2 102 355,5

-920 773,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés

1 566 145,4

1 359 024,2

-207 121,2

22 670 119,1

21 542 224,9

-1 127 894,2

Hazai működési költségvetés

Központi alrendszer összesen

2. melléklet a 2020. évi … törvényhez

„A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása" cím előirányzatainak és pénzforgalmi
teljesítésének alakulása
Sorszám
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Megnevezés
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
A települési önkormányzatok működésének támogatása és a polgármesteri
illetmény támogatása
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása
Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása

Eredeti
előirányzat

millió forintban
Módosított
Teljesítés
előirányzat

157 591,6

156 602,3

156 405,5

149 521,6

149 432,3

149 344,6

76,3
115,4
4 891,3

76,3
115,4
4 891,3

46,2
110,1
4 891,3

1.5

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi
kompenzációja

2 987,0

2 087,0

2 013,3

2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

189 713,4

185 714,4

185 673,9

2.1

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját
közvetlenül segítők bértámogatása és az óvodaműködtetési támogatás

177 858,2

180 247,8

180 247,6

2.2

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása és
a nemzetiségi pótlék

919,8

823,8

784,2

2.3

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel
rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

10 935,4

4 642,8

4 642,1

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 261. szám

2. melléklet a 2020. évi CXVII. törvényhez

8441

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

3.1

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak
támogatása
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék

3.2

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

34 079,4

34 079,4

34 079,4

3.3

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

51 764,7

51 940,6

51 853,7

3.4

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások,
valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

24 846,0

25 063,8

25 018,2

3.5

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

36 568,9

33 145,1

33 113,1

4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

78 974,0

78 958,4

78 931,5

5.
5.1

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti
szervezetek támogatása
Kulturális illetménypótlék

38 482,6
21 872,0

38 071,8
21 961,2

37 893,3
21 961,2

13 005,6

13 005,6

13 005,6

3 605,0

3 105,0

2 926,5

628 961,7

619 716,9

618 596,4

3.

5.2
5.3

Összesen

164 200,1

160 370,0

159 692,2

16 941,1

16 141,1

15 627,8

8442

Sorszám
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3. melléklet a 2020. évi … törvényhez

„A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai” cím előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

Sor- szám

Megnevezés

millió forintban
Eredeti
Módosított
Teljesítés
előirányzat előirányzat
50 884,8
85 404,0
56 544,4

1.

Működési célú támogatások

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása
A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása

4 500,0
100,0
1 820,0

4 500,0
841,5
1 820,0

4 499,4
841,5
1 820,0

12 000,0

12 000,0

12 000,0

1.5.

A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása

2 050,0

2 050,0

2 050,0

1.6.
1.7.
1.8.

Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása
Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatása
Önkormányzatok rendkívüli támogatása
Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás (pályázat)
A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok
Önkormányzati elszámolások
Az önkormányzati elszámolások előirányzat terhére teljesíthető kifizetések
A költségvetési évet megelőző év elszámolás alapján a helyi önkormányzatok
részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege
A kincstári felülvizsgálat, illetve az ÁSZ ellenőrzése alapján a helyi
önkormányzatokat pótlólagosan megillető támogatások költségvetési évben
kifizetett összege
Az államháztartásról szóló jogszabályok alapján költségvetési évben a helyi
önkormányzatokat megillető ügyleti és késedelmi kamat összege
Az Áht. 83. § (6a) bekezdésében felsorolt, költségvetési évet megelőző éveket
terhelő kötelezettségek költségvetési évben történő teljesítése esetén a
költségvetési évet megelőző évben felfüggesztett támogatások összege

150,0

150,0

149,9

300,0
280,0

300,0
160,0

300,0
153,9

3 000,0

5 000,0

4 999,1

11 000,0

6 400,0

6 312,1
6 298,7

4 684,8

42 045,5

1.9.
1.10.
1.10.1.
1.10.2.
1.11
1.11.3
1.11.3.1.
1.11.3.2.
1.11.3.3.
1.11.3.4.
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3. melléklet a 2020. évi CXVII. törvényhez

13,4
13 282,3
1 863,6
1 450,7
390,6
0,9
21,4
8443

1.11.3.6.
1.11.3.7.
1.11.4.
1.11.5.
1.11.6.

1.11.6.1.

1.11.6.2.

1.11.6.4.
1.12.

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

A prémium évek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló
2004. évi CXXII. törvény szerinti tárgyévi munkáltatói kifizetések
Az önellenőrzés és a kincstári felülvizsgálat során a helyi önkormányzat javára
megállapított visszatérítés összege
2018. évi költségvetési törvény 3. melléklet II. pontjában szereplő azon
költségvetési támogatások le nem hívott részének forrása, amelyek esetében a
tárgyévet megelőző évben csak az előleg kifizetése történt meg
Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása
Az előirányzat szolgál

0,0
0,0
9 548,5
3,0
1,8

a 2015. március 1-jét megelőzően megállapított, a 2015. február 28-án hatályos
Szoctv. 38. § (5) bekezdése alapján az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő
személy részére járó lakásfenntartási támogatásra, valamint az 55/A. § alapján
járó adósságcsökkentési támogatásra kifizetett összegek 90%-ának fedezetéül
A "Sikeres Magyarországért Panel Plusz" Hitelprogram keretében
lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönökhöz kapcsolódó
támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 15.) Korm.rendelet alapján
kamattámogatásra jogosultak számára
kifizetett összeg fedezetéül
Az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal
és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi
nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot
korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és
munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm.rendelet
alapján a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén kifizetett összeg
100%-a fedezetéül
A helyi önkormányzat és társulása számára a Svájci-Magyar Együttműködési
Program fejlesztési célú pályázataihoz szükséges saját forrás kiegészítése a
korábbi években megítélt és támogatási szerződésben rögzített központi
költségvetési támogatásból adódó fizetési kötelezettség teljesítése
Kiegyenlítő bérrendezési alap

Teljesítés

0,0

0,0

1,8

0,0

11 000,0

10 137,0

10 136,2
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1.11.6.3.

Megnevezés

8444

Sor- szám

4. melléklet a 2020. évi … törvényhez
„A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai” cím előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének
alakulása
millió forintban
Sorszám
2.

Megnevezés
Felhalmozási célú támogatások

2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai
2.4.
támogatása
2.4.1. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
2.4.2. Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása
2.4.3. Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak
2.5.
kártalanítása
2.6. Bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása
2.7. Pannon Park beruházási projekt támogatása
2.8. Békásmegyeri vásárcsarnok építése
2.9.

Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattörlesztőrészletek átvállalásának támogatása

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

42 340,0

26 181,3

26 138,9

370,0
5 000,0
2 000,0
500,0
2 500,0
1 500,0

370,0
10 100,0
2 400,0
700,0
7 000,0
2 055,0

370,0
10 065,1
2 399,1
675,7
6 990,3
2 055,0

806,0

806,0

803,4

300,0
136,0

300,0
136,0

297,4
136,0

370,0

370,0

370,0

300,0

30,0

25,1

1 500,0
15 875,0
1 500,0

0,0
7 937,5
0,0

0,0
7 937,5
0,0

723,0

0,0

0,0
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4. melléklet a 2020. évi CXVII. törvényhez

8445

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

8446

Sorszám

Teljesítés

Normafa Park program támogatása
Normafa Park projekt egyes beruházási elemeinek támogatása

620,0

310,0

310,0

7 400,0

2 369,5

2 369,5

2.12.

Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztésének támogatása

2 977,5

0,0

0,0

2.13.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat felújítási feladatainak támogatása

900,0

450,0

450,0

2.14.

Hatvani sport- és rendezvénycsarnok beruházás megvalósításának támogatása

369,5

534,3

534,3

2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.

Fürdőberuházás megvalósításának támogatása Bogácson
Fürdőberuházás megvalósításának támogatása Mezőcsáton
Épület közösségi célú felújításának támogatása Vattán
Csincsei művelődési ház bővítésének támogatása
Zalaapáti Község Önkormányzatának támogatása
Klauzál tér felújítása projekt előkészítésének támogatása
Kállósemjéni bölcsőde beruházás támogatása
A Budapest, IX. kerületi MÁV-Aszódi telep vízhálózata fejlesztésének
támogatása

500,0
500,0
300,0
100,0
19,0
300,0
160,0

250,0
250,0
150,0
50,0
19,0
0,0
80,0

250,0
250,0
150,0
50,0
19,0
0,0
80,0

60,0

60,0

60,0

110,0

110,0

110,0

250,0
200,0
6 730,5

250,0
0,0
3 630,5

250,0
0,0
3 145,6

49 070,5

29 811,8

29 284,5

2.22.

A Budapest, IX. kerületi MÁV-Aszódi telepen a közvilágítás kiépítésének
támogatása
2.24. Golgota téri Stáció helyreállításának támogatása
2.25. Józsefvárosi strand- és gyógyfürdő beruházás előkészítésének támogatása
3.
Vis maior támogatás
Összesen
2.23.
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2.10.
2.11.

5. melléklet a 2020. évi … törvényhez

Uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzatok a 2014-2020-as programozási időszakra

Megnevezés

Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
Intelligens Közlekedésfejlesztési Operatív Program
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program
Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program
Vidékfejlesztési Program
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program
Operatív Programok összesen
Belső Biztonsági Alap
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap
Belügyi Alapok összesen***

Indikatív forráskeret a
teljes időszakban*

Kötelezettségvállalási
állomány
2014. január 1. és 2019.
december 31. között

Indikatív forráskeret a
teljes időszakban

Kötelezettségvállalási állomány
2019. december 31-én

7 539 822 504
489 739 084
3 359 797 420
4 625 689 579
3 181 392 719
2 542 183 852
859 177 834
93 984 713
3 565 455 123
26 593 236

2 516 247,0
150 865,9
1 102 924,5
1 084 003,8
1 046 685,4
850 070,9
258 579,7
30 544,8
1 116 166,7
12 720,0

Központi költségvetési
forrás
millió forint**
2 453 081,3
111 079,3
159 336,6
127 668,5
1 093 110,1
186 032,1
1 504 968,1
265 582,6
1 035 066,1
182 658,7
827 099,5
144 531,3
279 533,5
175 777,4
30 577,9
5 396,1
1 160 020,8
247 461,9
8 652,1
2 777,3

25 107 756 690

26 283 836 065

8 168 808,6

8 551 446,1

1 448 965,2

10 000 411,3

82 874 927
34 455 028

53 060 000
9 830 000

26 963,4
11 209,9

17 263,1
3 198,2

4 138,5
972,8

21 401,5
4 171,0

117 329 955

62 890 000

38 173,3

20 461,3

5 111,2

25 572,5

euró
7 733 969 530
463 703 439
3 389 963 001
3 331 808 225
3 217 105 883
2 612 789 000
794 773 905
93 882 921
3 430 664 493
39 096 293

EU forrás

Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus, Norvég
214 600 000
0
69 820,1
0,0
0,0
Finanszírozási Mechanizmus
* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 5. számú melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret.
**Éves átlagos euróárfolyam forintban 325,35
***Az indikatív forráskeret eltér a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 5. számú mellékleteben megadottól, mert a Bizottság évközben változtatott a kereteken.

Összesen
2 564 160,6
287 005,1
1 279 142,2
1 770 550,7
1 217 724,8
971 630,8
455 310,9
35 974,0
1 407 482,7
11 429,4
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5. melléklet a 2020. évi CXVII. törvényhez

0,0
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2020. évi CXVIII. törvény
egyes adótörvények módosításáról*
I. FEJEZET
A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA
1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása
1. §		
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) VI. Fejezete a 29/D. §-t követően
a következő alcímmel egészül ki:

„Személyi kedvezmény
29/E. § (1) A súlyosan fogyatékos magánszemély az összevont adóalapját [29. §] személyi kedvezménnyel csökkenti.
A kedvezmény az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető.
(2) Súlyosan fogyatékos magánszemélynek azt kell tekinteni, aki az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény
igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló kormányrendeletben említett
betegségben szenved, továbbá, aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül.
(3) A kedvezmény jogosultsági hónaponként a minimálbér egyharmada száz forintra kerekítve.
(4) Jogosultsági hónapként azok a hónapok vehetők figyelembe, amelyekben a fogyatékos állapot az erről szóló
igazolás, határozat alapján legalább egy napig fennáll.”
2. §		
Az Szja tv. 48. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az adóelőleg-megállapításra kötelezett kifizető a bevételt terhelő adóelőleget a magánszemély által írásban
adott vagy a magánszemély által az Eüsztv. szerinti elektronikus azonosítási szolgáltatás alkalmazásával az erre
a célra létrehozott elektronikus felületen az adóhatóság felé megtett és az állami adó- és vámhatóság által a kifizető
részére elektronikus úton továbbított nyilatkozat (a továbbiakban: adóelőleg-nyilatkozat) figyelembevételével
állapítja meg, ha az adóelőleg-nyilatkozatot felszólítására vagy önként a magánszemély a kifizetést megelőzően
rendelkezésére bocsátja. Ha a kifizető az államháztartásról szóló törvény szerint a kincstári számfejtési körbe
tartozik, az adóelőleg-nyilatkozatot az állami adó- és vámhatóság a Magyar Államkincstárnak is továbbítja.
Adóelőleg-nyilatkozat érvényesen esetenként vagy az adóéven belül visszavonásig adható azzal, hogy a korábbi
adóelőleg-nyilatkozat visszavonásának minősül az is, ha a magánszemély újabb adóelőleg-nyilatkozatot tesz.
Ha a magánszemély írásban és elektronikus felületen is tett adóelőleg-nyilatkozatot, a kifizetőnek az írásban átadott
adóelőleg-nyilatkozatot kell figyelembe vennie. Az adóelőleg-nyilatkozat tartalmát érintő bármely változás esetén
a magánszemély köteles haladéktalanul új adóelőleg-nyilatkozatot tenni. Nem kell új adóelőleg-nyilatkozatot tenni,
ha a magánszemély a családi kedvezményt már a magzatra tekintettel is érvényesítette.”
3. §		
Az Szja tv. 70. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A (7) bekezdés b) pont alkalmazásában az éves rekreációs keretösszeg
a) évi 450 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;
b) a 450 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló
jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn;
c) évi 450 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg.”
4. §		
Az Szja tv.
a)
1. számú melléklete az 1. melléklet,
b)
3. számú melléklete a 2. melléklet,
c)
11. számú melléklete a 3. melléklet
szerint módosul.

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. november 17-i ülésnapján fogadta el.
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5. §		
Az Szja tv.
a)
1/A. § (3) bekezdésében a „(3) bekezdés” szövegrész helyébe a „(4) bekezdés” szöveg,
b)
1/B. § (1a) bekezdésében a „31/B. § (2) bekezdés d) pontja” helyébe a „31/B. § (2a) bekezdés g) pontja” szöveg,
c)
7. § (1d) bekezdésében a „felszámolása miatt” szövegrész helyébe a „végelszámolása vagy felszámolása miatt”
szöveg, a „felszámolásával összefüggésben kárrendezés címén” szövegrész helyébe a „végelszámolásával vagy
felszámolásával összefüggésben kártalanítás vagy kárrendezés címén” szöveg,
d)
49. § (1) bekezdésében az „a családi kedvezményt, az első házasok kedvezményét érvényesítő” szövegrész
helyébe az „a személyi kedvezményt, az első házasok kedvezményét, a családi kedvezményt érvényesítő”
szöveg,
e)
5. számú melléklet II. Részletező nyilvántartások cím 4. A beruházási és felújítási költség-nyilvántartás
alcímében, a 10. Selejtezési nyilvántartás alcímében és a III. Selejtezés címben az „50 ezer” szövegrész helyébe
a „200 ezer” szöveg,
f)
13. számú melléklet Kisvállalkozások adókedvezménye cím 10. pontjában a „kamat 40 százaléka,
2013. december 31-ét követően, de 2017. január 1-jét megelőzően megkötött hitelszerződések esetében
a kamat 60 százaléka. A 2016. december 31-ét követően megkötött hitelszerződések esetében a kamat teljes
összege adókedvezményként érvényesíthető” szövegrész helyébe a „kamat teljes összege a hitelszerződés
megkötésének időpontjától függetlenül” szöveg
lép.
6. §		
Hatályát veszti az Szja tv.
a)
7. § (1c) bekezdésében az „és (3b)” szövegrész,
b)
12/C. § (3) bekezdés d) pontja,
c)
40. §-a és az azt megelőző „Személyi kedvezmény” alcím-cím,
d)
60. § (1) bekezdésében a „Ha jogi személy 1989. január 1. napja előtt értékesített ingatlant a magánszemély
részére, az ingatlan megszerzésének időpontja a szerződéskötés napja.” szövegrész,
e)
5. számú melléklet V. Különleges rendelkezések cím b) pontja,
f)
13. számú melléklet Kisvállalkozások adókedvezménye cím 12. pontjában az „A 9. pont alapján igénybe
vett adókedvezmény összege a 2016. december 31-ét megelőzően megkötött hitelszerződések esetében
adóévenként nem haladhatja meg a 6 millió forintot.” szövegrész.

2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása
7. §

(1) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. törvény) 4. § 11. pontja
a következő i) alponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában
ellenőrzött külföldi társaság:)
„i) a 8. § (1) bekezdés f ) pontja alkalmazásában nem mentesülhet az ellenőrzött külföldi társaság minősítés alól
az e) pont szerint az a külföldi személy, amely az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet
szerinti adózási szempontból nem együttműködő államban rendelkezik illetőséggel és az a külföldi telephely, amely
az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet szerinti adózási szempontból nem együttműködő
államban fekszik;”
(2) A Tao. törvény 4. § 33. pontja a következő i) és j) alponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában
telephely:)
„i) a külföldi személynél munkavállalóként foglalkoztatott vagy ugyanezen tevékenységet más jogviszonyban ellátó
természetes személyen keresztül történő szolgáltatásnyújtás, feltéve, hogy a szolgáltatás nyújtása egybefüggően
vagy megszakításokkal bármely tizenkét hónapos időszakban meghaladja a 183 napot, azzal, hogy az összefüggő és
a kapcsolódó szolgáltatásokat együttesen kell figyelembe venni,
j) a külföldi személyt minden esetben telephellyel rendelkezőnek kell tekinteni, ha a tevékenysége megfelel
az adóügyi illetősége szerinti állam és Magyarország által a jövedelem- és vagyonadók tárgyában kötött, nemzetközi
szerződés telephely fogalmának;”

8450

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 261. szám

8. §

(1) A Tao. törvény 7. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adózás előtti eredményt csökkenti:)
„g) az adózónál a kapott (járó) osztalék és részesedés címén
1. az adóévben nem ellenőrzött külföldi társaságtól kapott (járó) osztalék és részesedés következtében elszámolt
bevétel (egyszeres könyvvitelt vezetőnél az ennek megfelelő adóköteles bevétel),
2. az adóévben az ellenőrzött külföldi társaságtól kapott (járó) osztalék és részesedés következtében elszámolt
bevétel, azzal, hogy az ellenőrzött külföldi társaság nem valódi jogügyletéből, nem valódi jogügyleteinek
sorozatából származó összeg legfeljebb a 8. § (1) bekezdés f ) pontja alapján az adózás előtti eredmény növeléseként
elszámolt – az adózó erre vonatkozó adóbevallásával és az azt alátámasztó kimutatásokkal igazolt – és az adózás
előtti eredmény csökkentéseként még nem érvényesített összegig vehető figyelembe,”
(2) A Tao. törvény 7. § (1) bekezdés gy) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adózás előtti eredményt csökkenti:)
„gy) a tagnál (részvényesnél, üzletrész-tulajdonosnál)
1. a kivezetett (részben kivezetett) részesedés – ideértve az előtársasággal szemben a vagyoni hozzájárulás alapján
kimutatott követelést is, de ide nem értve az ellenőrzött külföldi társaságban lévő részesedést – következtében
az adóévben elszámolt bevétel csökkentve a részesedés (10) bekezdés szerinti bekerülési értékének a könyv szerinti
értéket meghaladó részével, ha a tulajdoni részesedést jelentő befektetés jogutód nélküli megszűnés, jegyzett tőke
tőkekivonás útján történő leszállítása vagy kedvezményezett átalakulás következtében szűnt meg, illetve csökkent,
2. az ellenőrzött külföldi társaságban fennálló részesedés 1. pont szerinti kivonásakor a kivonás következtében
az adóévben elszámolt bevétel csökkentve a részesedés (10) bekezdés szerinti bekerülési értékének a könyv szerinti
értéket meghaladó részével, azzal hogy az ellenőrzött külföldi társaság nem valódi jogügyletéből, nem valódi
jogügyletek sorozatából származó összeg legfeljebb a 8. § (1) bekezdésének f ) pontja alapján az adózás előtti
eredmény növeléseként elszámolt – az erre vonatkozó adóbevallással és az azt alátámasztó kimutatásokkal igazolt –
és az adózás előtti eredmény csökkentéseként még figyelembe nem vett összegig vehető figyelembe,
3. az ellenőrzött külföldi társaság részesedésének értékesítésekor, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő
kivezetésekor a kivezetés következtében az adóévben elszámolt bevétel csökkentve a részesedés (10) bekezdés
szerinti bekerülési értékének a könyv szerinti értéket meghaladó részével, de legfeljebb a 8. § (1) bekezdésének
f ) pontja alapján az adózás előtti eredmény növeléseként elszámolt – az erre vonatkozó adóbevallással és az azt
alátámasztó kimutatásokkal igazolt – és az adózás előtti eredmény csökkentéseként még figyelembe nem vett
összeg,”
(3) A Tao. törvény 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés n) pontja alapján az adózó akkor csökkentheti az adózás előtti eredményét a kapcsolt
vállalkozással szemben fennálló követelés bekerülési értékéből behajthatatlanná vált részre tekintettel,
ha az érintett kapcsolt vállalkozásáról, továbbá az ügyletet megalapozó, valós gazdasági okokról külön nyilvántartás
vezet.”

9. §

(1) A Tao. törvény 8. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adózás előtti eredményt növeli:)
„l) a termőföldből átminősített ingatlan értékesítéséből, vagy más módon a könyvekből való kivezetéséből származó
nyereség azon részének a kétszerese, amellyel az elszámolt nyereség meghaladja a termőföldből átminősített
ingatlan tulajdonban tartásának időszakára kiszámított szokásos eredményt,”
(2) A Tao. törvény 8. § (5e) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5e) A csoportos társasági adóalany esetében az (1) bekezdés j) pontját a csoportos társasági adóalany tagjainak
nettó finanszírozási költségei és a kamatfizetés, adózás és értékcsökkenés előtti adóévi eredménye összességére
kell alkalmazni, amelynek során a 939 810 000 forint a csoportos társasági adóalany nettó finanszírozási költséggel
rendelkező tagjaira együttesen vonatkozik. Az így megállapított összeget a nettó finanszírozási költség arányában
kell figyelembe venni a tagok egyedi adóalapjában.”

10. §		
A Tao. törvény 16/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó adózó az (1) bekezdés hatálya alá tartozó áthelyezésre jutó fizetendő adót
az adóigazgatási rendtartásról szóló törvényben és az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltaktól eltérően
az adóbevallásban tett választás alapján öt részletben fizetheti meg, ha
a) az Európai Unió más tagállamába helyezi át az üzletvezetés helyét, az eszközöket vagy a belföldi telephelye által
folytatott üzleti tevékenységet vagy
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b) olyan EGT-tagállamba helyezi át az üzletvezetés helyét, az eszközöket vagy a belföldi telephelye által folytatott
üzleti tevékenységet, amely EGT-tagállam az adókból, vámokból, illetékekből és egyéb intézkedésekből eredő
követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról szóló, 2010. március 16-i (EU) 2010/24 tanácsi
irányelv (a továbbiakban e §-ban: 2010/24 tanácsi irányelv) szerinti kölcsönös segítségnyújtással egyenértékűnek
tekinthető, adókövetelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról szóló megállapodást kötött az adózó
tagállamával vagy az Európai Unióval.”
11. §

(1) A Tao. törvény 22/C. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti támogatáson (juttatáson) túl az (1) bekezdés a), b), c) és d) pontja szerinti támogatott
szervezetek részére az adózó támogatást nyújthat a veszélyhelyzettel, a Kormány által elrendelt egészségügyi
válsághelyzettel, továbbá a koronavírus elleni védekezéssel közvetlen összefüggésben, valamint az országos
sportági szakszövetség által előírt biztonsági intézkedésekkel kapcsolatban felmerülő költségek – így különösen
a lázmérő, maszk, gumikesztyű, koronavírus teszt és annak szolgáltatásként történő megvásárlása, kézfertőtlenítő,
fertőtlenítő kendő, fertőtlenítő folyadék, egészségügyi védőruházat, egészségügyi vizsgálat – támogatására.”
(2) A Tao. törvény 22/C. §-a a következő (4d) bekezdéssel egészül ki:
„(4d) Az (1a) bekezdés alapján meghatározott támogatási igazolások összértéke a támogatott szervezetek
sportfejlesztési programjában szereplő igazolt költségek, ráfordítások, kiadások legfeljebb 100 százaléka lehet.”

12. §		
A Tao. törvény 22/E. § (8) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Nem vehető igénybe adókedvezmény,)
„f ) ha a beruházás, a felújítás tárgya a 4. § 31/c. pontja szerinti személygépkocsi, kivéve a vegyes használatú,
2500 kg-ot meg nem haladó megengedett együttes tömegű olyan gépjárművet, amelynek rakodótere
gyárilag kialakítva kettőnél több utas szállítására alkalmas, de kézzel egyszerűen oldható ülésrögzítése révén
teherszállításra bármikor átalakítható a válaszfal mögötti rakodótér, ideértve azt az esetet is, ha az ülés eltávolítására
visszafordíthatatlan műszaki átalakítással került sor.”
13. §

(1) A Tao. törvény 28. §-a a következő (6a)–(6c) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Amennyiben a belföldi illetőségű adózó azért nem jogosult a 18. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adóalap
csökkentő tétel alkalmazására a közte és a külföldi telephelye közötti ügyletre vonatkozóan, mert nem rendelkezik
a 18. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában előírt nyilatkozattal, akkor a (2) bekezdés alkalmazását követően
a belföldi illetőségű adózó csökkentheti adóalapját a külföldi telephelyhez a (4) bekezdés szerint hozzárendelhető
költségek, ráfordítások összegével.
(6b) A (6a) bekezdés szerinti csökkentés nem haladhatja meg a külföldi telephely jövedelmének megállapításakor
alkalmazott 18. § (1) bekezdés b) pontja szerinti növelő tétel 90 százaléka és a külföldi telephelyhez a (4) bekezdés
szerint hozzárendelhető költségek, ráfordítások összegéből a külföldi telephely bevételét meghaladó összeg közül
a kisebbet.
(6c) A (6a) bekezdés szerinti csökkentés a 7., 8. és 16/B. §-ban foglalt rendelkezésekre figyelemmel alkalmazandó.”
(2) A Tao. törvény 28. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A csoportos társasági adóalany által fizetendő adó megállapításakor a (2)–(6) bekezdésben foglaltak
a csoporttag által az adóévben megszerzett külföldön adóztatható jövedelemre, illetve a csoporttag által külföldön
fizetett (fizetendő) adóra irányadóak. A csoporttag az általa külföldön fizetett (fizetendő) adó összegét feltünteti
az adóbevallással egyenértékű nyilatkozatában.”

14. §

(1) A Tao. törvény 29/A. §-a a következő (95) bekezdéssel egészül ki:
„(95) Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvénnyel megállapított 22/E. § (8) bekezdés
f ) pontját első alkalommal ezen rendelkezés hatálybalépését követően megkezdett, energiahatékonysági célokat
szolgáló beruházások, felújítások tekintetében kell alkalmazni.”
(2) A Tao. törvény 29/A. §-a a következő (96) bekezdéssel egészül ki:
„(96) E törvénynek az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvénnyel megállapított
8. § (5e) bekezdését a 2020-ban kezdődő adóévében az adózó választása szerint alkalmazza.”
(3) A Tao. törvény 29/A. §-a a következő (97) bekezdéssel egészül ki:
„(97) E törvénynek az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvénnyel megállapított 22/C. §
(1a) és (4d) bekezdését első alkalommal a 2020. évben kezdődő adóévre lehet alkalmazni.”
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15. §		
A Tao. törvény 30. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter, hogy az adózási szempontból nem együttműködő
államok listáját rendeletben állapítsa meg.”
16. §		
A Tao. törvény
1.
4. § 28/b. pontjában a „számolja az” szövegrész helyébe a „számolja el az” szöveg,
2.
22/C. § (2a) bekezdésében az „(1)” szövegrész helyébe az „(1)–(1a)” szöveg,
3.
22/C. § (3a) bekezdés a) pontjában az „a)–d) pontja” szövegrész helyébe az „a)–d) pontja és az (1a) bekezdés”
szöveg,
4.
22/C. § (3e) bekezdésében a „pontjában” szövegrészek helyébe a „pontjában, valamint az (1a) bekezdésben”
szöveg,
5.
22/C. § (5) bekezdésében a „jogosult szervezettel kapcsolatban csak akkor állítható ki” szövegrész helyébe
a „jogosult szervezettel kapcsolatban akkor állítható ki” szöveg,
6.
22/C. § (9) és (9a) bekezdésében a „pontjában” szövegrész helyébe a „pontjában, valamint
az (1a) bekezdésben” szöveg,
7.
24/A. § (3) bekezdés b) pontjában, 24/A. § (7) bekezdésében, 24/A. § (19) bekezdésében és 3. számú melléklet
B) rész 15. pontjában a „22/C. § (1)” szövegrész helyébe a „22/C. § (1)–(1a)” szöveg,
8.
24/A. § (9), (19) és (20) bekezdésében a „(4), (4a) és (4b)” szövegrész helyébe a „(4), (4a), (4b), (4c) és (4d)”
szöveg,
9.
24/A. § (12) bekezdésében az „a)–d) pontjának” szövegrész helyébe az „a)–d) pontjának és (1a) bekezdésének”
szöveg,
10.
24/A. § (13a) bekezdés b) pontjában az „az adó” szövegrész helyébe az „az adóelőleg, adó” szöveg,
11.
24/A. § (20) bekezdésében a „valamint (1) bekezdés d) pont dc) és de) alpontjában” szövegrész helyébe
az „(1) bekezdés d) pont dc) és de) alpontjában, valamint (1a) bekezdésében” szöveg
lép.
17. §

(1) Hatályát veszti a Tao. törvény 7. § (1) bekezdés f ) pontjában az „és legfeljebb adóévenként 10 milliárd forint”
szövegrész.
(2) Hatályát veszti a Tao. törvény 29/Q. § (3) bekezdése.

3. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló
2012. évi CXLVII. törvény módosítása
18. §

(1) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban:
Katv.) 16. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott személy az adóévre akkor választhatja a kisvállalati adó szerinti adózást, ha]
„b) az adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétele várhatóan nem haladja meg a 3 milliárd forintot,
12 hónapnál rövidebb adóév esetén a 3 milliárd forint időarányos részét;”
(2) A Katv. 16. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott személy az adóévre akkor választhatja a kisvállalati adó szerinti adózást, ha]
„e) az adóévet megelőző adóévéről készítendő beszámolójában a mérlegfőösszege várhatóan nem haladja meg
a 3 milliárd forintot;”

19. §

(1) A Katv. 19. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kisvállalati adóalanyiság megszűnik)
„a) a 6 milliárd forintos bevételi értékhatár negyedév első napján történő meghaladása esetén, a túllépést megelőző
nappal;”
(2) A Katv. 19. § (5) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kisvállalati adóalanyiság megszűnik)
„g) az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozat véglegessé válásának napját magában foglaló
negyedév utolsó napjával, ha az adóalany állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó
módon számított adótartozása a naptári év utolsó napján meghaladja az 1 millió forintot, azzal, hogy az állami
adóhatóság visszavonja az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozatát, ha az adóalany az adótartozását
az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozat véglegessé válásáig megfizeti;”
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20. §
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(1) A Katv. 28. § (4a) és (4b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4a) Az adózó a kisvállalati adóalanyiság megszűnésére tekintettel megállapítja azon nyereség, veszteség
összegét, amely a kisvállalati adóalanyiság időszakához kapcsolódik, és amelyre a kisvállalati adózás hatálya alatt
a 20. § (3) bekezdés a) és b) pontja alapján adófizetési kötelezettség nem vonatkozott, amelyet csökkent
a kisvállalati adóalanyiság időszaka alatt megszerzett, előállított immateriális jószágnak, tárgyi eszköznek
a kisvállalati adóalanyiság megszűnése időpontjában fennálló könyv szerinti értéke és a kisvállalati adóalanyiság
időszaka alatt keletkezett, még fel nem használt elhatárolt veszteség összege, valamint a megfizetett (fizetendő)
kisvállalati adó összege.
(4b) Amennyiben a (4a) bekezdés szerinti összeg pozitív, akkor az adózó – erre irányuló választása alapján –
az eredménytartalék terhére ezzel az összeggel azonos összegű lekötött tartalékot képez. Az így képzett lekötött
tartalék felhasználásával és feloldásával összefüggésben – a társasági adóalanyiság időszaka alatt – a fejlesztési
tartalékra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a lekötött tartalékba átvezetett összeggel az adózás
előtti eredmény nem csökkenthető, továbbá, hogy a nem beruházási célra történő feloldás esetén késedelmi
pótlékot nem kell érvényesíteni.”
(2) A Katv. 28. §-a a következő (4c)–(4e) bekezdéssel egészül ki:
„(4c) Amennyiben a (4a) bekezdés szerinti összeg negatív, akkor azt a kisvállalati adóalanyiság megszűnését
követően a társasági adó alanya a társasági adóalanyiságának létrejötte adóévét követő 5 adóéven belül elhatárolt
veszteségként figyelembe veheti.
(4d) Ha az adózó választása szerint a (4a) bekezdésben meghatározott pozitív összegre a (4b) bekezdés szerinti
lekötött tartalékot nem képzi meg, akkor ezen összegre a kisvállalati adóalanyiság utolsó napján hatályos, a Tao. tv.
19. §-a szerinti adókulccsal az adót megállapítja, a kisvállalati adóalanyiság megszűnésére tekintettel készített
bevallásában bevallja és a bevallás benyújtására előírt határidőig megfizeti.
(4e) Az adózó a (4a)–(4c) bekezdésre vonatkozóan külön nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a (4a), (4b) és
(4c) bekezdés szerinti összegek megállapításához szükséges adatokat.”

21. §		
A Katv.
a)
5. § d) pontjában a „betéti társaság vagy közkereseti társaság” szövegrész helyébe a „betéti társaság,
közkereseti társaság, ügyvédi iroda” szöveg,
b)
25. § (7) bekezdésében az „egyéni cég alapítása” szövegrész helyébe az „egyéni cég, egyszemélyes korlátolt
felelősségű társaság alapítása” szöveg
lép.

4. Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról
2020. évi LXXVI. törvény módosítása
22. §		
Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény
85. § (1) bekezdésében a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi
CXLVII. törvény 8. § (6b) és (6d) bekezdését megállapító rendelkezések a „bevétel után” szövegrészek helyett
a „bevétel 71,42 százaléka után” szöveggel lépnek hatályba.

II. FEJEZET
A KÖZVETETT ADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA
5. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása
23. §		
A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) 13. §-a előtti alcím-cím helyébe
a következő alcím-cím lép:

„Az adó visszaigénylése és törlése”
24. §		
A Rega tv. 13. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A kivetett, de meg nem fizetett adót a vámhatóság
a) az (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott esetekben az adóalany kérelmére, vagy
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b) ha a gépjármű forgalomba helyezése a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.)
KöHÉM rendelet szerinti Műszaki adatlap 6 hónapos felhasználhatósági határidejéig, de legfeljebb a forgalomba
helyezési engedély időbeli hatályának lejártáig nem következik be, hivatalból
törli.”

6. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása
25. §

(1) Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 8. §-a a következő
(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A csoportos adóalanyiság létrehozására irányuló kérelemben megjelölhető, hogy mely időponttal
kérik a csoportos adóalanyiság létrehozását. A csoportos adóalanyiság a kérelemben megjelölt időpontban,
de legkorábban az állami adó- és vámhatóság (3) bekezdés szerinti engedélye véglegessé válásának napjával jön
létre.”
(2) Az Áfa tv. 8. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A csoportos adóalanyisághoz történő csatlakozás iránti kérelmében a kívül maradó, illetve a csatlakozó
új adóalany megjelölheti, hogy mely időponttal kéri a csatlakozását. A csoportos adóalanyisághoz történő
csatlakozás a kérelemben megjelölt időpontban, de legkorábban az állami adó- és vámhatóság (8) bekezdés szerinti
engedélye véglegessé válásának napjával jön létre.”
(3) Az Áfa tv. 8. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:
„(10a) A csoportos adóalanyiságból történő kiválás iránti kérelmében a kiválni szándékozó tag megjelölheti, hogy
mely időponttal kéri a kiválását. A csoportos adóalanyiságból történő kiválás a kérelemben megjelölt időpontban,
de legkorábban az állami adó- és vámhatóság (10) bekezdés szerinti engedélye véglegessé válásának napjával jön
létre.”
(4) Az Áfa tv. 8. §-a a következő (11a) bekezdéssel egészül ki:
„(11a) A csoportos adóalanyiság megszüntetésére irányuló kérelemben megjelölhető, hogy mely időponttal
kérik a csoportos adóalanyiság megszüntetését. A csoportos adóalanyiság a kérelemben megjelölt időpontban,
de legkorábban az állami adó- és vámhatóság engedélye visszavonásának véglegessé válása napjával szűnik meg.
A csoportos adóalanyiság a (11) bekezdés b)–g) pontjában meghatározott esetben az állami adó- és vámhatóság
engedélye visszavonásának véglegessé válása napjával szűnik meg.”

26. §		
Az Áfa tv. a Termék értékesítése alcímet megelőzően a következő 8/B. §-sal egészül ki:
„8/B. § (1) A 8. § szerinti különböző csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok egymással együttesen kapcsolttá
válása esetén úgy kell tekinteni, hogy a kapcsolttá válást megelőzően engedélyezett csoportos adóalanyiságok
tekintetében teljesülnek a 8. §-ban meghatározott feltételek, a következő feltételek együttes fennállása esetén
a) a kapcsolttá válást követő 30 napon belül
aa) a csoportos adóalanyiságokban részt vevő valamennyi tag közösen és egybehangzóan írásban nyilatkozik
az állami adó- és vámhatóság részére, hogy az engedélyezett csoportos adóalanyiságok közül melyik az az egy
csoportos adóalanyiság, amelyet fenn kívánnak tartani, és amelynek fenntartásához hozzájárulnak (a továbbiakban:
fennmaradó csoportos adóalanyiság), és
ab) a kívül maradó adóalany írásban nyilatkozik, hogy hozzájárul a fennmaradó csoportos adóalanyiság
fenntartásához,
b) a fennmaradó csoportos adóalanyisághoz történő 8. § (8) bekezdése szerinti csatlakozási kérelem benyújtása,
valamint a kívül maradó adóalany 8. § (3) bekezdése szerinti hozzájáruló nyilatkozatának megtétele a kapcsolttá
válás időpontját magában foglaló hónapot követő nyolcadik hónap végéig maradéktalanul megtörténik valamennyi
8. § (1) bekezdése szerinti személy, szervezet részéről.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak esetén
a) a 8. § (3) bekezdésétől eltérően nem képezi akadályát a fennmaradó csoportos adóalanyisághoz történő
csatlakozás kérelmezésének, ha a kérelmező az (1) bekezdés szerinti kapcsolttá válást megelőzően engedélyezett,
de megszüntetni szándékozott csoportos adóalanyiság tagja,
b) a 8. § (7) bekezdése alkalmazásában kívül maradó adóalanynak kell tekinteni egymáshoz képest az (1) bekezdés
szerinti különböző csoportos adóalanyiságokat is azzal, hogy amennyiben a kívül maradó adóalany csoportos
adóalanyiság, úgy a kívül maradó adóalany egyetemleges felelőssége alatt a csoportos adóalanyiságban részt vevő
tagok egyetemleges felelősségét kell érteni.
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(3) A csoportos adóalanyiság megszüntetésére irányuló kérelemben nem jelölhető meg az (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott időtartam végét követő időpont.
(4) A megszüntetni szándékozott csoportos adóalanyiságban részt vevő és a fennmaradó csoportos
adóalanyisághoz csatlakozni szándékozó tag csatlakozási kérelmében megjelölheti, hogy mely időponttal kéri
a csatlakozását. A csatlakozási kérelemben nem jelölhető meg a megszüntetni szándékozott csoportos adóalanyiság
megszüntetésére irányuló kérelemben megjelölt időpontnál korábbi időpont.
(5) A (4) bekezdés szerinti esetben a csoportos adóalanyisághoz történő csatlakozás a kérelemben megjelölt
időpontban, de legkorábban az állami adó- és vámhatóság engedélye véglegessé válásának napjával jön létre,
feltéve, hogy ebben az időpontban a kérelmező már nem tagja más csoportos adóalanyiságnak.
(6) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt határidőt bármelyik megszüntetni szándékozott csoportos adóalanyiság
indokolt kérelmére az állami adó- és vámhatóság legfeljebb egyszer, további nyolc hónappal meghosszabbíthatja.
(7) A (6) bekezdés szerinti kérelem elbírálása során az összes körülményt mérlegelni kell, különösen
a 8. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti nyilvántartási rendszer kialakításához szükséges idő hosszát
a fennmaradó csoportos adóalanysághoz csatlakozni kívánó személyek, szervezetek számától, méretétől,
tevékenysége jellegétől függően.”
27. §		
Az Áfa tv. Termék értékesítése alcíme a következő 12/B. és 12/C. §-sal egészül ki:
„12/B. § (1) E törvény alkalmazásában termék Közösségen belüli távértékesítése: termék olyan értékesítése,
amikor a termék küldeménykénti feladását vagy fuvarozását az értékesítő maga, vagy javára más végzi – ideértve
az értékesítő közvetett részvételével történő feladást, fuvarozást is – a Közösség egy olyan tagállamából, amely
eltér attól a tagállamtól, amelyben a feladott, illetve fuvarozott termék – a beszerző nevére szóló rendeltetéssel –
a küldeménykénti megérkezésekor vagy a fuvarozás befejezésekor van, feltéve, hogy a következő feltételek
teljesülnek:
a) a termék értékesítése
aa) olyan adóalany vagy nem adóalany jogi személy részére történik, akinek (amelynek) beszerzése, mint termék
Közösségen belüli beszerzése után a 20. § (1) bekezdés a) és d) pontja értelmében nem kell adót fizetnie; vagy
ab) bármely más nem adóalany személy, szervezet részére történik; és
b) az értékesített termék:
ba) nem új közlekedési eszköz; illetve
bb) nem szolgál fel- vagy összeszerelés tárgyául, függetlenül attól, hogy azt kíséri-e próbaüzem, vagy nem.
(2) Harmadik államból vagy harmadik állam területével egy tekintet alá eső területről importált termék
távértékesítése (a továbbiakban: harmadik államból importált termék távértékesítése): termék olyan értékesítése,
amikor a termék küldeménykénti feladását vagy fuvarozását az értékesítő maga, vagy javára más végzi
– ideértve az értékesítő közvetett részvételével történő feladást, fuvarozást is – harmadik államból vagy harmadik
állam területével egy tekintet alá eső területről a Közösség valamely tagállamában lévő beszerző nevére szóló
rendeltetéssel, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:
a) a termék értékesítése
aa) olyan adóalany vagy nem adóalany jogi személy részére történik, akinek (amelynek) beszerzése, mint termék
Közösségen belüli beszerzése után a 20. § (1) bekezdés a) és d) pontja értelmében nem kell adót fizetnie; vagy
ab) bármely más nem adóalany személy, szervezet részére történik; és
b) az értékesített termék:
ba) nem új közlekedési eszköz; illetve
bb) nem szolgál fel- vagy összeszerelés tárgyául, függetlenül attól, hogy azt kíséri-e próbaüzem, vagy nem.
12/C. § (1) Ha egy adóalany elektronikus felület, különösen piactér, platform, portál vagy más hasonló eszköz
használata által harmadik államból 150 eurónak megfelelő pénzösszeget meg nem haladó belső értékű
küldeményként importált termék távértékesítését segíti elő, úgy kell tekinteni, mint aki (amely) ennek a terméknek
a beszerzője és értékesítője is egyben.
(2) Ha egy adóalany elektronikus felület, különösen piactér, platform, portál vagy más hasonló eszköz használata
által termék Közösség területén történő – a Közösségben nem letelepedett adóalany által nem adóalany részére
történő – értékesítését segíti elő, úgy kell tekinteni, mint aki (amely) ennek a terméknek a beszerzője és értékesítője
is egyben.”
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28. §		
Az Áfa tv. 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés d) pontjának alkalmazhatósága megszűnik, és nem alkalmazható az olyan termék Közösségen
belüli beszerzésére sem, amelynek–adó nélkül számított–ellenértékével a beszerző először meghaladja
a (2) bekezdés a) pontja szerinti felső értékhatárt. Az értékhatár meghaladását az adóalany az adóigazgatási
eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Adóig. vhr.) változásbejelentésre vonatkozó
rendelkezései szerint az állami adó- és vámhatóságnak bejelenti.”
29. §		
Az Áfa tv. 27. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1)–(3) bekezdéstől eltérően, ha az adóalanyt a 12/C. § szerint úgy kell tekinteni, mint aki (amely)
a terméket egyúttal beszerzi és értékesíti, a termék küldeménykénti feladását vagy fuvarozását az általa teljesített
termékértékesítéshez kell hozzárendelni.”
30. §		
Az Áfa tv. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. § A 26. §-tól és a 28. §-tól eltérően:
a) termék Közösségen belüli távértékesítése esetében teljesítési helynek azt a helyet kell tekinteni, ahol a termék
– a beszerző nevére szóló rendeltetéssel – a küldeménykénti megérkezésekor vagy a fuvarozás befejezésekor van,
b) harmadik államból a Közösség olyan tagállamába importált termék távértékesítése esetében, amely tagállam
eltér attól a tagállamtól, ahol a termék – a beszerző nevére szóló rendeltetéssel – a küldeménykénti megérkezésekor
vagy a fuvarozás befejezésekor van, teljesítési helynek azt a helyet kell tekinteni, ahol a termék – a beszerző nevére
szóló rendeltetéssel – a küldeménykénti megérkezésekor vagy a fuvarozás befejezésekor van,
c) harmadik államból a Közösség azon tagállamába importált termék távértékesítése esetében, amely tagállamban
a termék – a beszerző nevére szóló rendeltetéssel – a küldeménykénti megérkezésekor vagy a fuvarozás
befejezésekor van, ezen tagállamot kell teljesítési helynek tekinteni, feltéve, hogy az említett termékre vonatkozó
adót azon tagállami szabályozás szerint kell bevallani, amely tartalmában megfelel a Héa-irányelv XII. cím 6. fejezet
4. szakaszában foglalt különös szabályozásnak.”
31. §		
Az Áfa tv. 30. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés alkalmazhatósága megszűnik, és nem alkalmazható arra a termékértékesítésre sem, amelynek
– adó nélkül számított – ellenértékével az adóalany először meghaladja az (1) bekezdés b) pontja szerinti felső
értékhatárt. Az értékhatár meghaladását az adóalany az Adóig. vhr. változásbejelentésre vonatkozó rendelkezései
szerint az állami adó- és vámhatóságnak bejelenti.”
32. §		
Az Áfa tv. 45/A. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdés alkalmazhatósága megszűnik és nem alkalmazható az olyan szolgáltatásnyújtásra sem,
amelynek – adó nélkül számított ellenértékével – a szolgáltatást nyújtó először meghaladja a (3) bekezdés c) pontja
szerinti felső értékhatárt. Az értékhatár meghaladását az adóalany az Adóig. vhr. változásbejelentésre vonatkozó
rendelkezései szerint az állami adó- és vámhatóságnak bejelenti.”
33. §		
Az Áfa tv. II. Fejezete a következő 2a. alfejezettel egészül ki:

„2a. alfejezet
Termék Közösségen belüli távértékesítését és a 45/A. § hatálya alá tartozó szolgáltatásnyújtást
teljesítő adóalanyokra vonatkozó értékhatár
49/A. § (1) A 29. § a) pontja és a 45/A. § nem alkalmazandó a terméket értékesítő vagy szolgáltatást nyújtó
adóalanyra vonatkozó következő feltételek együttes teljesülése esetén:
a) kizárólag a Közösség egy tagállamában telepedett le gazdasági céllal, gazdasági célú letelepedés hiányában
kizárólag a Közösség egy tagállamában van lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye,
b) a szolgáltatást olyan nem adóalany részére nyújtja, aki (amely) a Közösségnek az a) pontban meghatározottaktól
eltérő tagállamában telepedett le gazdasági céllal, gazdasági célú letelepedés hiányában rendelkezik ott lakóhellyel
vagy szokásos tartózkodási hellyel, vagy a terméket az a) pontban említett tagállamtól eltérő tagállamba szóló
rendeltetéssel adja fel küldeményként vagy fuvarozza el,
c) az adott naptári évben, valamint – feltéve, hogy ilyen termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást teljesített –
az adott naptári évet megelőző naptári évben a b) pontban meghatározott termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás
ellenértékének – adó nélkül számított és éves szinten göngyölített – összege nem haladja meg a 10 000 eurónak
megfelelő pénzösszeget.
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(2) Az (1) bekezdés alkalmazhatósága megszűnik és nem alkalmazható az olyan termékértékesítésre, illetve
szolgáltatásnyújtásra sem, amelynek – adó nélkül számított ellenértékével – a terméket értékesítő, szolgáltatást
nyújtó először meghaladja az (1) bekezdés c) pontja szerinti felső értékhatárt. Az értékhatár meghaladását
az adóalany az Adóig. vhr. változásbejelentésre vonatkozó rendelkezései szerint az állami adó- és vámhatóságnak
bejelenti.
(3) Az (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő azon adóalany, aki (amely) a 45/A. § szerinti szolgáltatásokat
nyújt és belföldön telepedett le gazdasági céllal, gazdasági célú letelepedés hiányában belföldön van lakóhelye
vagy szokásos tartózkodási helye, vagy terméket belföldről ad fel küldeményként vagy fuvaroz el a Közösség
másik tagállamába szóló rendeltetéssel, vagy a belföldön található termék küldeménykénti feladását, fuvarozását
a Közösség másik tagállamába szóló rendeltetéssel a javára más végzi, az állami adó- és vámhatóságnak tett
előzetes bejelentése alapján dönthet úgy is, hogy nem az (1) bekezdést, hanem a 29. § a) pontját és a 45/A. §-t
alkalmazza.
(4) Az az adóalany, aki (amely) élt a (3) bekezdés szerinti választási jogával, attól a választása évét követő második
naptári év végéig nem térhet el.”
34. §		
Az Áfa tv. III. Fejezet „Termék értékesítésére és szolgáltatás nyújtására vonatkozó különös szabályok” alcíme
a következő 61/A. §-sal egészül ki:
„61/A. § Az 55–61. §-tól eltérően, ha az adóalanyt a 12/C. § szerint úgy kell tekinteni, mint aki (amely) a terméket
egyúttal beszerzi és értékesíti, az általa, valamint a részére történő termékértékesítés esetében a teljesítés a fizetés
elfogadásának időpontja. Ebben az esetben a fizetendő adót is ekkor kell megállapítani.”
35. §

(1) Az Áfa tv. 77. § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Különös tekintettel a rendeltetésszerű joggyakorlás elvére, az adó alapja utólag csökkenthető a behajthatatlan
követelésként elszámolt ellenérték egészének vagy részének adót nem tartalmazó összegével a következő feltételek
együttes teljesülése esetén:)
„b) az adóalany a termék adóalany beszerzőjét, szolgáltatás adóalany igénybevevőjét a (8) bekezdésben
meghatározottak szerint előzetesen írásban értesíti, kivéve, ha a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője
jogutód nélkül megszűnt,”
(2) Az Áfa tv. 77. § (7) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Különös tekintettel a rendeltetésszerű joggyakorlás elvére, az adó alapja utólag csökkenthető a behajthatatlan
követelésként elszámolt ellenérték egészének vagy részének adót nem tartalmazó összegével a következő feltételek
együttes teljesülése esetén:)
„h) a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás
ellenértéke megtérítésének esedékessége óta legalább egy év eltelt, kivéve, ha a behajthatatlan követelésként
történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra vonatkozó polgári jogi igényekre
alkalmazandó elévülési idő nem haladja meg az egy évet,”
(3) Az Áfa tv. 77. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(9) Az adóalany köteles a bevallással egyidejűleg az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az adóhatóság
részére nyilatkozni a behajthatatlan követelésként történő elszámolás okáról, azon számla sorszámáról, amely
az adóalap-csökkentéssel érintett termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást tartalmazza, az adóalap-csökkentés
összegéről, az adóalany termékbeszerző, szolgáltatás igénybevevő nevéről és adószámáról, valamint a (7) bekezdés
i) pontjában foglalt feltétel teljesüléséről.
(10) Amennyiben az adóalap (7) bekezdés szerinti csökkentését követően a termék értékesítője, szolgáltatás
nyújtója részére a behajthatatlan követelésként elszámolt ellenérték egészét vagy annak egy részét megtérítik,
a megtérített ellenérték vagy részellenérték adóval csökkentett összegének erejéig az adóalap utólagos
csökkentése nem alkalmazható. Az adóalany köteles a bevallással egyidejűleg az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon az adóhatóság részére nyilatkozni a megtérített ellenérték vagy részellenérték adóval csökkentett
összegéről, valamint az adóalany termékbeszerző, szolgáltatás igénybevevő nevéről és adószámáról.”
(4) Az Áfa tv. 77. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Amennyiben a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés
beszerzője, szolgáltatásnyújtás igénybevevője nem minősül adóalanynak, az adóalap csökkentése során a (7) és
(9)–(10) bekezdést, ha e törvény másképpen nem rendelkezik, megfelelően alkalmazni kell.”
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36. §		
Az Áfa tv. 87. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mentes az adó alól a termék értékesítése abban az esetben, ha)
„c) az értékesítést megelőzően a termékhez előzetesen felszámított adó kapcsolódott volna, az a 124. § (1) bekezdés
d) pontja szerint – a 125. § (1) bekezdés a) pontban foglaltakra is figyelemmel – nem lenne levonható.”
37. §		
Az Áfa tv. „Adó alóli mentesség a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel” alcíme a következő 87/A. §-sal
egészül ki:
„87/A. § Ha az adóalanyt a 12/C. § (2) bekezdése szerint úgy kell tekinteni, mint aki (amely) a terméket egyúttal
beszerzi és értékesíti, mentes az adó alól ezen adóalany részére történő termékértékesítés.”
38. §		
Az Áfa tv. 93. § (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:
(Mentes az adó alól:)
„o) a termék importja, amennyiben az adóalany a harmadik államból importált termék távértékesítése utáni
adófizetési kötelezettségét a XIX/B. Fejezetben vagy azon tagállami szabályozás alapján teljesíti, amely tartalmában
megfelel a Héa-irányelv XII. cím 6. fejezet 4. szakaszában foglalt különös szabályozásnak, és amennyiben legkésőbb
a vám-árunyilatkozat benyújtásakor ezen adóalany vagy a megbízásából eljáró közvetítő az állami adó- és
vámhatósággal közölte az ezen különös szabályozás alkalmazásához az adóalany részére megállapított érvényes
import azonosítószámot.”
39. §		
Az Áfa tv. 94. § (2) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
[A 93. § (1) bekezdésének b) pontjától eltérően nem mentes az adó alól:]
„l) a Vámmentességi-rendelet II. címének V. fejezete alatt szabályozott termék importja.”
40. §		
Az Áfa tv. 121. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az előzetesen felszámított adó levonásának joga megilleti az adóalanyt akkor is, ha a terméket, szolgáltatást)
„b) a 87/A. §, a 89. §, a 92. §, a 93. § (2) bekezdése, valamint a 98–117. § szerint adómentes termékértékesítése,
szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja;”
41. §		
Az Áfa tv. 137. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„137. § (1) Ha az állami adó- és vámhatóság az adóalany adószámát törli, az adóalany adólevonási joga az adószám
törlését elrendelő határozat véglegessé válásának napjával elenyészik.
(2) Nem áll be az (1) bekezdés szerinti joghatás, ha az adóalany kérelemére az adószámának törlését követően
az állami adó- és vámhatóság az adószámot ismételten megállapítja.
(3) Ha az állami adó- és vámhatóság az adószámot a (2) bekezdés szerint ismételten megállapítja, az adóalany
adólevonási jogát az Art. szerinti elévülési időre figyelemmel önellenőrzés útján érvényesítheti.”
42. §		
Az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti:)
„c) munkaerő kölcsönzése, kirendelése, rendelkezésre bocsátása esetén, amely az a) pont szerinti
termékértékesítéshez vagy szolgáltatásnyújtásnak minősülő olyan építési szerelési és egyéb szerelési munkához
kapcsolódik, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására – ideértve
a bontással történő megszüntetését is – irányul;”
43. §		
Az Áfa tv. 148. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés nem vonatkozik arra az adóalanyra, akire (amelyre) a XIX/A. Fejezet 1. alfejezete és
a XIX/B. Fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni.”
44. §

(1) Az Áfa tv. 155. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A vámhatóság a termék vámjogi szabad forgalomba bocsátása során – a Vám tv.-ben meghatározott eltéréssel –
határozattal állapítja meg az adót. A vámhatóság a termék vámjogi szabad forgalomba bocsátása során abban
az esetben is határozattal állapítja meg az adót, ha a termék importja a 95. § szerint mentes az adó alól.”
(2) Az Áfa tv. 155. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdéstől és a 156. § (1) bekezdésétől eltérően az adót az adóbeszedésre kötelezett állapítja meg
a XIX/C. Fejezetben foglalt esetben.”
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(1) Az Áfa tv. 165. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól az adóalany abban az esetben, ha)
„b) a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az ellenérték adót is tartalmazó összegét legkésőbb
a 163. § (1) bekezdés a) pontjában, illetve a 164. § (1) bekezdés a) pontjában említett időpontig maradéktalanul
megtéríti, és számla kibocsátását az adóalanytól nem kéri;”
(2) Az Áfa tv. 165. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (1) bekezdés b) pontja nem alkalmazható a 29. § a) pontjában meghatározott esetben, kivéve, ha az adóalany
az adófizetési kötelezettsége teljesítésére azt a tagállami szabályozást alkalmazza, amely tartalmában megfelel
a Héa-irányelv XII. cím 6. fejezet 3. szakaszában foglalt különös szabályozásnak.”

46. §		
Az Áfa tv. 167. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mentesül a nyugtakibocsátási kötelezettség alól az adóalany abban az esetben, ha)
„c) az Art. szerinti automataberendezés használatával térítik meg részére az ellenérték adót is tartalmazó összegét.”
47. §		
Az Áfa tv. XI. Fejezete a „Vevői készletre vonatkozó különös szabályok” alcímet követően a következő alcímmel
egészül ki:

„Az elektronikus felületek által elősegített termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra vonatkozó
különös szabályok
183/A. § (1) Ha egy adóalany elektronikus felület, különösen piactér, platform, portál vagy más hasonló eszköz
használata által termék vagy szolgáltatás nem adóalanyok részére történő, a Közösség területén teljesített
értékesítését, illetve nyújtását segíti elő, akkor a termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást elősegítő adóalany
köteles nyilvántartást vezetni ezen termékértékesítésekről, illetve szolgáltatásnyújtásokról.
(2) A nyilvántartást a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek
megállapításáról szóló, 2011. március 15-i (EU) 282/2011 tanácsi végrehajtási rendelet szerint meghatározott
részletezettséggel kell vezetni.
(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti nyilvántartást kérésre elektronikus úton az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére
kell bocsátani.
(4) A nyilvántartást az ügylet teljesítése évének utolsó napjától számított tíz évig kell megőrizni.”
48. §		
Az Áfa tv. 184. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„184. § (1) Az adót önadózással megállapító adófizetésre kötelezett a megállapított adóról az Art. szerint bevallást
tesz az állami adó- és vámhatóságnak.
(2) Az állami adó- és vámhatóság az erre a célra biztosított elektronikus felületen – a 257. § (2) bekezdése
alá tartozó adóalany kivételével – az adóalany rendelkezésére bocsátja az adóalany adott adómegállapítási
időszakára vonatkozó, nyilvántartásában szereplő alábbi adatokat:
a) fizetendő adót és az adó alapját, és
b) az adóalanyra áthárított előzetesen felszámított adót és az adó alapját
(e § alkalmazásában a továbbiakban: bevallástervezet).
(3) Az adóalany az (1) bekezdés szerinti bevallási kötelezettségét úgy is teljesítheti, hogy az állami adó- és
vámhatóság által a (2) bekezdésben foglaltak szerint rendelkezésére bocsátott bevallástervezetet a bevallás
benyújtására előírt határidőig a (2) bekezdés szerinti elektronikus felület alkalmazásával módosítja, kiegészíti,
elfogadja és a bevallást benyújtja.
(4) A (2) bekezdés szerinti bevallástervezetet az állami adó- és vámhatóság az adóalanyra vonatkozó
adómegállapítási időszak végétől számított 12. naptól teszi elérhetővé az adóalany részére.
(5) Az adóalany a bevallástervezet módosítása, kiegészítése, elfogadása és a bevallás benyújtása által nyilatkozik
az adólevonási jogról és annak érvényesítéséről is. A 10. számú melléklet 9–14. pontja szerinti, befogadott számlákra
vonatkozó összesítő jelentéstételi kötelezettség teljesítésének kell tekinteni a bevallástervezet levonható előzetesen
felszámított adóra vonatkozóan történő módosítását, kiegészítését, elfogadását követően a bevallás benyújtását.
(6) Ha az adóalany a bevallástervezet (3) bekezdés szerinti módosítását, kiegészítését, elfogadását követő benyújtása
mellett az erre a célra rendszeresített nyomtatványon is teljesíti bevallási kötelezettségét, az elsőként benyújtott
bevallás minősül az adóalany bevallásának.
(7) Az adóalany a (2) bekezdés szerinti elektronikus felületen benyújtott bevallásában szereplő adóalapot, adót ezen
elektronikus felületen vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon helyesbítheti önellenőrzéssel.
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(8) Az adóalany, illetve annak Air. szerinti állandó meghatalmazottja a (2) bekezdés szerinti elektronikus felületet
elektronikus azonosítási szolgáltatás útján éri el.
(9) Az adóalany, illetve annak Air. szerinti állandó meghatalmazottja a (2) bekezdés szerinti elektronikus
felületen megjelölhet más természetes személyt is (a továbbiakban: másodlagos felhasználó), akinek jogot ad
a bevallástervezetben szereplő adatok módosítására, kiegészítésére, elfogadására. A másodlagos felhasználó
jogosultsága nem terjed ki a bevallás benyújtására.
(10) A másodlagos felhasználó (9) bekezdés szerinti jogosultsága addig az időpontig áll fenn, amíg azt az adóalany,
illetve annak Air. szerinti állandó meghatalmazottja a (2) bekezdés szerinti elektronikus felületen vissza nem vonja.”
49. §		
Az Áfa tv. 186. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha az adóalany megszűnésekor vagy annak közvetlen következményeként a jogutód belföldön nyilvántartásba
nem vett adóalany, a (6) bekezdés alkalmazásában úgy kell tekinteni, hogy az adóalany jogutód nélkül szűnt meg.”
50. §		
Az Áfa tv. 251/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az adó-visszatérítési kérelem
a) az adó-visszatérítési időszakban kibocsátott számlában foglalt előzetesen felszámított adót tartalmazhatja,
feltéve, hogy az előzetesen felszámított adó a számla kibocsátása előtt vagy a számla kibocsátásakor keletkezett,
továbbá
b) az adó-visszatérítési időszakban keletkezett előzetesen felszámított adót tartalmazhatja, feltéve, hogy azon
termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról, amely után az előzetesen felszámított adó keletkezett, a számlát
az adófizetési kötelezettség keletkezése előtt kibocsátották, és
c) az adó-visszatérítési időszakban keletkezett, termékimportot terhelő előzetesen felszámított adót tartalmazhatja.”
51. §		
Az Áfa tv. MÁSODIK RÉSZE a következő XIX/A. Fejezettel egészül ki:

„XIX/A. FEJEZET
A NEM ADÓALANYOK RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSRA, TERMÉK KÖZÖSSÉGEN BELÜLI
TÁVÉRTÉKESÍTÉSÉRE ÉS EGYES BELFÖLDI TERMÉKÉRTÉKESÍTÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK
253/C. § Ezen fejezet alkalmazásában
1. adóbevallás: a különös szabályozás szerint a Közösség tagállamaiban fizetendő adó összegének megállapításához
szükséges adatokat tartalmazó bevallás,
2. tevékenységet lezáró bevallás: az a bevallás, amelyet a különös szabályozásból kizárt vagy kilépő adóalany
a kilépése hatálydátumának megfelelő időszakkal bezárólag benyújtani köteles,
3. a Közösség területén nem letelepedett adóalany: olyan adóalany, aki (amely) nem telepedett le gazdasági céllal
a Közösség területén, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig nem rendelkezik lakóhellyel vagy szokásos
tartózkodási hellyel a Közösség területén.

1. alfejezet
A Közösség területén nem letelepedett adóalany által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó nem uniós
különös szabályozás
253/D. § (1) A Közösség területén nem letelepedett adóalany választhatja, hogy a Közösség területén gazdasági
céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában ott lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel
rendelkező nem adóalany részére történő szolgáltatásnyújtása utáni adófizetési és adóbevallási kötelezettségének
az állami adó- és vámhatóság útján tesz eleget.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az adóalany szolgáltatásnyújtása megkezdését megelőzően kérelmezi, hogy őt
az állami adó- és vámhatóság ilyen minőségében nyilvántartásba vegye.
(3) Az állami adó- és vámhatóság a kérelmet elutasítja, ha az adóalanyt a Közösség valamely más tagállamában ilyen
minőségében már nyilvántartásba vették, vagy erre irányuló kérelmét a Közösség valamely más tagállamában már
benyújtotta és annak elbírálása véglegesen még nem zárult le.
(4) Ha az adóalanyt az állami adó- és vámhatóság ilyen minőségében belföldön nyilvántartásba vette, az adóalany
(1) bekezdés szerinti szolgáltatásnyújtásra vonatkozó adókötelezettségére törvény rendelkezéseit az e fejezetben
meghatározott eltérésekkel, valamint az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaira
tekintettel kell alkalmazni (a továbbiakban: nem uniós különös szabályozás).
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(5) Ha az adóalanyt az állami adó- és vámhatóság ilyen minőségében nyilvántartásba vette, az adóalany
köteles a nem uniós különös szabályozást alkalmazni minden (1) bekezdés szerinti szolgáltatására vonatkozó
adókötelezettsége teljesítésére.
253/E. §(1) Az adóalany a nem uniós különös szabályozás választásakor az azonosítószám megállapítása céljából
az állami adó- és vámhatósághoz elektronikus úton bejelenti:
a) a vállalkozás nevét, kereskedelmi nevét (neveit), ha eltér(nek) a vállalkozás nevétől,
b) a teljes postai címét, e-mail-címét, a cég elektronikus elérhetőségét (honlapját),
c) a székhelye szerinti adóazonosító számát, ha ilyennel rendelkezik,
d) az adóalany székhelye szerinti ország megnevezését,
e) az IBAN vagy OBAN bankszámlaszámot,
f ) a BIC-kódot,
g) az adóhatósággal történő kapcsolattartásra feljogosított személy (kapcsolattartó) nevét, telefonszámát,
h) nyilatkozatot arról, hogy a Közösség területén nem telepedett le,
i) a nem uniós különös szabályozás hatálya alá eső tevékenység megkezdésének időpontját,
j) azon egyedi azonosítószámokat, amelyeket a Héa-irányelv XII. cím 6. fejezet 2–4. szakaszának tartalmában
megfelelő tagállami szabályozás alkalmazásához a részére az azonosítót kiadó tagállam megállapított.
(2) Az adóalany a nem uniós különös szabályozás hatálya alá eső adókötelezettségét érintő változást – elektronikus
úton, az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott határidőben –
bejelenti az állami adó- és vámhatóságnak. Ilyen változásnak minősül különösen valamely, ezen különös szabályozás
hatálya alá tartozó tevékenység megszűnése, vagy ha az adóalany a továbbiakban már nem felel meg ezen különös
szabályozás alkalmazásához szükséges feltételeknek.
(3) Az állami adó- és vámhatóság a bejelentés alapján az adóalanyt nyilvántartásába veszi a nem uniós különös
szabályozást alkalmazó adóalanyok között, és ezen különös szabályozás alkalmazásához szükséges azonosító
számmal látja el (a továbbiakban: nem uniós azonosítószám), amelyről elektronikus úton értesíti az adóalanyt.
(4) Az adóalany a nem uniós különös szabályozás alkalmazásának időpontjától valamennyi, ezen különös
szabályozás hatálya alá tartozó adókötelezettségét elektronikus úton köteles teljesíteni az állami adó- és
vámhatósághoz.
(5) Az állami adó- és vámhatóság a nem uniós különös szabályozást alkalmazó adóalanyokra vonatkozó
nyilvántartásából törli azt az adóalanyt,
a) aki (amely) ezen különös szabályozás hatálya alá tartozó szolgáltatásnyújtását befejezte,
b) akinél (amelynél) feltételezhető, hogy ezen különös szabályozás hatálya alá tartozó szolgáltatásnyújtási
tevékenysége befejeződött,
c) aki (amely) nem felel meg ezen különös szabályozás alkalmazására vonatkozó feltételeknek,
d) aki (amely) rendszeresen nem tartja be ezen különös szabályozás alkalmazására vonatkozó előírásokat, vagy
e) aki (amely) nem kívánja a továbbiakban ezen különös szabályozást alkalmazni.
(6) Az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásában az adóalanyra vonatkozó
a) regisztrációs (bejelentési) adatokat az adóalany adóhatósági nyilvántartásból történő törlésének,
b) bevallási adatokat azok adóalany által történő rendelkezésre bocsátásának
naptári éve végétől számított tíz évig nyilvántartja.
253/F. § (1) Az adóalany minden naptári negyedévre vonatkozóan, elektronikus úton adóbevallást nyújt be
– függetlenül attól, hogy az adott adómegállapítási időszakban nyújtott-e a nem uniós különös szabályozás hatálya
alá tartozó szolgáltatást – azon adómegállapítási időszak végét követő hónap végéig, amelyre a bevallás vonatkozik.
(2) Az adóbevallás tartalmazza:
a) a nem uniós azonosító számot, és
b) az adómegállapítási időszakban nyújtott, ezen különös szabályozás hatálya alá tartozó szolgáltatások
ba) adó nélküli teljes összegét,
bb) a vonatkozó adó – adómértékek szerint lebontott – teljes összegét,
bc) az alkalmazandó adómértéket, és
bd) a fizetendő adó teljes összegét
minden egyes olyan teljesítési hely szerinti tagállam tekintetében, amelyben az adó fizetendő.
(3) Az adóbevallást forintban kell elkészíteni, az adómegállapítási időszak utolsó napján érvényes, az EKB által
az adott napra vonatkozóan közzétett átváltási árfolyamon. Ha az érintett napon nem tettek közzé átváltási
árfolyamot, akkor a következő közzétételi napon kiadott árfolyamot kell alkalmazni.
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(4) Az adót a bevallás benyújtásával egy időben, legkésőbb a bevallás benyújtására előírt határidőig, az állami adóés vámhatóság által közzétett bankszámlára forintban, átutalással kell megfizetni, hivatkozva a befizetés alapjául
szolgáló adóbevallásra. Bármely, az adóalany önhibájából eredő, az állami adó- és vámhatóságot terhelő utalási
költség, így különösen a téves, beazonosíthatatlan utalás költsége az adóalanyt terheli.
(5) A nem uniós különös szabályozás hatálya alatt, az adóbevallás – ezen különös szabályozás keretében
történő – módosítására a módosítandó adókötelezettséget magában foglaló bevallás benyújtására nyitva álló
határidő lejártát követő három évig van lehetőség. Az adóbevallás módosítását egy következő adóbevallásban
kell szerepeltetni. E későbbi bevallásban meg kell jelölni az érintett teljesítési hely szerinti tagállamot,
az adómegállapítási időszakot és a módosításból származó adóösszeget (különbözetet). A tevékenységet lezáró
bevallás benyújtását követően az adóbevallások – ideértve a tevékenységet lezáró bevallást is – módosítására
közvetlenül a teljesítési hely szerinti tagállam illetékes hatóságához benyújtott bevallásban, a tagállam által
meghatározott módon van lehetőség.
253/G. § (1) Az adóalany az Art. szerinti nyilvántartás-vezetési kötelezettségének oly módon tesz eleget,
hogy a teljesítési hely szerinti tagállam adóhatósága által végzett ellenőrzést is lehetővé tegye. Az adóalany
a nyilvántartást felhívásra elektronikus úton bocsátja rendelkezésre.
(2) A nyilvántartást ezen különös szabályozás hatálya alá tartozó szolgáltatás teljesítési időpontját magában foglaló
naptári év utolsó napjától számított tíz évig kell megőrizni.

2. alfejezet
Termék Közösségen belüli távértékesítésére, az elektronikus felület által elősegített egyes belföldi
termékértékesítésre és a belföldön letelepedett adóalany által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó uniós
különös szabályozás
253/H. § (1) A Közösség területén nem letelepedett adóalany választhatja, hogy termék Közösségen belüli
távértékesítése utáni adófizetési és adóbevallási kötelezettségének az állami adó- és vámhatóság útján tesz eleget,
feltéve, hogy a terméket belföldről adja fel küldeményként vagy fuvarozza el.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az adóalany termék Közösségen belüli távértékesítése megkezdését
megelőzően kérelmezi, hogy őt az állami adó- és vámhatóság ilyen minőségében nyilvántartásba vegye. A pénzügyi
képviselőnek az erre vonatkozó megbízását nem kell igazolnia az állami adó- és vámhatóság részére. Az állami
adó- és vámhatóság a pénzügyi képviselő által regisztrálandó, az adóhatósági nyilvántartásban még nem szereplő
adóalanyt a pénzügyi képviselő által elektronikusan megadott adatok alapján veszi nyilvántartásba.
(3) Ha az adóalany termék Közösségen belüli távértékesítését úgy végzi, hogy a Közösség legalább két tagállamából
is ad fel küldeményként vagy fuvaroz el terméket, az adóalany választhat, hogy ezek közül melyik tagállamban kéri
az (1) bekezdés szerinti minőségében történő nyilvántartásba vételét.
(4) Ha az adóalanyt a (3) bekezdés szerinti választása alapján az állami adó- és vámhatóság ilyen minőségében
nyilvántartásba vette, az adóalanyt ezen döntése a választása évét követő második naptári év végéig köti.
(5) Az állami adó- és vámhatóság a kérelmet elutasítja, ha az adóalanyt a Közösség valamely más tagállamában ilyen
minőségében már nyilvántartásba vették, vagy erre irányuló kérelmét a Közösség valamely más tagállamában már
benyújtotta és annak elbírálása véglegesen még nem zárult le.
(6) Ha az adóalanyt az állami adó- és vámhatóság ilyen minőségében nyilvántartásba vette, az adóalany termék
Közösségen belüli távértékesítésére vonatkozó adókötelezettségére törvény rendelkezéseit az e fejezetben
meghatározott eltérésekkel, valamint az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaira
tekintettel kell alkalmazni (a továbbiakban: uniós különös szabályozás).
(7) Ha az adóalanyt az állami adó- és vámhatóság ilyen minőségében nyilvántartásba vette, az adóalany köteles
az uniós különös szabályozást alkalmazni minden az (1) bekezdés szerinti termékértékesítésére vonatkozó
adókötelezettsége teljesítésére.
(8) Ezen alfejezet alkalmazásában a Közösségen belüli távértékesítéssel esik egy tekintet alá, ha az adóalany
a 12/C. § (2) bekezdése vagy azon tagállami szabályozás szerint, amely tartalmában megfelel a Héa-irányelv
14a. cikk (2) bekezdésében foglaltaknak, minősül a termék értékesítőjének és a termék küldeménykénti feladásának,
elfuvarozásának, valamint beszerző nevére szóló rendeltetésének helye ugyanazon tagállam.
253/I. § (1) Az az adóalany, aki (amely) gazdasági tevékenységének székhelye belföldön van, vagy gazdasági
tevékenységének székhelye a Közösség területén kívül van, azonban belföldön rendelkezik állandó telephellyel,
választhatja, hogy a Közösség azon tagállamában teljesített termék Közösségen belüli távértékesítése és nem
adóalany részére nyújtott szolgáltatása utáni adófizetési és adóbevallási kötelezettségének, ahol nem telepedett le
gazdasági céllal, az állami adó- és vámhatóság útján tesz eleget.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az adóalany termék Közösségen belüli távértékesítése vagy szolgáltatásnyújtása
megkezdését megelőzően kérelmezi, hogy őt az állami adó- és vámhatóság ilyen minőségében nyilvántartásba
vegye.
(3) Ha az adóalany gazdasági tevékenységének székhelye a Közösség területén kívül van, azonban a Közösség
legalább két tagállamában is rendelkezik állandó telephellyel, az adóalany választhat, hogy melyik állandó
telephelye szerinti tagállamban kéri az (1) bekezdés szerinti minőségében történő nyilvántartásba vételét.
(4) Ha az adóalanyt a (3) bekezdés szerinti választása alapján az állami adó- és vámhatóság ilyen minőségében
nyilvántartásba vette, az adóalanyt ezen döntése a választása évét követő második naptári év végéig köti.
(5) Az állami adó- és vámhatóság a kérelmet elutasítja, ha az adóalany gazdasági tevékenységének székhelye
a Közösség területén kívül van és őt a Közösség valamely más tagállamában ilyen minőségében már nyilvántartásba
vették, vagy erre irányuló kérelmét a Közösség más tagállamában már benyújtotta és annak elbírálása véglegesen
még nem zárult le.
(6) Ha az adóalanyt az állami adó- és vámhatóság ilyen minőségében belföldön nyilvántartásba vette,
az adóalany (1) bekezdés szerinti termék Közösségen belüli távértékesítésére és szolgáltatásnyújtására vonatkozó
adókötelezettségére törvény rendelkezéseit az e fejezetben meghatározott eltérésekkel, valamint az Európai Unió
általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaira tekintettel kell alkalmazni (a továbbiakban: uniós különös
szabályozás).
(7) Ha az adóalanyt az állami adó- és vámhatóság ilyen minőségében nyilvántartásba vette, az adóalany köteles
az uniós különös szabályozást alkalmazni minden (1) bekezdés szerinti termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra
vonatkozó adókötelezettsége teljesítésére.
(8) Ezen alfejezet alkalmazásában a Közösségen belüli távértékesítéssel esik egy tekintet alá, ha az adóalany
a 12/C. § (2) bekezdése vagy azon tagállami szabályozás szerint, amely tartalmában megfelel a Héa-irányelv
14a. cikk (2) bekezdésében foglaltaknak, minősül a termék értékesítőjének és a termék küldeménykénti feladásának,
elfuvarozásának, valamint beszerző nevére szóló rendeltetésének helye ugyanazon tagállam.
253/J. § (1) A 253/H. § (1) bekezdése szerinti adóalany az uniós különös szabályozás választásakor az azonosítószám
megállapítása céljából az állami adó- és vámhatósághoz elektronikus úton bejelenti:
a) a vállalkozás nevét, kereskedelmi nevét (neveit), ha eltér(nek) a vállalkozás nevétől,
b) a teljes postai címét, e-mail-címét, a cég elektronikus elérhetőségét (honlapját),
c) a székhelye szerinti adóazonosító számát, ha ilyennel rendelkezik,
d) az adózó székhelye szerinti ország megnevezését,
e) az IBAN bankszámlaszámot,
f ) a BIC-kódot,
g) az adóhatósággal történő kapcsolattartásra feljogosított személy (kapcsolattartó) nevét, telefonszámát,
h) nyilatkozatot arról, hogy a Közösség területén nem telepedett le,
i) nyilatkozatot arról, ha a 12/C. § (2) bekezdése vagy a Héa-irányelv 14a. cikk (2) bekezdésének tartalmában
megfelelő tagállami szabályozás szerint jár el,
j) ezen különös szabályozás hatálya alá eső tevékenység megkezdésének időpontját,
k) azon egyedi azonosítószámokat, amelyeket a Héa-irányelv XII. cím 6. fejezet 2–4. szakaszának tartalmában
megfelelő tagállami szabályozás alkalmazásához a részére az azonosítót kiadó tagállam megállapított.
(2) A 253/I. § (1) bekezdése szerinti adóalany az uniós különös szabályozás alkalmazására vonatkozó választásakor
az állami adó- és vámhatósághoz elektronikus úton bejelenti:
a) a vállalkozás nevét, kereskedelmi nevét (neveit), ha eltér(nek) a vállalkozás nevétől,
b) a teljes postai címét, e-mail-címét, a cég elektronikus elérhetőségét (honlapját),
c) a Közösség másik tagállamban található állandó telephely(ek), valamint azon hely(ek) teljes postai címét, ahonnan
terméket adtak fel küldeményként vagy fuvaroztak el,
d) a belföldi adóazonosító számát,
e) az adóalany székhelye szerinti ország megnevezését, ha a székhely a Közösség területén kívül található,
f ) az IBAN bankszámlaszámot,
g) a BIC-kódot,
h) az adóhatósággal történő kapcsolattartásra feljogosított személy (kapcsolattartó) nevét, telefonszámát,
i) az adóalany állandó telephelye szerinti és a termék küldeménykénti feladásának, elfuvarozásának helye szerinti,
a Közösség más tagállamában megállapított HÉA azonosító számot, vagy ennek hiányában adónyilvántartási
számot,
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j) a Közösség más olyan tagállama által az adózó részére megállapított HÉA azonosító számot, ahol az adóalany nem
telepedett le gazdasági céllal,
k) nyilatkozatot arról, ha a 12/C. § (2) bekezdése vagy a Héa-irányelv 14a. cikk (2) bekezdésének tartalmában
megfelelő tagállami szabályozás szerint jár el,
l) ezen különös szabályozás hatálya alá eső tevékenység megkezdésének időpontját,
m) nyilatkozatot arról, hogy a 8. § szerinti csoportos adóalanyiságban részt vevő tag-e,
n) azon egyedi azonosítószámokat, amelyeket a Héa-irányelv XII. cím 6. fejezet 2–4. szakaszának tartalmában
megfelelő tagállami szabályozás alkalmazásához a részére az azonosítót kiadó tagállam megállapított.
(3) Az adóalany az uniós különös szabályozás hatálya alá eső adókötelezettségét érintő változást – elektronikus
úton, az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott határidőben –
bejelenti az állami adó- és vámhatóságnak. Ilyen változásnak minősül különösen valamely, ezen különös szabályozás
hatálya alá tartozó tevékenység megszűnése, vagy ha az adóalany a továbbiakban már nem felel meg ezen különös
szabályozás alkalmazásához szükséges feltételeknek.
(4) Az állami adó- és vámhatóság a bejelentés alapján az adóalanyt nyilvántartásába veszi az uniós különös
szabályozást alkalmazó adóalanyok között. A 253/H. § szerinti adóalanyt ezen különös szabályozás alkalmazásához
szükséges azonosító számmal (a továbbiakban: uniós azonosító szám) látja el, amelyről elektronikus úton értesíti
az adóalanyt.
(5) Az adóalany az uniós különös szabályozás alkalmazásának időpontjától valamennyi, ezen különös szabályozás
hatálya alá tartozó adókötelezettségét elektronikus úton köteles teljesíteni az állami adó- és vámhatósághoz.
(6) Az állami adó- és vámhatóság az uniós különös szabályozást alkalmazó adóalanyokra vonatkozó nyilvántartásból
törli azt az adóalanyt:
a) aki (amely) ezen különös szabályozás hatálya alá tartozó termék Közösségen belüli távértékesítését és szolgáltatás
nyújtását befejezte,
b) akinél (amelynél) feltételezhető, hogy ezen különös szabályozás hatálya alá tartozó termék Közösségen belüli
távértékesítési és szolgáltatásnyújtási tevékenysége befejeződött,
c) aki (amely) nem felel meg ezen különös szabályozás alkalmazására vonatkozó feltételeknek,
d) aki (amely) rendszeresen nem tartja be ezen különös szabályozás alkalmazására vonatkozó előírásokat, vagy
e) aki (amely) nem kívánja a továbbiakban ezen különös szabályozást alkalmazni.
(7) Az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásában az adóalanyra vonatkozó
a) regisztrációs (bejelentési) adatokat az adóalany adóhatósági nyilvántartásból történő törlésének,
b) bevallási adatokat azok adóalany által történő rendelkezésre bocsátásának
naptári éve végétől számított tíz évig nyilvántartja.
253/K. § (1) Az adóalany minden naptári negyedévre vonatkozóan, elektronikus úton adóbevallást nyújt be
– függetlenül attól, hogy az adott adómegállapítási időszakban végzett-e az uniós különös szabályozás hatálya alá
tartozó termék Közösségen belüli távértékesítését és szolgáltatásnyújtást – azon adómegállapítási időszak végét
követő hónap végéig, amelyre a bevallás vonatkozik.
(2) Az adóbevallás tartalmazza:
a) ezen különös szabályozás alkalmazásához szükséges azonosító számot, és
b) az adómegállapítási időszakban teljesített, ezen különös szabályozás hatálya alá tartozó termék Közösségen
belüli távértékesítése, szolgáltatásnyújtás, valamint a 12/C. § szerinti termékértékesítés, amikor a termék
küldeménykénti feladásának, elfuvarozásának és beszerző nevére szóló rendeltetésének helye egyaránt belföld
ba) adó nélküli teljes összegét,
bb) a vonatkozó adó – adómértékek szerint lebontott – teljes összegét,
bc) az alkalmazandó adómértéket, és
bd) a fizetendő adó teljes összegét
minden egyes olyan teljesítési hely szerinti tagállam tekintetében, amelyben az adó fizetendő.
(3) Ha a termék küldeménykénti feladása, elfuvarozása nem belföldről, hanem a Közösség egy másik tagállamából
történik, az adóbevallásnak a (2) bekezdés szerinti adatokat tartalmaznia kell minden egyes olyan tagállam szerinti
bontásban, ahonnan a termék küldeménykénti feladása, elfuvarozása megtörtént az alábbiak szerint
a) termék Közösségen belüli távértékesítése, azon termékértékesítés kivételével, amely tartalmában megfelel
a Héa-irányelv 14a. cikk (2) bekezdésében foglalt tagállami szabályozásnak,
b) termék Közösségen belüli távértékesítése és azon termékértékesítés, amikor a termék küldeménykénti
feladásának, elfuvarozásának és beszerző nevére szóló rendeltetésének helye egyaránt a Közösség ugyanazon
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tagállama, ha ezekre az ügyletekre azon tagállami szabályozás vonatkozik, amely tartalmában megfelel
a Héa-irányelv 14a. cikk (2) bekezdésében foglaltaknak.
(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti termék Közösségen belüli távértékesítése tekintetében az adóbevallásnak
tartalmaznia kell azon tagállam által megállapított egyedi adóazonosító számot vagy adónyilvántartási számot is,
ahonnan a terméket küldeményként feladták vagy elfuvarozták, ezek hiányában az országkódot. A (3) bekezdés
b) pontja szerinti ügyletek tekintetében az adóbevallásnak tartalmaznia kell azon tagállam által megállapított
egyedi adóazonosító számot vagy adónyilvántartási számot, ezek hiányában országkódot is, ahonnan a terméket
küldeményként feladták vagy elfuvarozták, amennyiben az rendelkezésre áll. Az adóbevallásnak ezen bekezdés
szerinti adatokat teljesítési hely szerinti tagállami bontásban kell tartalmaznia.
(5) A (2) bekezdésben foglaltakon túl, ha az adóalany a Közösség másik tagállamában egy vagy több olyan állandó
telephellyel rendelkezik, ahonnan ezen különös szabályozás hatálya alá tartozó szolgáltatást nyújt, az adóbevallás
tartalmazza – teljesítési hely szerinti tagállamonkénti bontásban – ezen különös szabályozás hatálya alá tartozó
szolgáltatások adó nélküli teljes összegét, a vonatkozó adó – adómértékek szerint lebontott – teljes összegét,
az alkalmazandó adómértéket és a fizetendő adó teljes összegét minden olyan tagállam vonatkozásában, amelyben
az adóalany állandó telephellyel rendelkezik, és az egyéni adóazonosító számát vagy ezen állandó telephely
adónyilvántartási számát.
(6) Az adóbevallást forintban kell elkészíteni, az adómegállapítási időszak utolsó napján érvényes, az EKB által
az adott napra vonatkozóan közzétett átváltási árfolyamon. Ha az érintett napon nem tettek közzé átváltási
árfolyamot, akkor a következő közzétételi napon kiadott árfolyamot kell alkalmazni.
(7) Az adót a bevallás benyújtásával egy időben, legkésőbb a bevallás benyújtására előírt határidőig, az állami adóés vámhatóság által közzétett bankszámlára forintban, átutalással kell megfizetni, hivatkozva a befizetés alapjául
szolgáló adóbevallásra. Bármely, az adóalany önhibájából eredő, az adóhatóságot terhelő utalási költség, így
különösen a téves, beazonosíthatatlan utalás költsége az adóalanyt terheli.
(8) Ezen különös szabályozás hatálya alatt az adóbevallás – különös szabályozás keretében történő – módosítására
a módosítandó adókötelezettséget magában foglaló bevallás benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő
három évig van lehetőség. Az adóbevallás módosítását egy következő adóbevallásban kell szerepeltetni. E későbbi
bevallásban meg kell jelölni az érintett teljesítési hely szerinti tagállamot, az adómegállapítási időszakot és
a módosításból származó adó összeget (különbözetet). A tevékenységet lezáró bevallás benyújtását követően
az adóbevallások – ideértve a tevékenységet lezáró bevallást is – módosítására közvetlenül a teljesítési hely szerinti
tagállam illetékes hatóságához benyújtott bevallásban, a tagállam által meghatározott módon van lehetőség.
253/L. § (1) Az adóalany az Art.-ben megállapított nyilvántartás-vezetési kötelezettségének oly módon tesz eleget,
hogy a teljesítési hely szerinti tagállam adóhatósága által végzett ellenőrzést is lehetővé tegye. Az adóalany
a nyilvántartást felhívásra elektronikus úton bocsátja rendelkezésre.
(2) A nyilvántartást ezen különös szabályozás hatálya alá tartozó termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás teljesítési
időpontját magában foglaló naptári év utolsó napjától számított tíz évig kell megőrizni.

3. alfejezet
A nem uniós és uniós különös szabályozást alkalmazó adóalany adó-visszatéríttetési joga
A különös szabályozást alkalmazó, Közösség területén nem letelepedett adóalany adó-visszatéríttetési
joga
253/M. § (1) A Közösség területén nem letelepedett adóalany a nem uniós, illetve uniós különös szabályozást
alkalmazó adóalanyok között történő nyilvántartásba vételének időszakában keletkezett, ezen különös
szabályozások hatálya alá tartozó termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó előzetesen
felszámított adó levonására nem jogosult, megilleti azonban annak a XVIII. fejezet rendelkezései szerinti
visszatéríttetése, feltéve, hogy egyéb tevékenysége tekintetében belföldön adóalanyként nem vették
nyilvántartásba és egyébként belföldön adóalanyként történő nyilvántartásba vételre nem kötelezett.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogát az adóalany az elismert harmadik államban letelepedett adóalanyra vonatkozó
szabályok szerint érvényesítheti azzal, hogy esetében
a) a 244. § helyett a 253/D. §, illetve a 253/H. § alkalmazandó,
b) az e fejezet szerinti jogállást nem kell igazolni.
(3) Az a Közösség területén nem letelepedett adóalany, aki (amely) a belföldön teljesített szolgáltatásnyújtása,
Közösségen belüli távértékesítése utáni adóbevallási és -fizetési kötelezettségét azon tagállami szabályozás
alapján teljesíti, amely tartalmában megfelel a Héa-irányelv XII. cím 6. fejezet 2. és 3. szakaszában foglalt különös
szabályozásnak, ezen különös szabályozás hatálya alá tartozó termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz
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kapcsolódó előzetesen felszámított adót a XVIII. Fejezet rendelkezései szerint jogosult visszatéríttetni feltéve, hogy
egyéb tevékenysége tekintetében belföldön adóalanyként nem vették nyilvántartásba és egyébként belföldön
adóalanyként történő nyilvántartásba vételre nem kötelezett.
(4) A (3) bekezdés szerinti jogát az adóalany az elismert harmadik államban letelepedett adóalanyra vonatkozó
szabályok szerint érvényesítheti, azzal, hogy esetében
a) a 244. § helyett a (3) bekezdés alkalmazandó; és
b) az e fejezet szerinti jogállását nem kell igazolni.
A különös szabályozást alkalmazó, Közösség területén letelepedett, de belföldön nem letelepedett adóalany
adó-visszatéríttetési joga
253/N. § (1) Az az adóalany,
a) akinek (amelynek) gazdasági célú letelepedési helye, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy
szokásos tartózkodási helye nem belföldön, hanem a Közösség valamely más tagállamában van,
b) akit (amelyet) belföldön adóalanyként nem vettek nyilvántartásba és egyébként belföldön adóalanyként történő
nyilvántartásba vételre nem kötelezett, és
c) aki (amely) belföldön nem adóalany részére teljesít szolgáltatásnyújtást és termékértékesítést oly módon, hogy
adófizetési kötelezettségét a gazdasági célú letelepedése, ennek hiányában lakóhelye, vagy szokásos tartózkodási
helye szerinti tagállamban teljesíti azon tagállami szabályozás alapján, amely tartalmában megfelel a Héa-irányelv
XII. cím 6. fejezet 3. szakaszában foglalt különös szabályozásnak,
ezen különös szabályozás hatálya alá tartozó termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó
előzetesen felszámított adó levonására nem jogosult, megilleti azonban annak a XVIII. Fejezet rendelkezései szerinti
visszatéríttetése.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogát az adóalany azzal érvényesítheti, hogy esetében a 244. § helyett az (1) bekezdés
alkalmazandó.”
52. §		
Az Áfa tv. MÁSODIK RÉSZE a következő XIX/B. és XIX/C. Fejezettel egészül ki:

„XIX/B. FEJEZET
HARMADIK ÁLLAMBÓL IMPORTÁLT TERMÉK TÁVÉRTÉKESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOZÁS
253/O. § (1) Ezen fejezet alkalmazásában a harmadik államból importált termék távértékesítése alatt kizárólag
a 150 eurónak megfelelő pénzösszeg belső értéket meg nem haladó küldeményként importált terméket kell érteni,
ide nem értve a jövedéki terméket.
(2) Ezen fejezet alkalmazásában:
a) a Közösség területén nem letelepedett adóalany: olyan adóalany, aki (amely) nem telepedett le gazdasági céllal
a Közösség területén, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig nem rendelkezik lakóhellyel vagy szokásos
tartózkodási hellyel a Közösség területén;
b) közvetítő: olyan belföldön gazdasági céllal letelepedett személy, szervezet,
ba) aki (amely) megfelel a pénzügyi képviselővel szemben támasztott feltételeknek, és
bb) akit (amelyet) a harmadik államból importált termék távértékesítését végző adóalany adófizetési
kötelezettségének, valamint az adóalany nevében és megbízásából az e különös szabályozás tekintetében
e törvényben megállapított kötelezettségek teljesítésével bízott meg;
c) adóbevallás: a különös szabályozás szerint a Közösség tagállamaiban fizetendő adó összegének megállapításához
szükséges adatokat tartalmazó bevallás;
d) tevékenységet lezáró bevallás: az a bevallás, amelyet a különös szabályozásból kizárt vagy kilépő adóalany
a kilépése hatálydátumának megfelelő időszakkal bezárólag benyújtani köteles.
(3) Az adóalany egyidejűleg csak egy közvetítőt bízhat meg ilyen tevékenység folytatására.
(4) A közvetítő az őt megbízó adóalannyal együtt egyetemlegesen felelős ezen különös szabályozás szerint
fizetendő adó megfizetéséért.
(5) A harmadik államból importált termék távértékesítése esetén a teljesítés és a fizetendő adó megállapításának
időpontja – feltéve, hogy az adó bevallása e különös szabályozás alapján történik – az értékesítés időpontja.
E fejezet alkalmazásában a terméket a fizetés elfogadásakor kell értékesítettnek tekinteni.
253/P. § (1) A Közösség területén nem letelepedett adóalany választhatja, hogy a harmadik államból importált
termék távértékesítése utáni adófizetési és bevallási kötelezettségének az állami adó- és vámhatóság útján tesz
eleget.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti adóalany a harmadik államból importált termék távértékesítése Közösség területén
történő megkezdését megelőzően kérelmezheti, hogy őt az állami adó- és vámhatóság ilyen minőségében
nyilvántartásba vegye, feltéve, hogy
a) 253/R. § szerinti közvetítőt bízott meg, vagy
b) olyan harmadik országban telepedett le gazdasági céllal, amely harmadik ország az adókból, vámokból,
illetékekből és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról szóló
2010/24/EU tanácsi irányelvhez és a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és
csalás elleni küzdelemről szóló 904/2010/EU tanácsi rendelethez hasonló hatályú kölcsönös együttműködési
megállapodást kötött az Európai Unióval.
(3) Az az adóalany, akinek (amelynek) gazdasági tevékenységének székhelye nem belföldön, de a Közösség
területén van, választhatja, hogy harmadik államból importált termék távértékesítése utáni adófizetési és bevallási
kötelezettségének az állami adó- és vámhatóság útján tesz eleget, feltéve, hogy 253/R. § szerinti közvetítőt bízott
meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti adóalany a harmadik államból importált termék távértékesítése Közösség területén
történő megkezdését megelőzően kérelmezheti, hogy őt az állami adó- és vámhatóság ilyen minőségében
nyilvántartásba vegye.
(5) Az állami adó- és vámhatóság a kérelmet elutasítja, ha az adóalanyt a Közösség valamely más tagállamában ilyen
minőségében már nyilvántartásba vették, vagy erre irányuló kérelmét a Közösség valamely más tagállamában már
benyújtotta és annak elbírálása véglegesen még nem zárult le.
253/Q. § (1) Az az adóalany, akinek (amelynek) gazdasági tevékenységének székhelye belföldön van, vagy
gazdasági tevékenységének székhelye a Közösség területén kívül van, azonban belföldön rendelkezik állandó
telephellyel, választhatja, hogy harmadik államból importált termék távértékesítése utáni adófizetési és -bevallási
kötelezettségének az állami adó- és vámhatóság útján tesz eleget.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adóalany a harmadik államból importált termék távértékesítését megelőzően kérelmezi,
hogy őt az állami adó- és vámhatóság ilyen minőségében nyilvántartásba vegye.
(3) Ha az adóalany gazdasági tevékenységének székhelye a Közösség területén kívül van, azonban a Közösség
legalább két tagállamában is rendelkezik állandó telephellyel, az adóalany választhat, hogy melyik állandó
telephelye szerinti tagállamban kéri az (1) bekezdés szerinti minőségében történő nyilvántartásba vételét.
(4) Abban az esetben, ha az adóalanyt a (3) bekezdés szerinti választása alapján az állami adó- és vámhatóság ilyen
minőségében nyilvántartásba vette, az adóalanyt ezen döntése a választása évét követő második naptári év végéig
köti.
(5) Az állami adó- és vámhatóság a kérelmet elutasítja, ha az adóalany gazdasági tevékenységének székhelye
a Közösség területén kívül van és őt a Közösség valamely más tagállamában ilyen minőségében már nyilvántartásba
vették, vagy erre irányuló kérelmét a Közösség más tagállamában már benyújtotta és annak elbírálása véglegesen
még nem zárult le.
(6) Az (1) bekezdés szerinti adóalany közvetítővel is eljárhat az (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése során.
253/R. § (1) A közvetítő kérelmezheti, hogy őt az állami adó- és vámhatóság ilyen minőségében nyilvántartásba
vegye, feltéve, hogy gazdasági tevékenységének székhelye belföldön van, vagy gazdasági tevékenységének
székhelye a Közösség területén kívül van, azonban belföldön rendelkezik állandó telephellyel.
(2) Ha a közvetítő gazdasági tevékenységének székhelye a Közösség területén kívül van, azonban a Közösség
legalább két tagállamában is rendelkezik állandó telephellyel, a közvetítő választhat, hogy melyik állandó telephelye
szerinti tagállamban kéri az (1) bekezdés szerinti minőségében történő nyilvántartásba vételét.
(3) Ha a közvetítőt a (2) bekezdés szerinti választása alapján az állami adóhatóság ilyen minőségében
nyilvántartásba vette, az adóalanyt ezen döntése a választása évét követő második naptári év végéig köti.
(4) Az állami adó- és vámhatóság a kérelmet elutasítja, ha a közvetítő gazdasági tevékenységének székhelye
a Közösség területén kívül van és őt a Közösség valamely más tagállamában ilyen minőségében már nyilvántartásba
vették, vagy erre irányuló kérelmét a Közösség más tagállamában már benyújtotta és annak elbírálása véglegesen
még nem zárult le.
253/S. § (1) Ha az adóalanyt az állami adóhatóság 253/P. § vagy 253/Q. § szerinti minőségében nyilvántartásba
vette, az adóalany harmadik államból importált termék távértékesítésére vonatkozó adókötelezettségére törvény
rendelkezéseit az e fejezetben meghatározott eltérésekkel, valamint az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül
alkalmazandó jogi aktusaira tekintettel kell alkalmazni (a továbbiakban: import különös szabályozás).
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(2) Ha az adóalanyt az állami adó- és vámhatóság 253/P. § vagy 253/Q. § szerinti minőségében nyilvántartásba
vette, az adóalany köteles az import különös szabályozást alkalmazni minden harmadik államból importált termék
távértékesítésére vonatkozó adókötelezettség teljesítésére.
253/T. § (1) A közvetítő nélkül eljáró, belföldön gazdasági céllal letelepedett adóalany az import különös szabályozás
alkalmazásához szükséges azonosítószám megállapítása céljából az állami adó- és vámhatósághoz elektronikus
úton bejelenti:
a) a vállalkozás nevét, kereskedelmi nevét (neveit), ha eltér(nek) a vállalkozás nevétől,
b) a teljes postai címét, e-mail-címét, a cég elektronikus elérhetőségét (honlapját),
c) a belföldi adóazonosító számát,
d) az adóalany székhelye szerinti ország megnevezését, ha a székhely nem Magyarországon található,
e) az adóhatósággal történő kapcsolattartásra feljogosított személy (kapcsolattartó) nevét, telefonszámát,
f ) az IBAN bankszámlaszámot,
g) a BIC-kódot,
h) az adóalany állandó telephelye szerinti a Közösség más tagállamában megállapított adóazonosító számot, vagy
ennek hiányában adónyilvántartási számot, valamint az állandó telephely teljes postai címét és kereskedelmi nevét,
i) a Közösség más olyan tagállama által az adóalany részére megállapított adóazonosító számot, ahol az adóalany
nem telepedett le gazdasági céllal,
j) az import különös szabályozás hatálya alá eső tevékenység megkezdésének időpontját,
k) azon egyedi azonosítószámokat, amelyeket a Héa-irányelv XII. cím 6. fejezet 2–4. szakaszának tartalmában
megfelelő tagállami szabályozás alkalmazásához a részére az azonosítót kiadó tagállam megállapított.
(2) A közvetítő nélkül eljáró, a Közösség területén nem letelepedett adóalany az import különös szabályozás
alkalmazásához szükséges azonosítószám megállapítása céljából az állami adó- és vámhatósághoz elektronikus
úton bejelenti
a) a vállalkozás nevét, kereskedelmi nevét (neveit), ha eltér(nek) a vállalkozás nevétől,
b) a teljes postai címét, e-mail-címét, a cég elektronikus elérhetőségét (honlapját),
c) az adóalany székhelye szerinti ország megnevezését,
d) az adóhatósággal történő kapcsolattartásra feljogosított személy (kapcsolattartó) nevét, telefonszámát,
e) az IBAN bankszámlaszámot,
f ) a BIC-kódot,
g) az adóalany adónyilvántartási számát,
h) a Közösség más olyan tagállama által az adózó részére megállapított adó azonosító számot, ahol az adóalany nem
telepedett le gazdasági céllal,
i) az import különös szabályozás hatálya alá eső tevékenysége megkezdésének időpontját, és
j) azon egyedi azonosítószámokat, amelyeket a Héa-irányelv XII. cím 6. fejezet 2–4. szakaszának tartalmában
megfelelő tagállami szabályozás alkalmazásához a részére az azonosítót kiadó tagállam megállapított.
(3) A közvetítő azt megelőzően, hogy az általa képviselt adóalany az import különös szabályozás alkalmazását
megkezdi, az állami adó- és vámhatósághoz elektronikus úton bejelenti:
a) a vállalkozás nevét, kereskedelmi nevét (neveit), ha eltér(nek) a vállalkozás nevétől,
b) a teljes postai címét, e-mail-címét, a cég elektronikus elérhetőségét (honlapját),
c) a belföldi adóazonosító számát,
d) az adóhatósággal történő kapcsolattartásra feljogosított személy (kapcsolattartó) nevét, telefonszámát,
e) az IBAN bankszámlaszámot,
f ) a BIC-kódot,
g) az állandó telephelye szerinti, az Európai Unió más tagállamában megállapított adóazonosító számot, vagy ennek
hiányában adónyilvántartási számot, valamint az állandó telephely teljes postai címét és kereskedelmi nevét, és
h) a részére korábban megállapított közvetítői azonosító számot.
(4) A közvetítő az általa képviselt minden egyes adóalany tekintetében az import különös szabályozás
alkalmazásának megkezdését megelőzően az állami adó- és vámhatósághoz elektronikus úton bejelenti:
a) az adóalany nevét, kereskedelmi nevét (neveit), ha eltér(nek) az adóalany nevétől,
b) az adóalany teljes postai címét, e-mail-címét, az adóalany elektronikus elérhetőségét (honlapját),
c) az adóalany belföldi adóazonosító számát, a Közösség más tagállamában megállapított adóazonosító számát,
vagy ennek hiányában adónyilvántartási számát,
d) a közvetítő részére az (7) bekezdés b) pontja alapján megállapított közvetítői azonosító számot,
e) az adóhatósággal történő kapcsolattartásra feljogosított személy (kapcsolattartó) nevét, telefonszámát,
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f ) az IBAN bankszámlaszámot,
g) a BIC-kódot,
h) az adóalany állandó telephelye szerinti a Közösség más tagállamában megállapított adóazonosító számot, vagy
ennek hiányában adónyilvántartási számot, valamint az állandó telephely teljes postai címét és kereskedelmi nevét,
i) a Közösség más olyan tagállama által az adóalany részére megállapított adóazonosító számot, ahol az adóalany
nem telepedett le gazdasági céllal,
j) az import különös szabályozás hatálya alá eső tevékenység megkezdésének időpontját, és
k) azon egyedi azonosítószámokat, amelyeket a Héa-irányelv XII. cím 6. fejezet 2–4. szakaszának tartalmában
megfelelő tagállami szabályozás alkalmazásához az adóalany részére az azonosítót kiadó tagállam megállapított.
(5) A közvetítőnek az erre vonatkozó megbízását nem kell igazolnia az állami adó- és vámhatóság részére. Az állami
adó- és vámhatóság a közvetítő által regisztrált, az adóhatósági nyilvántartásban még nem szereplő adóalanyt
a közvetítő által, az erre a célra biztosított elektronikus felületen megadott adatok alapján veszi nyilvántartásba.
(6) Az adóalany, vagy – amennyiben az adóalany közvetítővel jár el – az adóalany megbízásából eljáró közvetítő
az import különös szabályozás hatálya alá eső adókötelezettségét érintő változást – elektronikus úton,
az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott határidőben – bejelenti
az állami adó- és vámhatóságnak. Ilyen változásnak minősül különösen valamely, az ezen különös szabályozás
hatálya alá tartozó tevékenység megszüntetése, vagy ha az adóalany a továbbiakban már nem felel meg ezen
különös szabályozás alkalmazásához szükséges feltételeknek.
(7) Az állami adó- és vámhatóság a bejelentés alapján
a) az adóalanyt az import különös szabályozás hatálya alatt álló adóalanyokra vonatkozó nyilvántartásába felveszi,
és ezen különös szabályozás alkalmazásához import azonosítószámot állapít meg, amelyről elektronikus úton
értesíti az adóalanyt;
b) a közvetítő számára közvetítői azonosító számot állapít meg, amelyről elektronikus úton értesíti a közvetítőt;
c) a közvetítő számára ezen különös szabályozás alkalmazásához szükséges import azonosítószámot állapít meg
valamennyi ezen közvetítőt megbízó adóalany vonatkozásában, amelyről elektronikusan értesíti a közvetítőt.
(8) A (7) bekezdés alapján megállapított import azonosító szám kizárólag ezen különös szabályozás céljára
alkalmazható.
(9) Az adóalany, valamint a közvetítő az import különös szabályozás alkalmazásának időpontjától valamennyi, ezen
különös szabályozás hatálya alá tartozó adókötelezettséget elektronikus azonosítását követően elektronikus úton
köteles teljesíteni az állami adó- és vámhatósághoz.
(10) Az állami adó- és vámhatóság törli az import különös szabályozás hatálya alatt álló adóalanyokra vonatkozó
nyilvántartásából a közvetítő nélkül eljáró adóalanyt,
a) aki (amely) ezen különös szabályozás hatálya alá tartozó harmadik államból importált termék távértékesítését
befejezte,
b) akinél (amelynél) feltételezhető, hogy ezen különös szabályozás hatálya alá tartozó harmadik államból importált
termék távértékesítési tevékenysége befejeződött,
c) aki (amely) nem felel meg ezen különös szabályozás alkalmazására vonatkozó feltételeknek,
d) aki (amely) rendszeresen nem tartja be ezen különös szabályozás alkalmazására vonatkozó előírásokat, vagy
e) aki (amely) nem kívánja a továbbiakban e különös szabályozást alkalmazni.
(11) Az állami adó- és vámhatóság törli azon közvetítő részére megállapított közvetítői azonosító számot,
a) aki (amely) két egymást követő naptári negyedévben nem járt el közvetítőként az import különös szabályozást
alkalmazó valamely adóalany megbízásából;
b) aki (amely) nem felel meg a közvetítőként történő eljáráshoz szükséges feltételeknek;
c) aki (amely) rendszeresen nem tartja be ezen különös szabályozás alkalmazására vonatkozó előírásokat; vagy
d) aki (amely) a továbbiakban nem kíván közvetítőként eljárni.
(12) Az állami adó- és vámhatóság törli az import különös szabályozás hatálya alatt álló adóalanyokra vonatkozó
nyilvántartásából a közvetítő által képviselt adóalanyt,
a) ha a közvetítő arról tájékoztatja az állami adó- és vámhatóságot, hogy az őt megbízó adóalany befejezte ezen
különös szabályozás hatálya alá tartozó harmadik államból importált termékek távértékesítését,
b) akinél (amelynél) feltételezhető, hogy ezen különös szabályozás hatálya alá tartozó harmadik államból importált
termék távértékesítési tevékenysége befejeződött,
c) aki (amely) nem felel meg ezen különös szabályozás alkalmazására vonatkozó feltételeknek,
d) aki (amely) rendszeresen nem tartja be ezen különös szabályozás alkalmazására vonatkozó előírásokat,
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e) ha a közvetítő arról tájékoztatja az állami adó- és vámhatóságot, hogy nem képviseli a továbbiakban az adóalanyt,
vagy
f ) ha az állami adó- és vámhatóság törölte a közvetítő részére megállapított közvetítői azonosító számot.
(13) Az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásában az adóalanyra vonatkozó
a) regisztrációs (bejelentési) adatokat az adóalany adóhatósági nyilvántartásból történő törlésének,
b) bevallási adatokat azok adóalany által történő rendelkezésére bocsátásának
naptári éve végétől számított tíz évig nyilvántartja.
253/U. § (1) Az adóalany, vagy amennyiben az adóalany közvetítővel jár el, a közvetítő minden egyes naptári
hónapra vonatkozóan, elektronikus úton adóbevallást nyújt be – függetlenül attól, hogy az adott adómegállapítási
időszakban végzett-e az import különös szabályozás hatálya alá tartozó, harmadik államból importált termék
távértékesítését, – azon adómegállapítási időszak végét követő hónap végéig, amelyre a bevallás vonatkozik.
(2) Az adóbevallás tartalmazza:
a) a 253/T. § (7) bekezdése szerinti import azonosítószámot, és
b) az adómegállapítási időszakban teljesített, az import különös szabályozás hatálya alá tartozó, harmadik államból
importált termék távértékesítése
ba) adó nélküli teljes összegét,
bb) a vonatkozó adó–adómértékek szerint lebontott–teljes összegét,
bc) az alkalmazandó adómértéket, és
bd) a fizetendő adó teljes összegét
minden egyes olyan teljesítési hely szerinti tagállam tekintetében, amelyben az adó fizetendő.
(3) Az adóbevallást forintban kell elkészíteni, az adómegállapítási időszak utolsó napján érvényes, az EKB által
az adott napra vonatkozóan közzétett átváltási árfolyamon. Ha az érintett napon nem tettek közzé átváltási
árfolyamot, akkor a következő közzétételi napon kiadott árfolyamot kell alkalmazni.
(4) Az adót a bevallás benyújtásával egy időben, legkésőbb a bevallás benyújtására előírt határidőig, az állami adóés vámhatóság által közzétett számlára forintban, átutalással kell megfizetni, hivatkozva a befizetés alapjául szolgáló
adóbevallásra. Bármely, az adóalany önhibájából eredő, az adóhatóságot terhelő utalási költség, így különösen
a téves, beazonosíthatatlan utalás költsége az adóalanyt terheli.
(5) Az import különös szabályozás hatálya alatti bevallás – különös szabályozás keretében történő – módosítására
a módosítandó adókötelezettséget magában foglaló bevallás benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő
három évig van lehetőség. Az adóbevallás módosítását egy következő adóbevallásban kell szerepeltetni. E későbbi
bevallásban meg kell jelölni az érintett teljesítési hely szerinti tagállamot, az adómegállapítási időszakot és
a módosításból származó adó összegét (különbözetet). A tevékenységet lezáró bevallás benyújtását követően
az adóbevallások – ideértve a tevékenységet lezáró bevallást is – módosítására közvetlenül a teljesítési hely szerinti
tagállam illetékes hatóságához benyújtott bevallásban, a tagállam által meghatározott módon van lehetőség.
253/V. § (1) Az adóalany, vagy amennyiben az adóalany közvetítővel jár el, a közvetítő az Art. szerinti nyilvántartásvezetési kötelezettségének oly módon tesz eleget, hogy a teljesítési hely szerinti tagállam adóhatósága által végzett
ellenőrzést is lehetővé tegye. Az adóalany a nyilvántartást felhívásra elektronikus úton rendelkezésre bocsátja.
(2) A közvetítőnek az általa képviselt valamennyi adóalany tekintetében nyilvántartást kell vezetnie.
(3) A nyilvántartást az import különös szabályozás hatálya alá tartozó harmadik államból importált termék
távértékesítés teljesítési időpontját magában foglaló naptári év utolsó napjától számított tíz évig kell megőrizni.
253/W. § (1) Az adóalany 253/P. § szerinti minőségében történő belföldi nyilvántartásba vételének időszakában
keletkezett, ezen különös szabályozás hatálya alá tartozó termékértékesítéshez kapcsolódó előzetesen felszámított
adó levonására nem jogosult, megilleti azonban annak a XVIII. Fejezet rendelkezései szerinti visszatéríttetése,
feltéve, hogy egyéb tevékenysége tekintetében belföldön adóalanyként nem vették nyilvántartásba és egyébként
belföldön adóalanyként történő nyilvántartásba vételre nem kötelezett.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogát a Közösség területén nem letelepedett adóalany az elismert harmadik államban
letelepedett adóalanyra vonatkozó szabályok szerint érvényesítheti azzal, hogy esetében
a) a 244. § helyett a 253/P. § alkalmazandó és
b) az e fejezet szerinti jogállást nem kell igazolni.
(3) Az az adóalany, aki (amely) a harmadik államból importált termék távértékesítése utáni adóbevallási és
-fizetési kötelezettségét azon tagállami szabályozás alapján teljesíti, amely tartalmában megfelel a Héa-irányelv
XII. cím 6. fejezet 4. szakaszában foglalt különös szabályozásnak, ezen különös szabályozás hatálya alá tartozó
termékértékesítéshez kapcsolódó előzetesen felszámított adót a XVIII. Fejezet rendelkezései szerint jogosult
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visszatéríttetni, feltéve, hogy egyéb tevékenysége tekintetében belföldön adóalanyként nem vették nyilvántartásba
és egyébként belföldön adóalanyként történő nyilvántartásba vételre nem kötelezett.
(4) A (3) bekezdés szerinti jogát a Közösség területén nem letelepedett adóalany az elismert harmadik államban
letelepedett adóalanyra vonatkozó szabályok szerint érvényesítheti, azzal, hogy esetében
a) a 244. § helyett a (3) bekezdés alkalmazandó és
b) az e fejezet szerinti jogállását nem kell igazolni.
(5) Az az adóalany,
a) akinek (amelynek) gazdasági célú letelepedési helye, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy
szokásos tartózkodási helye nem belföldön, hanem a Közösség valamely más tagállamában van,
b) akit (amelyet) belföldön adóalanyként nem vettek nyilvántartásba és egyébként belföldön adóalanyként történő
nyilvántartásba vételre nem kötelezett, és
c) aki (amely) belföldön importált termék távértékesítését teljesít oly módon, hogy adófizetési kötelezettségét
a gazdasági célú letelepedése, ennek hiányában lakóhelye, vagy szokásos tartózkodási helye szerinti tagállamban
teljesíti azon tagállami szabályozás alapján, amely tartalmában megfelel a Héa-irányelv XII. cím 6. fejezet
4. szakaszában foglalt különös szabályozásnak,
ezen különös szabályozás hatálya alá tartozó termékértékesítéshez kapcsolódó előzetesen felszámított adó
levonására nem jogosult, megilleti azonban annak a XVIII. Fejezet rendelkezései szerinti visszatéríttetése.
(6) Az (5) bekezdés szerinti jogát az adóalany azzal érvényesítheti, hogy esetében a 244. § helyett az (5) bekezdés
alkalmazandó.

XIX/C. FEJEZET
A TERMÉKIMPORT UTÁNI ADÓ BEVALLÁSÁRA ÉS MEGFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK
253/X. § (1) Ha a 150 eurónak megfelelő pénzösszeg belső értéket meg nem haladó, harmadik államból importált
termék – ide nem értve a jövedéki terméket – távértékesítése utáni adófizetési kötelezettség teljesítésére
nem alkalmazzák XIX/B. Fejezet rendelkezéseit vagy azon tagállami szabályozást, amely tartalmában megfelel
a Héa-irányelv XII. cím 6. fejezet 4. szakaszában foglaltaknak, a termék címzett megbízásából belföldön történő
szabad forgalomba bocsátását kezdeményező személy az állami adó- és vámhatóságnak tett előzetes bejelentése
alapján dönthet úgy, hogy az ezen fejezet szerinti különös szabályozást alkalmazza azon termék importálását
terhelő adó bevallására és megfizetésére, amely küldeménykénti feladása vagy fuvarozása belföldön ér véget.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásának feltétele, hogy a termék szabad forgalomba bocsátását kezdeményező személy
a) vámjogi szabályok szerinti halasztott vámfizetési engedéllyel rendelkezzen, és
b) belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést úgy kell tekinteni, hogy a termék szabad forgalomba bocsátását
kezdeményező személy ezen fejezet alkalmazásában a címzett megbízásából jár el, kivéve, ha a címzett
a vám-árunyilatkozat benyújtásáig ettől eltérő tartalmú nyilatkozatot tesz.
(4) Az (1) bekezdés szerinti döntési joggal élő személy az állami adó- és vámhatóságnak tett előzetes bejelentése
alapján ezen fejezet szerinti különös szabályozás alkalmazását megszüntetheti. Ezen fejezet szerinti különös
szabályozás alkalmazása a bejelentést követő naptári hónap első napjától szűnik meg.
(5) Törvény rendelkezéseit az e fejezetben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
253/Y. § (1) A 253/X. § (1) bekezdése szerinti termékimport után az adófizetésre kötelezett a termék címzettje.
(2) A termék belföldön történő szabad forgalomba bocsátását kezdeményező személy köteles az adót a címzettől
beszedni és a befizetést az állami adó- és vámhatósághoz teljesíteni (a továbbiakban: adóbeszedésre kötelezett).
(3) Az adóbeszedésre kötelezett fizeti meg a beszedni elmulasztott adót is. E fejezet alkalmazásában nem minősül
az adóbeszedés elmulasztásának az, ha az adóbeszedésre kötelezett nem bocsátja a címzett rendelkezésére
a terméket.
(4) Az (1) bekezdéstől eltérően az adóbeszedésre kötelezett az adófizetésre kötelezett, ha a termék a címzett részére
történő rendelkezésre bocsátását megelőzően megsemmisült, ellopták vagy elveszett. Az adóbeszedésre kötelezett
mentesül az adófizetési kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
a) a megsemmisülést a tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, vagy
b) az a) pontban nem említett vagyoni kár elhárítása érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában
elvárható.
(5) Az adóbeszedésre kötelezett a címzettől beszedendő adó összegének kiszámításához a terméknek
a vám-árunyilatkozaton feltüntetendő ellenértékét veszi alapul a 74–76. §-ban foglaltak sérelme nélkül.
253/Z. § A termékimportra a 82. § (1) bekezdése szerinti adómértéket kell alkalmazni.
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253/ZA. § (1) A címzettől beszedett adót az adóbeszedésre kötelezett elektronikus úton, havi gyakorisággal
az állami adó- és vámhatóság által erre a célra rendszeresített formában vallja be a (2) bekezdésben meghatározott
határidőig. A bevallásnak tartalmaznia kell az adott naptári hónapban vámjogi szabad forgalomba helyezett
termékek:
a) adóalapját, és
b) a beszedett adó teljes összegét.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adót havonta, az import vám megfizetésére vonatkozó határidőre vonatkozó
szabályok szerint kell megfizetni.
(3) Az adóbeszedésre kötelezettnek ezen különös szabályozás hatálya alá tartozó ügyletekről nyilvántartást
kell vezetnie, amelyet az adófizetési kötelezettség keletkezésének évét követő öt naptári évig meg kell őriznie.
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell
a) az ezen fejezet szerinti adófizetési kötelezettség alapjául szolgáló, vám-árunyilatkozaton szereplő adatokat,
b) a címzett nevét, elérhetőségét,
c) a címzett által átvett küldemény azonosítására vonatkozó adatokat,
d) a címzett által át nem vett, a Közösség területén kívülre igazoltan visszaküldött küldemény azonosítására
vonatkozó adatokat, és
e) a címzett által át nem vett, a d) pont alá nem tartozó küldemény azonosítására vonatkozó adatokat,
f ) a címzett részére történő kézbesítést megelőzően megsemmisült, elveszett vagy ellopott küldemény
azonosítására vonatkozó adatokat.
(4) A nyilvántartást kérésre elektronikus úton az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére kell bocsátani.
(5) Az adóbeszedés e törvényben nem szabályozott kérdéseiben az Art. rendelkezéseit kell alkalmazni.”
53. §		
Az Áfa tv. 256. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (2) bekezdés szerinti éves kiigazítás időpontjában hatályban lévő árfolyam továbbra is alkalmazható
a 12/C. § (1) bekezdése, a 253/O. § (1) bekezdése és a 253/X. § szerinti értékhatár forintban történő
megállapításához, ha az euróban megadott összeg átszámítása a kerekítés előtt a forintban kifejezett összeg
5%-nál kisebb változásához vagy az összeg csökkenéséhez vezet.”
54. §		
Az Áfa tv. 257. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Mentesül az Art. szerinti bejelentkezési kötelezettség alól a belföldön gazdasági céllal nem letelepedett,
belföldön lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel nem rendelkező adóalany harmadik államból importált
termék távértékesítése, termék Közösségen belüli távértékesítése, ideértve azt az az esetet is, ha a 12/C. §
(2) bekezdése szerint jár el, valamint nem adóalany részére nyújtott szolgáltatása tekintetében, feltéve, hogy
adófizetési kötelezettségét a Közösség másik tagállamában teljesíti azon tagállami szabályozás alapján, amely
tartalmában megfelel a Héa-irányelv XII. cím 6. fejezet 2–4. szakaszában foglaltaknak.”
55. §		
Az Áfa tv. 257/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„257/C. § Az az adóalany, aki (amely) belföldön gazdasági célú letelepedési hellyel, gazdasági célú letelepedés
hiányában lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel nem rendelkezik, belföldön termék Közösségen belüli
távértékesítését teljesíti, és az adófizetési kötelezettségét nem azon tagállami szabályozás alapján teljesíti, amely
tartalmában megfelel a Héa-irányelv XII. cím 6. fejezet 3. szakaszában foglaltaknak, az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon köteles bejelentkezni az állami adó- és vámhatósághoz.”
56. §		
Az Áfa tv. „Különös adóvisszatérítés” alcíme a következő 257/K. §-sal egészül ki:
„257/K. § (1) Az adóalany az adósemlegesség elvére tekintettel kérelmezheti az általa megállapított fizetendő adó
összegének visszatérítését a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
a) a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás adót is tartalmazó ellenértékének a megszerzése neki fel nem róható
okból, részben vagy egészben ellehetetlenült,
b) az ellenérték meg nem szerzett része más módon nem térült vagy térül meg,
c) a fizetendő adó utólag nem csökkenthető az ellenérték meg nem szerzett részére tekintettel,
d) a visszatérítés alapjául szolgáló adót a költségvetés felé megfizették,
e) a visszatérítés alapjául szolgáló adó tekintetében a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő adóalanyt
adólevonási jog illette volna meg (ideértve a XVIII. Fejezet szerinti adó-visszatéríttetési jogot is), azonban azt nem
érvényesítette, és az adólevonási jog érvényesítésének lehetősége ellehetetlenült.
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(2) Az adóalany a kérelmet az állami adóhatósághoz írásban terjeszti elő, legkésőbb 6 hónappal
az adómegállapításhoz való jog elévülését megelőzően. A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem
előterjesztésének nincs helye. Az adóalany e kérelem előterjesztésére a folyamatban lévő adóhatósági ellenőrzés
során is jogosult.
(3) A kérelemben az adóalany bemutatja az (1) bekezdés szerinti feltételeknek való megfelelést.
(4) A kérelemről az állami adóhatóság a kérelem beérkezésétől számított 6 hónapon belül dönt.”
57. §		
Az Áfa tv. 259. § 3/A. pontja a következő e) alponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában
behajthatatlan követelés: termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás alapján keletkezett, követelésként fennálló ellenérték
vagy részellenérték adót is tartalmazó összege, amelyet a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója ekként számol el
nyilvántartásában az alábbi okok valamelyike alapján:)
„e) a természetes személyek adósságrendezési eljárása során a bíróság az adóst a fennmaradó adósságai
megfizetése alól mentesítő döntést hoz;”
58. §

(1) Az Áfa tv. 268. § g) pontja a következő gq) alponttal egészül ki:
[Ez a törvény – az Art.-vel együtt – a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről, valamint annak
a következő irányelvekkel történt módosításai:]
„gq) a Tanács (EU) 2019/1995 irányelve (2019. november 21.) a 2006/112/EK irányelvnek a termékek
távértékesítésére és bizonyos belföldi termékértékesítésekre vonatkozó rendelkezések tekintetében történő
módosításáról;”
(2) Az Áfa tv. 268. §-a a következő k) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény – az Art.-vel együtt – a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„k) a Tanács (EU) 2020/1109 határozata (2020. július 20.) az (EU) 2017/2455 és az (EU) 2019/1995 irányelvnek
a Covid19-világjárvány miatt szükségessé vált, az átültetési határidő és az alkalmazás kezdőnapja tekintetében
történő módosításáról.”

59. §		
Az Áfa tv. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 339. §-sal egészül ki:
„339. § E törvény 10. számú melléklete 2021. január 3. napján hatályos 1. és 2. pontját kell alkalmazni a 2020. június 30-át
követően, de 2021. január 4. napja előtt kibocsátott vagy kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat esetén.”
60. §

(1) Az Áfa tv. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 341. §-sal egészül ki:
„341. § (1) E törvénynek az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvénnyel (a továbbiakban:
Mód11 törvény) megállapított 137. § (2)–(3) bekezdését alkalmazni kell abban az esetben is, ha az adószámot
az állami adó- és vámhatóság a Mód11 törvény hatálybelépését megelőzően, az adó megállapításához való jog
elévülési idején belül állapította meg ismételten.
(2) Az egyéb feltételek fennállása esetén a belföldön nyilvántartásba vett, személygépkocsi értékesítésével
foglalkozó viszonteladó a 2021. január 1. napjával kezdődő időszakra vonatkozóan abban az esetben is
dönthet úgy, hogy tevékenységének egészére e törvény XVI. Fejezet 2. alfejezetének rendelkezéseit alkalmazza,
ha a 225. § (1) bekezdés c) pontjában rögzített időtartam még nem telt el, feltéve, hogy e döntéséről az állami adóés vámhatóságnak 2020. december 31-ig nyilatkozik.”
(2) Az Áfa tv. 341. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E törvénynek a Mód11 törvénnyel módosított 87. § c) pontját azokban az esetekben kell alkalmazni először,
amelyekben a 84. § szerint megállapított időpont 2021. január 1-jére vagy azt követő időpontra esik.”

61. §		
Az Áfa tv. a következő 342. §-sal egészül ki:
„342. § E törvénynek a Mód11 törvénnyel megállapított 77. § (11) bekezdése, valamint a Mód11 törvénnyel
módosított 77. § (7) bekezdése és 259. § 3/A. pontja azokban az esetekben is alkalmazható, amikor a behajthatatlan
követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítésének időpontja
2021. január 1. napját megelőzi, de 2015. december 31. napját követő időpontra esik.”
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62. §		
Az Áfa tv. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 343. §-sal egészül ki:
„343. § (1) Azon adóalanynak, aki (amely) 2021. április 1-jei hatállyal szerepel az állami adó- és vámhatóságnak
Art. szerinti távolról is nyújtható szolgáltatásokat nyújtó adózókra vonatkozó különös szabályokat alkalmazó,
Európai Unióban nem letelepedett adózókra vonatkozó nyilvántartásában, e törvény XIX/A. Fejezet 1. alfejezete
szerinti különös szabályok alkalmazásához nem kell ismételten bejelentkeznie az állami adó- és vámhatósághoz,
feltéve, hogy nem merül fel olyan ok, amely alapján az adóalanyt az állami adó- és vámhatóságnak ezen különös
szabályozást alkalmazó adóalanyokra vonatkozó nyilvántartásából törölnie kellett volna. Ezen adóalany 2021. június
15-ig elektronikus úton köteles bejelenteni az állami adó- és vámhatóságnak a 253/E. § (1) bekezdés i) és j) pontja
szerinti adatokat. A bejelentés elmulasztását úgy kell tekinteni, hogy az adóalany nem kívánja a továbbiakban a nem
uniós különös szabályozást alkalmazni.
(2) Azon adóalanynak, aki (amely) 2021. április 1-jei hatállyal szerepel az állami adó- és vámhatóságnak
az Art. szerinti távolról is nyújtható szolgáltatásokat nyújtó adózókra vonatkozó, különös szabályozás hatálya alatt
álló adózókra vonatkozó nyilvántartásában, az e törvény XIX/A. Fejezet 2. alfejezete szerinti különös szabályok
alkalmazásához nem kell ismételten bejelentkeznie az állami adó- és vámhatósághoz, feltéve, hogy nem merül
fel olyan ok, amely alapján az adóalanyt az állami adó- és vámhatóságnak ezen különös szabályozást alkalmazó
adóalanyokra vonatkozó nyilvántartásából törölnie kellett volna. Ezen adóalany 2021. június 15-ig elektronikus úton
köteles bejelenteni az állami adó- és vámhatóságnak a 253/J. § (2) bekezdés c), i) és k)–n) pontja szerinti adatokat.
A bejelentés elmulasztását úgy kell tekinteni, hogy az adóalany nem kívánja a továbbiakban az uniós különös
szabályozást alkalmazni.”
63. §		
Az Áfa tv. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 344. §-sal egészül ki:
„344. § A 253/O. § (5) bekezdése alkalmazásában teljesítésnek és a fizetendő adó megállapítása időpontjának a termék
vámjogi szabad forgalomba bocsátásának időpontját kell tekinteni, abban az esetben, ha a fizetés elfogadása
2021. július 1. napját megelőzi, míg a termék vámjogi szabad forgalomba bocsátása 2021. június 30. napját követi.”
64. §		
Az Áfa tv. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 345. §-sal egészül ki:
„345. § E törvénynek a Mód11 törvénnyel megállapított 12/B. §, 12/C. §, 253/E. § (4)–(5) bekezdését, 253/F–253/G. §-át,
253/J. § (5)–(7) bekezdését, 253/K–253/O. §-át, 253/S. §-át, 253/T. § (9)–(13) bekezdését, 253/U–253/ZA. §-át
2021. július 1-jétől kell alkalmazni azzal, hogy az adóalany a 253/X. § szerinti döntéséről ezen rendelkezés
hatálybalépésének időpontjától kezdődően tehet az állami adó- és vámhatóság hatóság felé bejelentést.”
65. §		
Az Áfa tv. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 346. §-sal egészül ki:
„346. § (1) E törvénynek a Mód11 törvénnyel módosított 184. §-át a 2021. július 1-jét magában foglaló
adómegállapítási időszakról teljesítendő bevallási kötelezettségre kell először alkalmazni.
(2) Jogutódlás esetén az állami adó- és vámhatóság először a jogelődnek a 2022. július 1-jét magában foglaló
adómegállapítási időszakára vonatkozó, nyilvántartásában szereplő adatok tekintetében bocsátja a jogutód
rendelkezésére e törvénynek a Mód11 törvénnyel megállapított 184. § (2) bekezdése szerinti bevallástervezetét,
valamint 2022. július 1-jét követően teszi lehetővé a jogelőd által az erre a célra biztosított elektronikus felületen
a 2022. július 1-jét megelőző nappal végződő adómegállapítási időszakra vonatkozóan benyújtott bevallásának
ezen elektronikus felületen a jogutód általi önellenőrzéssel való helyesbítését.
(3) Amennyiben az adóalany adóbevallás benyújtási gyakorisága a 2021. július 1-jei állapothoz képest
2021-ben módosul, az állami adó- és vámhatóság először a 2022. január 1-jét magában foglaló adómegállapítási
időszakra vonatkozóan bocsátja az adóalany rendelkezésére a 184. § (2) bekezdése szerinti bevallástervezetet.
(4) A felszámolás, végelszámolás vagy kényszertörlés alatt álló adóalany az Art. 53. §-a szerinti bevallási
kötelezettségét először a 2022. július 1-jét magában foglaló adómegállapítási időszakát követően teljesítheti
a 184. § (3) bekezdése szerint.
(5) Az adóalany az Art. 52. §-a szerinti bevallási kötelezettségét először a 2022. július 1-jét magában foglaló
adómegállapítási időszakát követően teljesítheti a 184. § (3) bekezdése szerint.”
66. §		
Az Áfa tv.
1.
3. § b) pontjában a „hatálya alá tartozó, zárjeggyel ellátott dohánygyártmányokra” szövegrész helyébe
a „hatálya alá tartozó dohánygyártmányokra”,
2.
8. § (5) bekezdésében az „a (3) bekezdésben említett állami adóhatósági engedély véglegessé válásának
napját megelőző nappal” szövegrész helyébe az „a csoportos adóalanyiság létrejöttét megelőző nappal”,
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3.

8. § (9) bekezdésében az „a (8) bekezdésben említett állami adóhatósági engedély véglegessé válásának
napját megelőző nappal” szövegrész helyébe az „a csoportos adóalanyisághoz történő csatlakozást megelőző
nappal”,
4.
8. § (12) bekezdésében az „A (11) bekezdésben említett állami adóhatósági engedély visszavonásának
véglegessé válásának napjával” szövegrész helyébe az „A csoportos adóalanyiság megszűnését megelőző
nappal”,
5.
31. §-ában az „A 29. és 30. § nem alkalmazható” szövegrész helyébe az „A 29. § nem alkalmazható”,
6.
85/A. § (9) bekezdésében az „az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet
(a továbbiakban: Adóig. vhr.) változásbejelentésre” szövegrész helyébe az „az Adóig. vhr. változásbejelentésre”,
7.
163. § (2) bekezdés b) pontjában az „a kezelőszemélyzet nélküli automata berendezés útján teljesített
termékértékesítéstől, szolgáltatásnyújtástól eltérő olyan esetekben” szövegrész helyébe „a 167. § c) pontjától
eltérő olyan esetekben”,
8.
165. § (2) bekezdésében a „valamint a 29. és 89. §-ban” szövegrész helyébe a „valamint a 89. §-ban”,
9.
256. § (2) bekezdésében a „99. § (1) bekezdésének a) pontjában említett esetben” szövegrész helyébe
a „12/C. § (1) bekezdésében, a 99. § (1) bekezdés a) pontjában, a 253/O. § (1) bekezdésében és a 253/X. §-ban
említett esetben”,
10.
256. § (3) bekezdésében a „45/A. § (3) bekezdésének c) pontjában” szövegrész helyébe a „49/A. § (1) bekezdés
c) pontjában”,
11.
257/F. §-ában a „30. § (4) bekezdése, 45/A. § (5) bekezdése” szövegrész helyébe a „49/A. § (3) bekezdése”
szöveg lép.
67. §		
Az Áfa tv. 3. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
68. §

(1) Az Áfa tv. 10. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(2) Az Áfa tv. 10. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

69. §		
Hatályát veszti az Áfa tv.
1.
30. §-a,
2.
45/A. § (3)–(6) bekezdése,
3.
94. § (1) bekezdés c) pontja,
4.
XIX. Fejezete.

7. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása
70. §		
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 3. § (1) bekezdés 44. pontja a következő
h) alponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában
szabálytalanság: ha)
„h) a 9. § (1) bekezdés m) pontja szerint külföldre kiszállított dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék
kiszállításának végrehajtási rendelet szerinti igazolása a kiszállítást követő 121. napon nem áll rendelkezésre;”
71. §

(1) A Jöt. 7. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szabadforgalomba bocsátás időpontja az az időpont, amikor)
„h) a 3. § (1) bekezdés 44. pont a)–b) és d)–h) alpontja szerinti szabálytalanság az állami adó- és vámhatóság
tudomására jut,”
(2) A Jöt. 7. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(A szabadforgalomba bocsátás időpontja az az időpont, amikor)
„j) az állami adó- és vámhatóság a 17. § (1) bekezdés a)–b) és d) pontja szerinti készletfelvétel során a hiányt
megállapítja.”

72. §

(1) A Jöt. 8. § (1) bekezdés o) pontja a következő of ) alponttal egészül ki:
[Az adófizetési kötelezettség a 7. § (2) bekezdés h) pontja szerinti,]
„of ) a 3. § (1) bekezdés 44. pont h) alpontjában meghatározott szabálytalanság esetében az adóraktár engedélyesét,”
(terheli.)
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(2) A Jöt. 8. § (1) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:
(Az adófizetési kötelezettség a)
„q) 7. § (2) bekezdés j) pontja szerinti esetben a bejelentőt”
(terheli.)
73. §		
A Jöt. 9. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(Mentesül az adófizetési kötelezettség alól)
„m) az adóraktár engedélyese a belföldön előállított és külföldre kiszállított dohányzást helyettesítő nikotintartalmú
termékre.”
74. §		
A Jöt. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. § (1) A 28. és 29. §-ban meghatározott kötelezettségek teljesítése alól az állami adó- és vámhatóságtól
felmentést kérhet az a személy, aki igazolja, hogy
a) kizárólag saját felhasználás céljából végzi kenőolaj vagy
b) kizárólag laboratóriumi vagy egészségügyi kínálás, értékesítés vagy felhasználás céljából végzi 2 liter vagy
2 kilogramm vagy annál kisebb kiszerelésű, 2710 19 62 KN-kód szerinti fűtőolaj
importálását vagy másik tagállamból behozatalát.
(2) Az (1) bekezdés szerinti felmentést kapott engedélyesre a 17. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendelkezés nem
alkalmazandó.”
75. §		
A Jöt. 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„44. § A tudományos és oktatási célra használt nem üveg desztillálóberendezés birtoklását a megszerzést követő
10 napon belül be kell jelenteni az állami adó- és vámhatósághoz. Az állami adó- és vámhatóság haladéktalanul
a desztillálóberendezésen előállított termék felhasználásának és megsemmisítésének ellenőrzésére alkalmas
nyilvántartást küld meg a bejelentőnek vagy tájékoztatja az ugyanezen követelményeket teljesítő nyilvántartás
mintájáról vagy szükséges adattartalmáról. A bejelentő a megküldött nyilvántartásban vagy a tájékoztatásban
szereplő mintának vagy adattartalomnak megfelelően kialakított nyilvántartásban nyilvántartja az előállított termék
felhasználását és megsemmisítését.”
76. §		
A Jöt. 77. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti termékértékesítést végző adóraktár engedélyese az adózottan beszerzett
és végső úti céllal harmadik országba utazó utas részére értékesített dohánygyártmány után a jövedéki adót
visszaigényelheti és mentesül az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek alól. Az adó-visszaigénylés
esetén kiskereskedelmi eladási árként az adó-visszaigénylés állami adó- és vámhatósághoz történő benyújtását
megelőző hat hónapban az adott dohánygyártmányra vonatkozóan – a 145. § (5) bekezdése szerint –
közzétett legalacsonyabb kiskereskedelmi eladási ár vehető figyelembe.”
77. §

(1) A Jöt. 78. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A zárjegyigénylő az átvett és külföldre kiszállított zárjegyet az átvételtől számított hat hónapon belül
felhelyezi a zárjegyköteles jövedéki termékre vagy visszahozza belföldre. Ha a zárjegy vagy a zárjeggyel ellátott
zárjegyköteles jövedéki termék ezen időszakon belül nem kerül vissza belföldre, a zárjegyet zárjegyhiányként kell
a nyilvántartásban feltüntetni.”
(2) A Jöt. 78. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A zárjegyigénylő jogosult a (3) bekezdés szerint visszaszállított és az állami adó- és vámhatóság részére
bemutatott, fel nem használt és sértetlen zárjegyeket ismételten külföldre kiszállítani.”

78. §		
A Jöt. 84. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az állami adó- és vámhatóság a 15. § (4) bekezdése és a 96. § (7) bekezdése szerinti döntését az elektronikus
úton történő kézbesítés mellőzésével az Air. 77. §-a szerinti, saját kézbesítő útján történő kézbesítés szabályai szerint
is közölheti.”
79. §		
A Jöt. 96. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha az ellenőrzés alá vont személy ismeretlen, az ellenőrzés az erről szóló előzetes értesítés, megbízólevél
kézbesítésének, átadásának, bemutatásának hiányában is megindítható és a jegyzőkönyv átadása, kézbesítése
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nélkül befejezhető. Ha az ellenőrzés során az ellenőrzés alá vont személy ismertté válik, az állami adó- és
vámhatóság a megbízólevelet haladéktalanul kézbesíti vagy átadja részére.”
80. §		
A Jöt. 100. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A kötelezettség késedelmes teljesítése esetén nincs helye jövedéki bírság megállapításának, ha az adózó
a kötelezettség teljesítése mellett késedelmét annak igazolásával menti ki, hogy úgy járt el, ahogy az az adott
helyzetben általában elvárható.”
81. §		
A Jöt. 67. alcíme a következő 101/A. §-sal egészül ki:
„101/A. § (1) Az állami adó- és vámhatóság az adóbevallási és e törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem
teljesítése, hibás teljesítése vagy valótlan tartalommal történő teljesítése esetén – a mulasztás jogkövetkezményeire
történő figyelmeztetés mellett – tizenöt napos határidő tűzésével felhívja az adózót az adókötelezettség jogszerű
teljesítésére. Ha a kötelezettség nem teljesítése, hibás teljesítése vagy valótlan tartalommal történő teljesítése
az adófizetési kötelezettséget csökkentette, akkor a 100. § szerinti bírság alkalmazásától nem lehet eltekinteni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az állami
adó- és vámhatóság a magánszemély adózót ötvenezer forint, a nem magánszemély adózót százezer forint
bírsággal sújtja és – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – tizenöt napos határidő
tűzésével ismételten felhívja az adókötelezettség jogszerű teljesítésére. A kötelezettség határidőben történő
teljesítése esetén az e bekezdés alapján kiszabott bírság mérsékelhető vagy elengedhető.
(3) A (2) bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltét követően az állami adó- és vámhatóság a magánszemély
adózót kettőszázezer forint, a nem magánszemély adózót ötszázezer forint bírsággal sújtja és – a mulasztás
jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – tizenöt napos határidő tűzésével felhívja az adókötelezettség
jogszerű teljesítésére. A kötelezettség teljesítése esetén a (2) bekezdés és az e bekezdés alapján kiszabott bírság
nem mérsékelhető.
(4) Az állami adó- és vámhatóság mellőzi a felhívást és a bírság kiszabását, ha az adózó felszámolás, végelszámolás
vagy kényszertörlési eljárás alatt áll és a felhíváskor már nincsen lehetősége a teljesítésre.”
82. §		
A Jöt. 103. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(El kell kobozni)
„d) a 97. § megsértésével birtokolt, lefoglalt csendes bort, ha a jövedéki ügyben a 100. § (6) bekezdése szerinti
bírság kerül kiszabásra.”
83. §

(1) A Jöt. 132. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az adó mértéke – a (4) bekezdés szerinti eltéréssel –
a) a bérfőzött párlat esetében
aa) egy bérfőzető részére évente legfeljebb 50 liter mennyiségig – abban az esetben is, ha a bérfőzető adóraktárnak
kívánja értékesíteni – hektoliterenként 0 forint,
ab) egy bérfőzető részére évente az 50 litert meghaladó vagy a nem adóraktárnak értékesítésre szánt mennyiségre
hektoliterenként 333 385 forint,
b) az a) pontban meg nem határozott esetben hektoliterenként 333 385 forint.”
(2) A Jöt. 132. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A magánfőző tárgyévben legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő, amely mennyiség adómentes.”

84. §

(1) A Jöt. 143. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A tárgyévben előállítani tervezett magánfőzött párlat előállításához az önkormányzati adóhatóságnál
regisztrált magánfőző az előállítást megelőzően bejelentést tesz az állami adó- és vámhatósághoz. A magánfőző
a bejelentésben megadja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, az előállítani kívánt párlat mennyiségét literben,
valamint nyilatkozik arról, hogy a magánfőzésre vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel. A bejelentés alapján
az állami adó- és vámhatóság magánfőzöttpárlat-származási igazolást állít ki és küld meg a magánfőző részére.
(6) Ha a magánfőző a bejelentett párlatmennyiségnél több párlatot állít elő, akkor a tárgyév végéig bejelenti
a többlet mennyiségét literben az állami adó- és vámhatósághoz. A magánfőző a bejelentésben megadja
az (5) bekezdés szerinti adatokat és nyilatkozatot. A bejelentés alapján az állami adó- és vámhatóság
magánfőzöttpárlat-származási igazolást állít ki és küld meg a magánfőző részére.
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(7) Az állami adó- és vámhatóság a magánfőzöttpárlat-származási igazolások magánfőzőnek történő átadásáról
a kedvezményes adózási szabályok betartásának ellenőrizhetősége érdekében nyilvántartást vezet, amely
tartalmazza a magánfőző nevét, adóazonosító jelét, lakóhelyét, a desztillálóberendezés tárolási, használati helyét,
regisztrációs számát, valamint az átvett magánfőzöttpárlat-származási igazolás mennyiségét és átvételi idejét.
Az állami adó- és vámhatóság az átadott magánfőzöttpárlat-származási igazolás mennyiségének megadásával
haladéktalanul értesíti a desztillálóberendezés tárolási, használati helye szerinti önkormányzatot. Az állami adó- és
vámhatóság a nyilvántartásban szereplő adatokat a nyilvántartásba kerüléstől számított 5 évig kezeli.”
(2) A Jöt. 143. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A magánfőzött párlat eredetét a magánfőzöttpárlat-származási igazolás igazolja.”
85. §		
A Jöt. 145. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jövedéki adó mértéke
a) a cigarettára
aa) a 2021. január 1. és 2021. március 31. közötti időszakban 24 000 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi
eladási ár 23 százaléka, de legalább 37 300 forint ezer darabonként,
ab) 2021. április 1-jétől 26 000 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 23 százaléka, de legalább
39 300 forint ezer darabonként,
b) a szivarra, a szivarkára a kiskereskedelmi eladási ár 14 százaléka, de legalább 4400 forint ezer darabonként,
c) a finomra vágott fogyasztási dohányra és az egyéb fogyasztási dohányra
ca) a 2021. január 1. és 2021. március 31. közötti időszakban 22 400 forint kilogrammonként,
cb) 2021. április 1-jétől 23 600 forint kilogrammonként,
d) a töltőfolyadékra
da) a 2021. január 1. és 2021. március 31. közötti időszakban 25 forint milliliterenként,
db) 2021. április 1-jétől 30 forint milliliterenként,
e) az új dohánytermék-kategóriák dohányt tartalmazó, vagy dohánnyal együtt fogyasztott
ea) egyszer használatos termékeire a 2021. január 1. és 2021. március 31. közötti időszakban 12,5 forint darabonként
(szálanként), 2021. április 1-jétől 15 forint darabonként (szálanként),
eb) folyadékára 70 forint milliliterenként,
f ) a füst nélküli dohánytermékre
fa) a 2021. január 1. és 2021. március 31. közötti időszakban 22 400 forint kilogrammonként,
fb) 2021. április 1-jétől 23 600 forint kilogrammonként,
g) a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termékre
ga) a 2021. január 1. és 2021. március 31. közötti időszakban 22 400 forint kilogrammonként,
gb) 2021. április 1-jétől 23 600 forint kilogrammonként.”
86. §

(1) A Jöt. 150. §-a a következő (31) bekezdéssel egészül ki:
„(31) Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvénnyel módosított 3. § (1) bekezdés 44. pont
d) alpont, 7. § (2) bekezdés j) pont, 8. § (1) bekezdés q) pont, 9. § (4a) bekezdés, 17. § (5) bekezdés, 30. § (2) bekezdés,
78. § (3)–(4) bekezdés, 96. § (2a) bekezdés, 100. § (6a) bekezdés szerinti rendelkezéseket az e rendelkezés
hatálybalépésekor folyamatban lévő adóigazgatási eljárásban is alkalmazni kell.”
(2) A Jöt. 150. §-a a következő (32) bekezdéssel egészül ki:
„(32) Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvénnyel megállapított 101/A. §-t és 103. §
(1) bekezdés d) pontját az e rendelkezés hatálybalépésekor folyamatban lévő adóigazgatási eljárásban is alkalmazni
kell.”

87. §		
A Jöt.
a)
3. § (1) bekezdés 44. pont d) alpontjában a „termék és” szövegrész helyébe a „termék, a 17. § (1) bekezdés a)–b)
és d) pontja szerinti készletfelvétel során az állami adó- és vámhatóság jelenlétében és ellenőrzése mellett
megállapított hiány és” szöveg,
b)
3. § (1) bekezdés 47. pontjában az „a benzin,” szövegrész helyébe a „– az 5 liter vagy 5 kilogramm vagy annál
kisebb kiszerelésű, nem közúti járművek üzemanyagaként kínált, értékesített vagy felhasznált 2710 12 41
KN-kód szerinti termék kivételével – a benzin,” szöveg,
c)
9. § (4a) bekezdésében a „meghatározott mértéktől eltérő mértékű elismert mennyiségű hiány alkalmazását,
amennyiben azt” szövegrész helyébe a „meghatározottól eltérő elismert mennyiségű hiány alkalmazását,
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d)

e)

f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)
m)
lép.
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ha azt a tevékenység jellege vagy” szöveg és a „valamint szakértői” szövegrész helyébe a „valamint szükség
esetén szakértői” szöveg,
17. § (5) bekezdésében a „tartható meg, ilyen” szövegrész helyébe a „tartható meg, az (1) bekezdés d) pontja
szerinti készletfelvétel a tárgyidőszak utolsó napját megelőző vagy követő 3 napon belül tartható meg. Ilyen”
szöveg,
28. § (3) bekezdés a) pontjában az „adalékával folytatja” szövegrész helyébe az „adalékával vagy 5 liter vagy
5 kilogramm vagy annál kisebb kiszerelésű nem közúti járművek üzemanyagaként kínált, értékesített vagy
felhasznált 2710 12 41 KN-kód szerinti termékkel folytatja” szöveg,
76. § (1) bekezdésében a „cigaretta, szivar és szivarka” szövegrész helyébe az „a dohánygyártmányok” szöveg,
84. § (2) bekezdés b) pontjában a „párlat adójegy igénylése és” szövegrész helyébe a „magánfőzöttpárlatszármazási igazolás” szöveg,
105. § (2) bekezdés b) pontjában a „bejelentése vagy párlat adójegy beszerzése” szövegrész helyébe
az „és a magánfőzött párlat előállításának bejelentése” szöveg,
106. § a) pontjában a „párlat adójegy beszerzése” szövegrész helyébe az „a párlat előállításának bejelentése”
szöveg,
133. § (1) bekezdés i) pontjában a „felhasznált” szövegrész helyébe a „felhasznált – a felhasználásba beleértve
a szóban forgó gyártási eljárás során használt gyártóberendezés karbantartására és tisztítására történő
felhasználást is –” szöveg,
133. § (1) bekezdés l) pontjában a „teljes denaturálással másik tagállamban előállított” szövegrész helyébe
a „szabadforgalomba bocsátás helye szerinti tagállam előírásainak megfelelően teljesen denaturált” szöveg,
148. § (2) bekezdés f ) pontjában az „ , a hivatalos zárra és a párlat adójegyre” szövegrész helyébe
az „és a hivatalos zárra” szöveg,
151. §-ában a „2017. július 1-jét” szövegrész helyébe a „2021. január 1-jét” szöveg

88. §		
Hatályát veszti a Jöt.
a)
3. § (1) bekezdés 1. pontjában a „tekintetében a dohánygyártmányok” szövegrész,
b)
7. § (2) bekezdés h) pontjában az „illetve” szövegrész,
c)
29. alcíme,
d)
43. §-a,
e)
45. §-a,
f)
70. § (3) bekezdése,
g)
71. § b) pont bb) alpontjában a „ , a 70. § (3) bekezdése szerinti bejelentés megtételével” szöveg,
h)
84. § (2) bekezdés a) pontja,
i)
93. § (3) bekezdésében az „a 40. § és” szövegrész,
j)
145. § (5) bekezdésében a „zárjegyköteles” szövegrész,
k)
98. alcím címében a „zárjeggyel ellátott” szövegrész,
l)
147. §-ában a „zárjeggyel ellátott” szövegrészek.

8. Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények
adóigazgatási tárgyú módosításáról szóló 2018. évi LXXXII. törvény módosítása
89. §		
Nem lép hatályba az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények
adóigazgatási tárgyú módosításáról szóló 2018. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Módtv.1.) 56. §-a.
90. §		
A Módtv.1. 251. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A 241. § (3) bekezdése 2021. január 1-jén lép hatályba.”

9. A Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló
törvények módosításáról szóló 2019. évi C. törvény módosítása
91. §		
Nem lép hatályba a Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló
törvények módosításáról szóló 2019. évi C. törvény 19. §-a, 22. §-a és 3. melléklete.
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III. FEJEZET
HELYI ADÓK ÉS GÉPJÁRMŰADÓ
10. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása
92. §		
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 39. §-a a következő (11)–(12) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az a vállalkozó, aki a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint szokásos piaci ár alkalmazására
kötelezett, a kapcsolt vállalkozásával kötött ügyletből származó nettó árbevételt vagy nettó árbevétel-csökkentő
költséget, ráfordítást a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti szokásos piaci ár alapulvételével
állapítja meg. A nettó árbevétel csökkentésének vagy a nettó árbevételt csökkentő költség, ráfordítás összege
növelésének feltétele, hogy a vállalkozó rendelkezzen a vele szerződő fél azon nyilatkozatával miszerint
az ugyanakkora összeggel növelte a nettó árbevételt vagy csökkentette a nettó árbevételt csökkentő költség,
ráfordítás összegét az őt terhelő iparűzési adó alapjának megállapítása során. Ha a szerződő fél nem alanya a helyi
iparűzési adónak, akkor a nyilatkozatnak azt kell tartalmaznia, hogy e korrekciót az őt terhelő, a helyi iparűzési
adónak megfelelő külföldi adó, ennek hiányában a társasági adó vagy annak megfelelő külföldi adó alapjának
megállapítása során figyelembe vette.
(12) A (11) bekezdés szerinti korrekciók úgy is elvégezhetők, hogy a vállalkozó az iparűzési adó alapját egy
összegben növeli vagy csökkenti.”
93. §		
A Htv. 40/A. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A székhely, illetve a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő adóból, legfeljebb azonban
annak összegéig terjedően – a (2) bekezdésben meghatározott módon – levonható az adóalany által ráfordításként,
költségként az adóévben elszámolt, a belföldön és külföldön autópályák, autóutak és főutak használatáért
fizetendő, megtett úttal arányos díjnak, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő használati díjnak
(a továbbiakban együtt: útdíj) a 7,5%-a.
(2) Az adóévben megfizetett útdíj (1) bekezdés szerinti része a székhely, illetve telephely(ek) szerinti
önkormányzatokhoz fizetendő adóból a vállalkozás szintjén képződő teljes törvényi adóalap és az egyes (székhely,
illetve telephely(ek) szerinti) önkormányzatokhoz kimutatott települési adóalapok arányában vonható le.”
94. §		
A Htv. 41. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ha a számvitelről szóló törvény szerinti – jelentős vagy nem jelentős összegű – hiba miatt a hibával érintett
adóév adóalapját, adóösszegét az adóhatóság ellenőrzés keretében vagy a vállalkozó az adózás rendjéről szóló
törvény szerinti önellenőrzés útján módosítja, akkor annak az adóévnek az adóalapját, amelyben a hibát feltárták,
e módosításra figyelemmel kell megállapítani.”
95. §

(1) A Htv. 42/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását
és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét (e § alkalmazásában
a továbbiakban együtt: adóbevallás) kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság
által rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adókról szóló
bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával teljesítheti.”
(2) A Htv. 42/D. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó a helyi iparűzési adóról szóló bevallását
az (1) bekezdéstől eltérően papíralapon, az önkormányzati adóhatósághoz is teljesítheti.”

96. §		
A Htv. MÁSODIK RÉSZE a következő V/B. Fejezettel egészül ki:

„V/B. FEJEZET
AZ ÖNKORMÁNYZATI ADÓZTATÁS SORÁN ALKALMAZOTT NYOMTATVÁNYOK
42/I. § (1) Az önkormányzati adóhatóság a hatáskörébe tartozó adókra az adópolitikáért felelős miniszter által
vezetett minisztérium honlapján közzétett nyomtatványok alapján rendszeresíti az adatbejelentési, bevallási,
bejelentkezési (változásbejelentési) nyomtatványokat.
(2) Az önkormányzati adóhatóság csak az adatbejelentési és az idegenforgalmiadó-bevallási nyomtatványokat
egészítheti ki, kizárólag az önkormányzati adórendeletben szabályozott mentességi, kedvezményi rendelkezések
végrehajtása, illetve a fizetendő adó megállapítása érdekében.
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(3) Az önkormányzati adóhatóság részére:
a) az önkormányzati adórendeleti mentességre, kedvezményre nem jogosult, vagy azt igénybe venni nem
szándékozó adóalany az építményadóról, a telekadóról, a magánszemély kommunális adójáról szóló adatbejelentési
kötelezettségét,
b) az idegenforgalmi adó beszedője az idegenforgalmi adóra vonatkozó bejelentkezési, változásbejelentési
kötelezettségét
az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, az adónemre vonatkozó
nyomtatványon, elektronikus úton – egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó esetén papíralapon
is – teljesítheti.”
97. §		
A Htv. 52. § 31. pontja a következő e) alponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:
telephely:)
„e) 180 napot meghaladó építőipari tevékenység folytatása esetén azon önkormányzat illetékességi területe, ahol
a vállalkozó építőipari tevékenységet folytat, azzal, hogy a napok számításánál a tevékenység megkezdésének
napjától a felek közti szerződés alapján a megrendelő teljesítéselfogadásának napjáig terjedő időszak valamennyi
naptári napja figyelembe veendő;”
98. §		
A Htv. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
99. §		
A Htv.
1.
39. § (1) bekezdésében az „Állandó jelleggel végzett iparűzési” szövegrész helyébe az „Iparűzési” szöveg,
2.
39/A. §-át megelőző alcím-címben az „Állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén az” szövegrész helyébe
az „Az” szöveg,
3.
40. § (1) bekezdésében az „Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az” szövegrész helyébe
az „Az” szöveg,
4.
44. § (1) bekezdésében a „kincstár” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár” szöveg,
5.
44. § (2) bekezdésében a „2021. január 1-jétől” szövegrész helyébe a „2023. április 1-jétől” szöveg
lép.
100. §		
Hatályát veszti a Htv.
1.
31. § c) pontjában a „vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző” szövegrész,
2.
35. §-ában az „állandó vagy ideiglenes jelleggel” szövegrész,
3.
37. §-át megelőző alcím-címben az „állandó és ideiglenes jelleggel végzett” szövegrész,
4.
37. § (1) bekezdésében az „állandó jellegű” szövegrész,
5.
37. § (2)–(3) bekezdése,
6.
38. § (2) bekezdése,
7.
39. § (2) bekezdésében az „állandó jellegű” szövegrész,
8.
39. § (3) bekezdése,
9.
40. § (2) bekezdése,
10.
42/C. §-a,
11.
42/H. § (1) bekezdésében az „állandó jellegű” szövegrész,
12.
46. §-a.

11. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása
101. §		
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) A gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el.
(2) Amennyiben az adóalany adótartozása az egy évi adótételt meghaladja, és a közúti közlekedési nyilvántartásban
újabb, a 2. § (1) bekezdése szerinti adóalany nem szerepel, az állami adó- és vámhatóság kezdeményezheti
a gépjárműnek a forgalomból való kivonását.”
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102. §		
A Gjt. 9/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9/A. § Az állami adó- és vámhatóságnak nem kell határozatot hoznia, ha az adóalany az adóévben – az 5. §
valamely rendelkezése alapján – mentes az adó alól. Az állami adó- és vámhatóság az adóévi adómentesség tényét
a nyilvántartásában rögzíti.”
103. § (1) A Gjt. 18. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„9. környezetkímélő gépkocsi az a gépjármű, amely a KöHÉM rendelet 2015. július 1-jén hatályos 2. § (6) bekezdése
szerint környezetkímélő gépkocsinak minősül, valamint a környezetkímélő motorkerékpár,”
(2) A Gjt. 18. §-a a következő 30. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„30. környezetkímélő motorkerékpár: az a tisztán elektromos motorkerékpár, amelynek a hajtáslánca legalább egy
elektromos energiatároló eszközt, elektromos áram átalakító egységet, és olyan elektromos gépet tartalmaz,
amely a motorkerékpár meghajtására szolgáló tárolt elektromos energiát mechanikai energiává alakítja és
a motorkerékpár meghajtásához más erőforrással nem rendelkezik,”
104. §		
A Gjt. Átmeneti és vegyes rendelkezések alcíme a következő 19/C. §-sal egészül ki:
„19/C. § (1) Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvénnyel megállapított 9. § (1) bekezdést
a 2020. december 31-ét követő időszakra eső gépjárműadó-kötelezettségre kell alkalmazni.
(2) A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó-kötelezettséggel összefüggő adóhatósági
feladatokat a 2020. december 31-én hatályos 9. § alapján illetékes és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
2020. december 31-én hatályos 141. § (2) bekezdése alapján hatáskörrel rendelkező önkormányzati adóhatóság látja el.
(3) A 2020. december 31-ig terjedő időszakra eső gépjármű-adófizetési kötelezettség elmulasztása esetén
az önkormányzati adóhatóság a 2020. december 31-én hatályos 9. § (4) bekezdés alapján eljárhat.
(4) Ha a 2021. január 1-jét megelőző időszakra az önkormányzati adóhatóság, az önkormányzati adóhatóság
felettes szerve vagy a bíróság a megfizetett adó visszatérítését rendeli el, akkor az önkormányzat a visszatérített
gépjárműadó azon részét, amely a központi költségvetést illette meg, a központi költségvetésből a kincstár útján
igényelheti vissza.
(5) Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató,
számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az állam által biztosított, elektronikus
információs rendszeren keresztül adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság számára az állami adó- és
vámhatóság által meghatározott módon a nála 2020. december 31-én nyilvántartott,
a) 2020. december 31-én hatályos 5. § d), e), f ), j) és k) pontja szerint adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról
és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, továbbá
– ha azok ismertek – a mentesség kezdő napjáról és megszűnésének napjáról,
b) annak a gépjárműnek a forgalmi rendszámáról, üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól,
amelynek adófizetési kötelezettsége a 4. § (4) bekezdése alapján 2021. január 1-jén szünetel, továbbá az adófizetési
kötelezettség szünetelésének kezdő napjáról.
(6) Az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatás során a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató,
számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az állam által biztosított, elektronikus
információs rendszert működtető, valamint alkalmazásüzemeltetési és rendszertámogatási feladatait ellátó szerv
kizárólag az adatszolgáltatással kapcsolatos technikai feladatokat – ideértve az adatok összesítését és az azokhoz
való hozzáférés biztosítását – láthat el.”
105. §		
A Gjt.
1.
6. § (1) bekezdésében az „adóhatóság” szövegrész helyébe az „állami adó- és vámhatóság”,
2.
7. § (1) bekezdésében a „szerinti” szövegrész helyébe a „szerint megállapított”,
3.
8. § (6) bekezdésében az „a gépjármű adóztatására illetékes adóhatósághoz” szövegrész helyébe az „az állami
adó- és vámhatósághoz”,
4.
17/G. § (2) bekezdésében az „állami adóhatósághoz” szövegrész helyébe az „állami adó- és vámhatósághoz”,
5.
17/E. §-ában a „kW-ban” szövegrész helyébe a „kilowattban”,
6.
18. § 19. pontjában az „önkormányzati adóhatóság” szövegrész helyébe az „állami adó- és vámhatóság”
szöveg lép.
106. §		
Hatályát veszti a Gjt. 17/F. §-ában az „az önkormányzati adóhatóság által” szövegrész.
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IV. FEJEZET
EGYES ÁGAZATI ADÓK
12. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló
2006. évi LIX. törvény módosítása
107. §		
Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény (a továbbiakban:
Különadó törvény) 4/A. §-a a következő (20)–(21) bekezdéssel egészül ki:
„(20) A hitelintézetek járványügyi helyzettel összefüggő 2020. adóévi különadójának e törvény és
a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében a Járványügyi Alap feltöltését szolgáló, hitelintézetek
járványügyi helyzettel összefüggő különadójáról szóló kormányrendelet alapján a hitelintézet által 2020. adóévben
megfizetett összege adóvisszatartás formájában csökkenti a hitelintézet (jogutódja) (1)–(4), (6), (8), (9), (10) és
(38)–(39) bekezdés alapján megállapított fizetendő különadójának összegét.
(21) A (20) bekezdés szerinti csökkentést a hitelintézet a 2020. adóévét követő 5 adóévében, adóévente legfeljebb
a 2020. adóévi hitelintézetek járványügyi különadója kötelezettsége 20 százalékának megfelelő összegben
alkalmazhatja. Az igénybe vett összegről a hitelintézet nyilvántartást vezet.”
108. §		
A Különadó törvény 4/A. § (6) bekezdés c) pont ca) alpontjában az „a (4) bekezdés 3. pont a) pontjában
meghatározott összeg 6,5 százaléka” szövegrész helyébe a „6,5 százalék” szöveg lép.

13. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról
szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény módosítása
109. § (1) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló
2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Mód. tv.) 261. §-a a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Nem hozzájárulás-köteles az Áfa törvény 3. számú melléklet II. részében foglalt táblázat 3. és 5. pontja szerinti
szolgáltatásnak az Áfa törvény 15. §-a szerinti nyújtása.”
(2) A Mód. tv. 261. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A hozzájárulás alapjának forintra való átszámításához az Áfa törvény 80–80/A. §-át kell megfelelően alkalmazni.”

14. Az egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése
érdekében szükséges módosításáról szóló 2020. évi XLVI. törvény módosítása
110. §		
Nem lép hatályba az egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése
érdekében szükséges módosításáról szóló 2020. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: 2020. évi XLVI. törvény) 5. §-a.
111. §		
A 2020. évi XLVI. törvény 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 8. § és a 9. § b)–c) pontja 2021. január 1-jén lép hatályba.”

V. FEJEZET
ILLETÉKEK
15. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása
112. §		
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) Az 1. melléklet szerinti közigazgatási hatósági eljárásért, valamint – a 2. melléklet szerinti eljárások kivételével –
a közigazgatási hatósági jogorvoslati eljárásért közigazgatási hatósági eljárási illetéket kell fizetni.”
113. §		
Az Itv. 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az általános tételű eljárási illeték mértéke 3000 forint.”
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114. §		
Az Itv.
1.
67. § (1) bekezdésében a „(2) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2) bekezdésben és a 2. mellékletben”,
2.
73. § (2) bekezdés c) pontjában az „a kormányablakokról szóló kormányrendeletben” szövegrész helyébe
az „a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló
kormányrendeletben”,
3.
103. § (5a) bekezdésében a „33. § (2) bekezdés 31. pontja” szövegrész helyébe a „2. melléklet XIII. pont 5. és
6. alpontja”,
4.
103. § (8) bekezdésében a „33. § (2) bekezdés 73. pontja” szövegrész helyébe a „2. melléklet IX. pont
22. alpontja”
szöveg lép.
115. §		
Az Itv. a 8. melléklet szerinti 1. és 2. melléklettel egészül ki.
116. §		
Hatályát veszti az Itv.
1.
29. § (8)–(9) bekezdése,
2.
31. § (1) bekezdésében az „Az egyes közigazgatási hatósági eljárások külön illetéke tekintetében e törvény
melléklete eltérően rendelkezhet.” szövegrész,
3.
31. § (8) bekezdése,
4.
33. § (2)–(3) bekezdése,
5.
37. § (3) bekezdése,
6.
73. § (1) bekezdésében a „ , valamint a (11)” szövegrész,
7.
73. § (11) bekezdése,
8.
97. § (6) bekezdése,
9.
Melléklete.

VI. FEJEZET
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT MEGILLETŐ EGYES BEFIZETÉSEKET ÉRINTŐ
MÓDOSÍTÁSOK
16. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló
2019. évi CXXII. törvény módosítása
117. §		
A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény
a)
6. § (1) bekezdés a) pontjában az „igazságügyi” szövegrész helyébe az „egészségügyi szolgálati jogviszonyban,
igazságügyi” szöveg,
b)
6. § (2) bekezdésében a „tanácsadó testületének a tagja;” szövegrész helyébe a „tanácsadó testületének
a tagja, a Nemzeti Választási Bizottság választott és megbízott tagja,” szöveg
lép.

VII. FEJEZET
ELJÁRÁSRENDET ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK
17. Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes
szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosítása
118. §		
Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló
2013. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Aktv.) 4. § (4c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 4. §
a következő (4d) bekezdéssel egészül ki:
„(4c) A IV. Fejezet alkalmazásában:
1. vitás kérdés: a Választottbírósági Egyezmény alkalmazásából eredő vitatott ügy;
2. érintett személy: az a személy, aki vagy amely a Választottbírósági Egyezményben részes valamely államban
belföldi adóügyi illetőségű és adóztatására a vitás kérdés közvetlen hatással van;
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3. érintett állam: vitás kérdésben érintett állam.
(4d) A IV/A. Fejezet alkalmazásában:
1. adóegyezmények szerinti kölcsönös egyeztető eljárás: a jövedelem és adott esetben a vagyon kettős adóztatásának
elkerülésére vonatkozó nemzetközi egyezmények (a továbbiakban: adóegyezmények) értelmezéséből és
alkalmazásából eredő vitás kérdés rendezésére irányuló eljárás;
2. vitás kérdés: az adóegyezmények értelmezéséből és alkalmazásából eredő vitákhoz vezető ügy;
3. érintett személy: a vitás kérdésben alkalmazandó adóegyezmény alapján magyar belföldi illetőségű személy
– a természetes személyt is ideértve –, akinek vagy amelynek adóztatására a vitás kérdés közvetlen hatással van;
4. érintett állam: vitás kérdésben érintett állam.”
119. §		
Az Aktv. 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„42. § (1) E fejezet rendelkezéseit – a Választottbírósági Egyezmény eltérő rendelkezése hiányában – az érintett
személy választása alapján a Választottbírósági Egyezmény szerinti eljárásokra kell alkalmazni. A Választottbírósági
Egyezmény szerinti eljárásban az állami adó- és vámhatóság (a továbbiakban: illetékes hatóság) jár el.
(2) Vitás kérdés rendezésére irányuló kérelmet (a továbbiakban: panasz) terjeszthet elő a magyar illetékes hatóság
részére a magyar belföldi adóügyi illetőségű érintett személy, illetve a külföldi illetékes hatóság a külföldi adóügyi
illetőségű érintett személy kérelme alapján.
(3) A panasz benyújtására a 42/B. § (3)–(5) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal az eltéréssel,
hogy az illetékes hatóságnak az érintett személy, illetve a külföldi illetékes hatóság részére történő visszaigazolás,
tájékoztatás megküldésére egy hónapos határidő az irányadó.
(4) A panasz tartalmára, a hiánypótlásra, valamint az információk védelmére a 42/C. § (1) bekezdés a)–d) és
f )–h) pontjában, valamint a 42/C. § (2)–(3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal az eltéréssel,
hogy az illetékes hatóság részére a hiánypótlás kérésére nyitva álló határidő a panasz kézhezvételétől számított két
hónap.
(5) A panasz visszavonására a 42/D. §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
(6) A panasz elfogadására, visszautasítására, valamint a panasz visszautasításával összefüggő jogorvoslati eljárásra
a 42/E. §-ban és a 42/F. §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
(7) A panasz egyoldalú rendezésére a 42/G. §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
(8) Amennyiben a magyar illetékes hatóság és a többi érintett állam illetékes hatósága is elfogadja a panaszt, akkor
a vitás kérdést kölcsönös egyeztető eljárás útján rendezheti a magyar illetékes hatóság és a többi érintett állam
illetékes hatósága.
(9) A Választottbírósági Egyezmény 7. cikk (1) bekezdése szerinti kétéves időszak kezdőnapja az a nap, amikor
a panasz tartalma a (4) bekezdésben előírt tartalomnak további hiánypótlás nélkül megfelel. A kölcsönös
egyeztető eljárás lefolytatására és a kölcsönös megállapodás végrehajtására a 42/H. § (2)–(9) bekezdésében foglalt
rendelkezéseket kell alkalmazni.
(10) A nemzeti eljárásokkal való kölcsönhatások és az azoktól való eltérések tekintetében 42/I. §-ban foglalt
rendelkezéseket kell alkalmazni.
(11) A Választottbírósági Egyezmény szerinti választottbírósági eljárást lezáró döntés végrehajtására a 41/V. §-ban
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.”
120. §		
Az Aktv. 43/V. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó határokon átnyúló konstrukcióban több adótervezésben
közreműködő érintett, az adatszolgáltatási kötelezettség valamennyi adótervezésben közreműködőt terheli.
Ebben az esetben a konstrukcióval kapcsolatosan elsőként adatot szolgáltató adótervezésben közreműködő közli
valamennyi általa ismert adatszolgáltatással érintett adótervezésben közreműködővel a konstrukció adóhatóság
által képzett tagállami hivatkozási számát. Az adótervezésben közreműködő mentesül az adatszolgáltatási
kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó határokon átnyúló
konstrukcióról egy másik adótervezésben közreműködő Magyarországon vagy egy másik tagállamban már
teljesítette adatszolgáltatási kötelezettségét.”
121. §		
Az Aktv. 43/W. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az adótervezésben közreműködő mentesül a 43/U. § (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási
kötelezettség alól, ha e kötelezettség teljesítése a tevékenységét szabályozó jogszabályban rögzített titoktartási
kötelezettség megsértését eredményezné. Ebben az esetben az adótervezésben közreműködő haladéktalanul

8486

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 261. szám

értesíti a többi adótervezésben közreműködőt, illetve ilyen közreműködő hiányában az érintett adózót
az adatszolgáltatási kötelezettség fennállásáról, továbbá, ha azzal rendelkezik, az adatszolgáltatási kötelezettség alá
tartozó határokon átnyúló konstrukció tagállami hivatkozási számáról.”
122. §		
Az Aktv. 43/Y. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(2) Az (1) bekezdés szerinti információk a következők:]
„a) az adótervezésben közreműködő és az érintett adózó azonosító adatai (név, cím, természetes személyek
esetén születési idő és hely, adóügyi illetőség, adóazonosító szám, ennek hiányában azzal egyenértékű azonosító,
ha ilyennel rendelkezik), valamint az érintett adózónak a konstrukcióban szereplő kapcsolt vállalkozása,”
123. §		
Az Aktv. 16. alcíme a következő 45/M. §-sal egészül ki:
„45/M. § E törvénynek az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvénnyel megállapított
4. § (4c) bekezdését, valamint 42. §-át a folyamatban lévő eljárásokban a hatálybalépést követően megkezdett
eljárási cselekményekre is alkalmazni kell.”
124. §		
Az Aktv. 46. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A 45/J. § (1)–(6), valamint (8) bekezdése a 2011/16/EU tanácsi irányelvnek az adózás területén az információk
benyújtására és cseréjére vonatkozó egyes határidőknek a Covid19-világjárvány miatti sürgetően szükséges
halasztása kezelésének érdekében történő módosításáról szóló, 2020. június 24-i (EU) 2020/876 tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

18. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása
125. § (1) Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 6. § (6) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(6) E törvény hatálya kiterjed az Európai Unió más tagállamát megillető hozzáadottértékadóval kapcsolatos
kötelezettségre, ha az adóigazgatási rendtartásban meghatározott adózó (a továbbiakban: adózó)
e kötelezettségének az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.)
XIX/A–XIX/B. fejezetében szabályozott módon az állami adó- és vámhatóság útján tesz eleget.”
(2) Az Art. 6. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) E törvény hatálya kiterjed az Európai Unió tagállamainak területén székhellyel, telephellyel, lakóhellyel,
szokásos tartózkodási hellyel nem rendelkező, olyan adóalanyra, aki, amely az Európai Unió valamely tagállamának
területén székhellyel, lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel rendelkező, az általános forgalmi adó törvény szerint
adóalanynak nem minősülő személynek importál, értékesít terméket, nyújt szolgáltatást, feltéve, hogy az állami
adó- és vámhatóságnál elektronikus úton bejelentkezik.”
126. §		
Az Art. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az állami adó- és vámhatóság az adózó kérelmére az adókötelezettség teljesítésére vonatkozó, az e törvény
szerinti, az általános szabályoktól kedvezőbb eltérést a kedvezőbb szabályok alkalmazására vonatkozó feltételek
teljesülése esetén is kizárólag abban az esetben engedélyezhet, ha az adózó a kérelem benyújtása napján nem
rendelkezik nettó adótartozással, ide nem értve annak a tartozásnak az összegét, amelyre az adózó a kedvező
eltérést kérelmezi. Az e bekezdésben foglaltakat fizetési kedvezményi eljárásban nem kell alkalmazni.”
127. §		
Az Art. 38. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Az adóhatóság törli a bejelentkezett és adószám alapján nyilvántartásba vett adózók közül azt,)
„i) aki áfa-regisztrált adóalanyként bejelenti, hogy általános forgalmi adókötelezettségének az Európai Unió
egy másik tagállamának illetékes hatóságán keresztül tesz eleget, és ezen adókötelezettségen kívül egyéb
adókötelezettsége belföldön nem merül fel.”
128. §		
Az Art. 87. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„87. § [A közúti közlekedési nyilvántartási szerv adatszolgáltatása]
(1) A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a január 1-jei állapotnak megfelelő adatokat
január 20. napjáig közli az állami adó- és vámhatósággal a következő tartalommal:
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a) a gépjármű rendszáma, alvázszáma, személygépjármű saját tömege, tehergépjármű saját tömege és
megengedett együttes tömege,
b) a gépjármű üzembentartójának, annak hiányában tulajdonosának neve, valamint lakcíme, székhelye, továbbá
természetes személy adózó esetén természetes azonosító adatai, nem természetes személy adózó esetén
cégjegyzékszáma,
c) a gépjármű forgalomba helyezésének, forgalomból való kivonásának időpontja, valamint a kivonás oka,
d) az üzembentartó személyében bekövetkezett változás, a tulajdonváltozás időpontja,
e) a gépjármű környezetvédelmi osztályba sorolása,
f ) a gépjármű hajtóanyaga,
g) a gépjárműadóról szóló törvény szerinti személygépkocsi, motorkerékpár teljesítménye (kilowattban, ennek
hiányában lóerőben meghatározva), gyártási éve,
h) a gépjármű „környezetkímélő motorkerékpár” kategóriába történő sorolásának tényét, és
i) a tehergépjármű, az autóbusz légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerének (útkímélő tengely) tényét.
(2) A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásból
a) minden hónap 20. napjáig az előző hónap utolsó napja szerinti állapotnak megfelelő, az előző adatszolgáltatási
időszakhoz képest bekövetkezett adókötelezettséget érintő változásokat (így különösen gépjármű forgalomba
helyezése, forgalomból való kivonása, átalakítása, teljesítményadatának, illetve környezetvédelmi osztályba
sorolásának módosulása),
b) január 20. napjáig a tárgyévet megelőző évben bekövetkezett tulajdonosváltozásról szóló, előző tulajdonos által
teljesített változásbejelentést
az (1) bekezdés szerinti adattartalommal közli az állami adó- és vámhatósággal.”
129. §		
Az Art. 88. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„88. § [Adatszolgáltatás ideiglenes rendszámtábla kiadásról]
A közúti közlekedési nyilvántartási szerv minden hónap tizenötödik napjáig az előző hónap utolsó napja szerinti
állapotnak megfelelően elektronikus úton adatokat szolgáltat a gépjárműadóról szóló törvény hatálya alá tartozó
gépjárművek esetén az ideiglenes rendszámtábla kiadásáról az állami adó- és vámhatóságnak. Az adatszolgáltatás
tartalmazza a kérelmező nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, valamint lakcímét, székhelyét, továbbá a jármű
fajtáját és rendszámát.”
130. §		
Az Art. 124. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az adóhatóság az általa kezelt adatok nyilvántartásával kapcsolatos adatfeldolgozási feladatok ellátásával
csak államigazgatási szervet, az állam közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonában álló jogi személyt
vagy kizárólagos állami tulajdonú egyéb szervezetet bízhat meg, kivéve, ha e korlátozás alól az állami
adó- és vámhatóságot irányító miniszter előterjesztésére a közigazgatási informatika infrastrukturális
megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások
fokozottabb védelméről szóló törvényben meghatározott határozott idejű egyedi felmentést ad.”
131. § (1) Az Art. 126. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az adózó kérelmében feltünteti a felhasználás célját, megjelölve azt a szervet, szervezetet vagy más, az adózótól
eltérő személyt is, amelynek eljárásában a hatósági bizonyítványt fel kívánja használni.”
(2) Az Art. 126. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a hatósági bizonyítványt az adóhatóság visszavonta, módosította, kiegészítette vagy kijavította, az erről szóló
határozatot annak a szervnek, szervezetnek vagy más, az adózótól eltérő személynek is meg kell küldeni, amelynek
eljárásában tudomása szerint az adózó a hatósági bizonyítványt felhasználta vagy fel kívánta használni.”
132. §		
Az Art. 141. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[Az állami adó- és vámhatóság határozattal állapítja meg (kivetéses adózás)]
„d) a belföldi gépjárművek adóját.”
133. § (1) Az Art. 153. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A csoportos adóalany megbízható adózónak minősül, ha minden tagja megbízható adózó. A csoportos
adóalany megbízható adózói minősítése nem szüntethető meg arra tekintettel, ha olyan adózó csatlakozott
a csoporthoz, amely tekintetében nem teljesül az (1) bekezdés a) pontja szerinti feltétel.”
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(2) Az Art. 153. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A 2020. július 18. napját magában foglaló negyedévet követő minősítések során az adózó megbízható adózói
minősítése nem szüntethető meg a 2020. március 11. napja és 2020. július 18. napja között megindított végrehajtási
eljárásra való hivatkozással.”
134. §		
Az Art. 230. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés ismételt jogsértésre vonatkozó rendelkezése, valamint a (2) bekezdés nem alkalmazható,
ha a két egymást követő mulasztás között kettő évnél több telt el.”
135. §		
Az Art. 251. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Bejelentés alapján az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásába fel kell venni azt
a természetes személyt, aki)
„d) igazolja, hogy a 248. § (1) bekezdése szerinti bejelentést megelőző 12 hónapban az e törvény felhatalmazása
alapján kiadott jogszabályban meghatározott továbbképzési kötelezettségét megfelelően teljesítette.”
136. §		
Az Art. 255. §-a a következő (6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6b) A (6a) bekezdés szerinti szervezet a résztvevők továbbképzési kötelezettsége teljesítésének igazolásához
szükséges adatokat a (6a) bekezdés a)–c) pontja szerinti adattartalommal megküldi a nyilvántartásba vételt végző
szervezetnek a (7) bekezdés szerinti kormányrendeletben meghatározott módon.”
137. §		
Az Art. 256. §-a a következő 17. ponttal egészül ki:
(Az állami adó- és vámhatóság)
„17. törvényben meghatározott módon közreműködik – az Áfa tv. szerinti bevallási kötelezettség alól mentesült
személyek kivételével – az általános fogalmi adó bevallási kötelezettség teljesítésében.”
138. § (1) Az Art. a következő 274/I. §-sal egészül ki:
„274/I. § [Átmeneti rendelkezés az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvényhez]
A közúti közlekedési nyilvántartási szerv, az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény
(a továbbiakban: Módtv.6.) hatálybalépése napján fennálló állapotnak megfelelő adatokkal a Módtv.6.
hatálybalépésétől számított 20 napon belül a 87. § (1) bekezdésében foglalt adattartalommal adatszolgáltatást
teljesít az állami adó- és vámhatóságnak.”
(2) Az Art. 274/I. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„274/I. § [Átmeneti rendelkezés az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvényhez]
(1) A közúti közlekedési nyilvántartási szerv, az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi
CXVIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.6.) hatálybalépése napján fennálló állapotnak megfelelő adatokkal
a Módtv.6. hatálybalépésétől számított 20 napon belül a 87. § (1) bekezdésében foglalt adattartalommal
adatszolgáltatást teljesít az állami adó- és vámhatóságnak.
(2) A Módtv.6. által megállapított 88. § alapján a közúti közlekedési nyilvántartási szerv első alkalommal
a 2021. január 31-i állapotnak megfelelő adatokról 2021. február 15. napjáig szolgáltat adatot.
(3) A Módtv.6. által megállapított 141. § (1), (8) és (9) bekezdését a 2020. december 31-ét követő időszakra eső
gépjárműadó-kötelezettségre kell alkalmazni.
(4) Az önkormányzati adóhatóság kivetéssel állapítja meg a 2021. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó
belföldi gépjárművek adóját.
(5) Az adózó a Módtv.6. által megállapított 3. mellékletben meghatározottaktól eltérően a 2021. év első félévére
vonatkozó gépjárműadó-fizetési kötelezettségének 2021. április 15. napjáig tesz eleget.
(6) A Módtv.6. által megállapított 153. § (5) bekezdését első alkalommal a 2020. negyedik negyedévet követő
minősítés tekintetében kell alkalmazni.
(7) A Módtv.6. által megállapított 257. § első alkalommal a 2021. január 1-jét követően kezdeményezett
kapcsolatfelvétellel érintett kezdő vállalkozások és a 2021. január 1-jén kezdő vállalkozásnak minősülő vállalkozások
esetében alkalmazandó.”
139. §		
Az Art. a következő 274/J. §-sal egészül ki:
„274/J. § [Átmeneti rendelkezés a Távolról is nyújtható szolgáltatásokat nyújtó adózókra vonatkozó különös szabályok
hatályon kívül helyezéséhez]
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A XIII. Fejezet 2021. június 30-án hatályos rendelkezéseit a 2021. július 1-jét megelőző időszakra teljesítendő
adókötelezettségek tekintetében 2021. július 1-jét követően is alkalmazni kell.”
140. §		
Az Art. 275. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) E törvénynek a Módtv.6. által megállapított 6. § (6) és (8) bekezdése, 38. § (1) bekezdés i) pontja, 274/J. §-a
– az Áfa tv.-nyel együtt – a következő jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a 2006/112/EK irányelvnek a termékek távértékesítésére és bizonyos belföldi termékértékesítésekre vonatkozó
rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. november 21-i (EU) 2019/1995 tanácsi irányelv,
b) az (EU) 2017/2455 és az (EU) 2019/1995 irányelvnek a Covid19-világjárvány miatt szükségessé vált, az átültetési
határidő és az alkalmazás kezdőnapja tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. július 20-i (EU) 2020/1109
tanácsi határozat.”
141. §		
Az Art.
1.
2. melléklete a 9. melléklet szerint,
2.
3. melléklete a 10. melléklet szerint
módosul.
142. §		
Az Art.
1.
141. § (8) bekezdésében a „Helyi kivetéses adó esetében” szövegrész helyébe a „Helyi kivetéses adó, valamint
a belföldi gépjárművek adóját esetében” szöveg,
2.
141. § (9) bekezdésében a „kivetéses adó esetén az önkormányzati adóhatóság” szövegrész helyébe
a „kivetéses adó esetén az önkormányzati adóhatóság, illetve a belföldi gépjárművek adója esetében
az állami adó-és vámhatóság”,
3.
156. § (3) bekezdésében az „a másfél millió” szövegrész helyébe az „a hárommillió” szöveg,
4.
198. § (3) bekezdés d) pontjában az „adóalany számára” szövegrész helyébe az „adóalany és a Tao tv. szerinti
csoportos társasági adóalany számára” szöveg,
5.
199. § (1) bekezdésében az „ötszázezer” szövegrész helyébe az „egymillió” szöveg,
6.
199. § (2) bekezdésében a „kettőszázezer” szövegrész helyébe az „ötszázezer”, a „hat” szövegrész helyébe
a „tizenkettő” szöveg,
7.
217. § (1) bekezdésében a „fennáll.” szövegrész helyébe a „fennáll, és nem kérték a kiutalását, átvezetését.”
szöveg,
8.
249. § (5) bekezdésében a „(4) bekezdést” szövegrész helyébe a „(4) bekezdést, valamint a 251. § (1) bekezdés
d) pontját” szöveg,
9.
251. § (1) bekezdés c) pontjában az „egyéb feltételeknek.” szövegrész helyébe az „egyéb feltételeknek,
valamint” szöveg,
10.
252. § (1) bekezdés a) pontjában a „nem tett eleget,” szövegrész helyébe a „nem tett eleget, és ezen
mulasztását nem tudja kimenteni,” szöveg,
11.
257. §-ában a „hat hónap” szövegrész helyébe az „egy év” szöveg
lép.
143. §		
Hatályát veszti az Art.
1.
XIII. Fejezete,
2.
130. § (1) bekezdésében az „és gépjárműadó” szövegrész,
3.
141. § (2) bekezdésében az „a belföldi gépjárművek adóját,” szövegrész,
4.
155. § (2) bekezdésében a „felső határa” és a „felső határának” szövegrész,
5.
161. § (1) bekezdésében az „utólagos” szövegrész,
6.
165. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése,
7.
170. § (1) bekezdésében az „– a tartós feltételes adómegállapítás kivételével –” szövegrész,
8.
171. §-a,
9.
173. § (1) bekezdés b) pontjában a „– a tartós feltételes adómegállapítás kivételével –” szövegrész,
10.
230. § (2) bekezdésében az „Az ismételt jogsértésre vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók, ha a két
egymást követő mulasztás között kettő évnél több telt el.” szövegrész,
11.
252. § (1) bekezdés b) pontja,
12.
255. § (1) bekezdés h) pontjában az „ , és annak bejelentése” szövegrész,
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13.
14.
15.
16.
17.
18.

269. § (1) bekezdése,
275. § (3) bekezdésében a „115–122. §-a,” szövegrész,
275. § (4) bekezdése,
2. melléklet II/B. alcíme,
3. melléklet II. pontjában az „ , a belföldi gépjárművek adójában (a nyitó szövegrészben továbbiakban együtt: adó)”
szövegrész,
3. melléklet II/B. pontja.

19. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása
144. §		
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) 16. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„16. § [Kötelező szakmai képviselet]
(1) Az adózó
a) az adó feltételes megállapítására irányuló eljárásban,
b) a feltételes adómegállapítás alkalmazhatóságának megállapítására irányuló eljárásban, és
c) a szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárásban
kizárólag kamarai jogtanácsos, ügyvéd, nyilvántartásba vett adószakértő, nyilvántartásba vett okleveles
adószakértő, nyilvántartásba vett adótanácsadó, könyvvizsgáló képviseletével járhat el.
(2) Az (1) bekezdés szerinti képviselet a saját ügyben nem kötelező, ha a természetes személy vagy a jogi személy,
egyéb szervezet törvényes vagy szervezeti képviselője vagy foglalkoztatottja jogi szakvizsgával vagy okleveles
könyvvizsgálói szakképesítéssel rendelkezik vagy nyilvántartásba vett adószakértőnek, nyilvántartásba vett
okleveles adószakértőnek, nyilvántartásba vett adótanácsadónak, vagy könyvvizsgálónak minősül. A jogi szakvizsga
megszerzését, az okleveles könyvvizsgálói szakképesítés meglétét, és azt, hogy a természetes személyt vagy a jogi
személy, egyéb szervezet törvényes vagy szervezeti képviselőjét vagy foglalkoztatottját az adószakértői vagy
az okleveles adószakértői, adótanácsadói nyilvántartásba bejegyezték, az (1) bekezdésben meghatározott hatósági
eljárások megindítására irányuló kérelemmel egyidejűleg kell igazolni.”
145. §		
Az Air. 77/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„77/A. § [A hirdetményi közlés]
A közlést hirdetmény útján kell teljesíteni, ha
a) az adózó elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége, lakcíme, székhelye ismeretlen, vagy a postai
küldemény azzal a megjegyzéssel érkezik vissza, hogy a címzett ismeretlen helyre költözött, és a személyiadat- és
lakcímnyilvántartást vezető hatóság vagy más állami szerv megkeresése nem járt eredménnyel,
b) a jogutód nem ismert,
c) az adózó nem jelölt meg kézbesítési meghatalmazottat,
d) a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek
mutatkozik, vagy
e) azt törvény vagy kormányrendelet előírja.”
146. §		
Az Air. 97. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az adózó, ha megítélése szerint az ellenőrzés határidejét az adóhatóság túllépte, az általa számított
határidő lejártát követően kifogással fordulhat a felettes szervhez. A felettes szerv az adózó észrevételeinek
figyelembevételével végzésben dönt a kifogás elutasításáról, az eljárási határidő meghosszabbításáról, vagy
az eljáró adóhatóságot az ellenőrzés lezárására utasítja. Az eljárási határidő meghosszabbítására kizárólag akkor van
lehetőség, ha az ellenőrzési határidő még nem járt le. Az ellenőrzési határidő meghosszabbításakor figyelemmel kell
lenni a 94. § (3)–(4) bekezdésében és a 95. §-ban foglaltakra.”
147. §		
Az Air. 128. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A felügyeleti intézkedés iránti kérelem benyújtása esetén alkalmazni kell a 124. § (3)–(4) és (6) bekezdését.”
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148. §		
Az Air. 56. alcíme a következő 139/C. §-sal egészül ki:
„139/C. § [Átmeneti rendelkezés az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvényhez]
(1) Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.3.) által
megállapított 77/A. §-t a 2021. január 1-jén folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) A Módtv.3. által megállapított 128. § (2a) bekezdését és 133. § (2) bekezdés b) pontját a 2021. január 1-jén vagy
azt követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.”
149. §		
Az Air.
1.
79. § (3) bekezdésében a „15. § (1)–(4) bekezdését” szövegrész helyébe a „15. § (1)–(6) bekezdését” szöveg,
2.
133. § (2) bekezdés b) pontjában az „a bíróság” szövegrész helyébe az „a felettes szerv által a felülellenőrzési
eljárásban, illetve a bíróság” szöveg
lép.
150. §		
Hatályát veszti az Air. 49. § (1) bekezdés k) pontjában a „ha” szövegrész.

20. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló
2017. évi CLIII. törvény módosítása
151. §		
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Avt.)
24. § (1) és (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A végrehajtási eljárás során az adóhatóság, illetve az önálló bírósági végrehajtó 36. § alapján foganatosított
törvénysértő intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen az adós, a behajtást kérő, a behajtást kérő
hatóság, továbbá az, akinek a végrehajtás jogát vagy jogos érdekét sérti – a sérelmezett intézkedés vagy
az intézkedés elmaradásának a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a végrehajtást foganatosító
elsőfokú adóhatóságnál végrehajtási kifogást terjeszthet elő. Ha az önálló bírósági végrehajtó törvénysértő
intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen az elsőfokú adóhatóságnál terjesztenek elő végrehajtási
kifogást, erről az adóhatóság soron kívül értesíti az önálló bírósági végrehajtót.
(1a) Ha az (1) bekezdésben biztosított határidő megtartásában a végrehajtási kifogást előterjesztő akadályoztatva
volt, és ezt a tényt a végrehajtási kifogással egyidejűleg benyújtott igazolási kérelmében igazolja, a jogorvoslati
határidőbe az akadályoztatás időtartama nem számít bele. A végrehajtási kifogás előterjesztésére megállapított
határidő elmulasztásával kapcsolatos igazolási kérelmet a végrehajtást foganatosító adóhatóság bírálja el.”
152. §		
Az Avt. 38. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a végrehajtási eljárás során lefoglalt ingó vagy ingatlan nem a végrehajtást megindító adóhatóság
illetékességi területén található, a vagyontárgy értékesítése iránt a végrehajtást megindító adóhatóság
megkeresésére a megkeresett adóhatóság intézkedik. Az adós kérelmére a végrehajtást megindító adóhatóság is
intézkedhet a fedezetcsere és az árverésen kívüli értékesítés iránt.”
153. §		
Az Avt. 113. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A végrehajtási eljárás keretében – ideértve az önkéntes teljesítést is – a tartozást a 12. §-a szerinti számlára
kell megfizetni. Az adók módjára behajtott összeget az adóhatóság átutalja a behajtást kérő által megjelölt
számlaszámra. Ha a behajtott összeg a fizetésre kötelezettet terhelő tartozások mindegyikére nem nyújt fedezetet,
az adóhatóság a bevételt a 13. §-ban és a 14. §-ban foglalt felosztási szabály alapján számolja el, és utalja át
a megkereső hatóságnak.”
154. §		
Az Avt. 122. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A behajtást kérő hatóság előtt ügyfélként eljáró személyt kérelmére az adóhatóság – az Art. 127–128. §-ában
foglaltakra is figyelemmel – tájékoztatja a végrehajtási ügy állásáról.”
155. §		
Az Avt. 60. alcíme a következő 131/F. §-sal egészül ki:
„131/F. § (1) Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.5.)
által megállapított 24. § (1) és (1a) bekezdését, 38. § (5) bekezdését, 101. §-át, 113. § (1) és (3) bekezdését,
122. § (1b) bekezdését a 2021. január 1-jén folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell.
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(2) A Módtv.5. által hatályon kívül helyezett 121. §-t a 2021. január 1-jén folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban
sem lehet alkalmazni.
(3) Az állami adó- és vámhatóság az 54. alcím szabályai szerint hajtja végre a 2021. január 1-jét megelőző időszak
vonatkozásában, gépjárműadóval összefüggésben keletkezett tartozásokat.”
156. §		
Hatályát veszti az Avt.
1.
101. §-ában, és a 113. § (3) bekezdésében az „– a 121. §-ban foglalt kivétellel –” szövegrész, és
2.
121. §-a.

VIII. FEJEZET
VÁMIGAZGATÁS
21. Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény módosítása
157. §		
Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) a következő 29/A. §-sal egészül ki:
„29/A. § [Tájékoztatás vámtitokról és összesített adatokról]
A Vámkódex 139. cikk (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítése céljából a vámhatóság
megkeresésre tájékoztatja az Unió vámterületére beszállított áruk fuvarozásáért felelősséget viselő személyt
a) a vám-árunyilatkozat benyújtásának, vagy annak elmaradásának tényéről, vagy
b) a szabad forgalomba bocsátás tényéről,
ha e személy az árukat a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi
irányelv XII. címének 7. fejezete szerinti különleges szabályokat alkalmazva kívánja vám elé állítani.”
158. §		
A Vtv. 34. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Magyarországon a Vámkódex 18. cikk (3) bekezdése alapján a Vámkódex 5. cikk 6. pontja szerinti,
Magyarországon letelepedett vámjogi képviselőként
a) vámtanácsadó,
b) – a 186. § (3) bekezdésében meghatározott kivétellel – a Vámkódex 38. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti
engedéllyel rendelkező gazdálkodó, továbbá
c) árunyilatkozat, vám-árunyilatkozat vagy értesítés benyújtása, valamint az ezekkel kapcsolatos eljárások során
vámügynök
járhat el.
(5) A vámhatóság előtti jogorvoslati eljárásokban az ügyfelet a (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti személy, valamint
ügyvéd, kamarai jogtanácsos, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász képviselheti.
(6) A (4) bekezdést a Vámkódex 18. cikk (4) bekezdése alapján az Európai Unió vámterületén nem letelepedett
vámjogi képviselőre is alkalmazni kell.”
159. §		
A Vtv. 41. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
(A vámhatóság az eljárást megszünteti, ha)
„g) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK
tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. május 4-i 865/2006/EK
bizottsági rendelet 13. cikk (2) bekezdésében előírtaktól eltérően a szükséges dokumentumok hiányában
kezdeményeztek vámeljárást.”
160. § (1) A Vtv. 66. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vámhatóság az (1a) bekezdésben foglaltak kivételével az ügy érdemében határozatot hoz, Vámjegyet ad ki,
továbbá az eljárás során felmerült minden más kérdésben végzést bocsát ki.”
(2) A Vtv. 66. §-a a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv hatálya
alá tartozó harmadik országból beszállított termékek tekintetében kezdeményezett szabad forgalomba bocsátás
vámeljárás során
a) a küldemény szabad forgalomba bocsátása a vámmentességi rendelet 23–24. cikke alapján vámmentesen
történik,
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b) az általános forgalmi adó alanyának nem minősülő természetes személy a vám-árunyilatkozatot saját nevében és
érdekében eljárva nyújtja be, és
c) az általános forgalmi adó alanyának nem minősülő természetes személy által benyújtott vám-árunyilatkozat
alapján a vámhatóság a szabad forgalomba bocsátás vámeljárást az ügyfél által benyújtott vám-árunyilatkozatban
foglaltakkal megegyezően folytatja le,
akkor a vámhatóság a fizetendő általános forgalmi adó összegéről nem hoz határozatot.
(1b) Az (1a) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése és az általános forgalmi adó megfizetése vagy
biztosítása esetén a vámhatóság az áru átengedéséről elektronikus üzenetben értesíti a nyilatkozattevőt.
(1c) Az (1a) bekezdést a vámmentességi rendelet 24. cikkében foglalt jövedéki termékektől eltérő más jövedéki
termékekre nem lehet alkalmazni.”
161. §		
A Vtv. 79. § (3) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés alapján hivatalból indult vámigazgatási eljárás ügyintézési határidejébe nem számít be:]
„j) a vámhatósági megkeresés, a jegyzőkönyv vagy a döntés
ja) postára adását követő naptól annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi közlés időtartama,
jb) tárhelyen történő elhelyezésétől a kézbesítettnek minősülésig terjedő időtartam.”
162. §		
A Vtv. a következő 84/A. §-sal egészül ki:
„84/A. § [Konténerállapot-üzenettel összefüggő jogsértés esetén alkalmazandó vámigazgatási bírság]
(1) Vámigazgatási bírságot kell kiszabni, ha az arra kötelezett személy a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti
kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása
érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló, 1997. március 13-i 515/97/EK tanácsi rendelet
18a. cikke szerinti konténerállapot-üzenetet az arra nyitva álló határidőig nem, illetve hiányos vagy valótlan
tartalommal küldi meg az Európai Unió Bizottsága által üzemeltetett állapotüzenet-nyilvántartásba.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségszegés vagy mulasztás esetén a bírságösszeg első alkalommal 50 000 forint,
egy naptári éven belüli ismételt elkövetés esetén, a korábban megállapított bírságösszeg 200%-a, de legfeljebb
5 millió forint.
(3) Az (1) bekezdés szerinti jogsértés esetén a 85. és a 86. §-ban foglaltak nem alkalmazhatóak.
(4) Az e § szerinti vámigazgatási bírság elévülésére a 88. § rendelkezéseit kell alkalmazni.”
163. §		
A Vtv. 122. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az ellenőrzött személy, ha megítélése szerint az eljárás határidejének túllépése az eljárást lefolytató
vámszervnek felróható okból történik, a határidő lejártát követően kifogással fordulhat e vámszerv felettes
szervéhez, amely a kifogásban foglaltak figyelembevételével végzésben dönt az alaptalan kifogás elutasításáról,
az eljárási határidő meghosszabbításáról, vagy a kifogásnak helyt adva az eljáró vámszervet az ellenőrzés azonnali
lezárására utasítja. A felettes szerv az (1)–(3) bekezdésre is figyelemmel kizárólag akkor dönthet az eljárási határidő
meghosszabbításáról, ha az ellenőrzési határidő még nem járt le.”
164. § (1) A Vtv. 151. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az Azonnali Fizetési Rendszeren keresztül történő befizetések esetén közölt vámot és egyéb terheket a Magyar
Államkincstár által küldött előzetes értesítés alapján biztosítottnak kell tekinteni és az áru átengedhető.”
(2) A Vtv. 151. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha az ügyfél a 66. § (1a) bekezdés szerinti szabad forgalomba bocsátás vámeljárás során közölt egyéb terheket
az elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszeren keresztül, internetes felületen (VPOS) történő
bankkártyás fizetéssel egyenlíti ki és a hitelintézet a fizetés sikeres teljesítését a vámhatóságnak visszaigazolja, akkor
az egyéb terheket biztosítottnak kell tekinteni és az áru átengedhető.”
165. §		
A Vtv. 42. alcíme a következő 156/A. §-sal egészül ki:
„156/A. § [A vámmentességi rendelet 23–24. cikke alapján vámmentesen beszállított küldemények tekintetében
kezdeményezett szabad forgalomba bocsátás eljárásban felmerült általános forgalmi adó összegének meghatározása]
A vámmentességi rendelet 23–24. cikke alapján vámmentes vámeljárásban felmerült általános forgalmi adó
összegét kerekítés nélkül, pontos összegben kell meghatározni.”
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166. §		
A Vtv. 43. alcíme a következő 157/A. §-sal egészül ki:
„157/A. § [A vámmentességi rendelet 23–24. cikke alapján vámmentesen beszállított küldemények tekintetében
természetes személy által kezdeményezett szabad forgalomba bocsátás eljárásban felmerült általános forgalmi adó
közlése]
(1) A 66. § (1a) bekezdése szerinti szabad forgalomba bocsátás vámeljárásban felmerült általános forgalmi adó
összegét a vámhatóság elektronikus értesítés formájában közli.
(2) Az (1) bekezdés szerinti értesítés legalább az alábbi adatokat tartalmazza:
a) az iktatószámot,
b) a benyújtott vám-árunyilatkozat azonosítására vonatkozó adatokat,
c) a nyilatkozattevő egyedi azonosítására alkalmas adatait,
d) a kiszámított általános forgalmi adó összegét,
e) a vámhatóság bevételi számlaszámát és
f ) a fizetési kötelezettséghez tartozó pénzügyi azonosító számot.”
167. § (1) A Vtv. 162. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A vámhatóság hatáskörébe tartozó közvetlen uniós bevételi számlát érintő nyilvántartás vezetése során,
az (1) bekezdés szerinti átutalással történő teljesítésnek kell tekinteni a vámhatósághoz teljesítendő befizetések
vonatkozásában jogszabályban meghatározott elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszeren
keresztül átutalással történő elektronikus fizetést is, valamint bankkártya felhasználásával történő teljesítésnek
kell tekinteni a jogszabályban meghatározott, az elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszeren
keresztül POS terminál útján, vagy internetes felületen (VPOS) történő bankkártyás fizetést.”
(2) A Vtv. 162. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az (5a) bekezdésben meghatározott kivétellel a vámhatóság által kiszabott, illetve visszautalandó, jogcímenként
kis összegű, 10 EUR-nál vagy az ezzel megegyező, a 138. § (2) bekezdése szerinti árfolyamon átszámított
forintösszegnél kevesebb egyéb terhek összegét – kivéve a jövedéki termék után kiszabott egyéb terheket – nem
kell megfizetni, illetve visszafizetni. Az így meg nem fizetett összeget a vámigazgatási eljárás lezárásával egyidejűleg
törölni kell, a vissza nem térítendő összeget pedig bevételként köteles elszámolni a vámhatóság. Nem kell
megfizetni, illetve visszafizetni azt a 10 EUR alatti, egyéb teher különbözetet, valamint visszafizetni azt a 10 EUR alatti
vámtúlfizetést, amely az egy határozatban egy vagy több jogcímen kiszabott és megfizetett összeg különbségéből
keletkezett. Az így keletkezett tartozást a vámhatóság utólag törli, a túlfizetést pedig köteles bevételként
adónemenként belső bizonylattal előírni és elszámolni.”
(3) A Vtv. 162. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az (5) bekezdésben foglaltakat a vámmentességi rendelet 23–24. cikke alapján szabad forgalomba bocsátás
vámeljárásban a vámhatóság által kiszabott, illetve visszautalandó általános forgalmi adó tekintetében nem lehet
alkalmazni.”
168. §		
A Vtv.
a)
41. § f ) pontjában a „személyesen.” szövegrész helyébe a „személyesen,” szöveg,
b)
151. § (3) bekezdésében a „kiadható” szövegrész helyébe az „átengedhető” szöveg
lép.
169. §		
Hatályát veszti a Vtv.
a)
23. § (4) bekezdés a) pontjában a „felügyelőbizottságának tagja,” szövegrész,
b)
34. § (7) bekezdése,
c)
84. § (14) bekezdésében a „Ha az érintett vámok és egyéb terhek jogcímenkénti összege a 10 EUR-t nem
haladja meg, úgy nem kell vámigazgatási bírságot kiszabni.” szövegrész.
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IX. FEJEZET
SZÁMVITELT ÉS KÖNYVVIZSGÁLATOT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK
22. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása
170. §		
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 36. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(3) A 35. § (3) bekezdése szerinti vállalkozónál a tőketartalék (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti növekedésének,
a (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti csökkenésének bizonylata a létesítő okirat, annak módosítása, illetve
a közgyűlési, az alapítói, a taggyűlési határozat, könyvviteli elszámolása a tőkeemelésről, a tőkeleszállításról szóló
létesítő okiratnak, illetve módosításának a cégjegyzékbe történt bejegyzése időpontjával, illetve ha a változás
időpontja eltér a bejegyzés időpontjától, akkor a változás időpontjával történik,
a) az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti tőketartalék-növelésnél, ha az eszköz átvétele a cégbejegyzésig, illetve
a változás időpontjáig megtörtént,
b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti tőketartalék-növelésnél,
c) a (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti tőketartalék-csökkenésnél, illetve
a cégbejegyzést, illetve a változás időpontját követően, az eszköz átvételekor az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti
tőketartalék-növelésnél, ha az eszközök átvétele a cégbejegyzés, illetve a változás időpontjáig nem történt meg.”
171. §		
Az Szt. 37. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Az eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni:)
„h) az osztalék miatti kötelezettség elengedett összegét, ha a jóváhagyott osztalékból származó követelését
a gazdasági társaság tulajdonosa (tagja) elengedi, az elengedés időpontjával.”
172. §		
Az Szt. 77. § (3) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az egyéb bevételek között kell kimutatni:)
„d) az eredeti követelést engedményezőnél (eladónál) az átruházott (engedményezett) – forgóeszközök között
kimutatott – követelés engedményes által elismert értékének és könyv szerinti értékének a különbözetét,
amennyiben az elismert érték meghaladja a könyv szerinti értéket, a követelés átruházásakor;
e) az immateriális jószág, a tárgyi eszköz értékesítése esetén (ideértve azt is, ha az immateriális jószág,
a tárgyi eszköz a mérlegben, a könyvekben nincs kimutatva), továbbá az immateriális jószág, a tárgyi eszköz
72. § (4) bekezdés a) és c) pontja szerinti jogcímen történő átadása esetén az értékesítésből, az átadásból származó
bevétel és a könyv szerinti érték különbözetét, amennyiben a bevétel meghaladja a könyv szerinti értéket,
az értékesítéskor, az átadáskor;”
173. § (1) Az Szt. 81. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egyéb ráfordítások között kell kimutatni:)
„c) az immateriális jószág, a tárgyi eszköz értékesítése esetén (ideértve azt is, ha az immateriális jószág,
a tárgyi eszköz a mérlegben, a könyvekben nincs kimutatva), továbbá az immateriális jószág, a tárgyi eszköz
72. § (4) bekezdés a) és c) pontja szerinti jogcímen történő átadása esetén az értékesítésből, az átadásból származó
bevétel és a könyv szerinti érték különbözetét, amennyiben a könyv szerinti érték meghaladja a bevételt,
az értékesítéskor, az átadáskor;”
(2) Az Szt. 81. § (3) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egyéb ráfordítások között kell kimutatni:)
„f ) az eredeti követelést engedményezőnél (eladónál) az átruházott (engedményezett) – forgóeszközök között
kimutatott – követelés engedményes által elismert értékének és könyv szerinti értékének a különbözetét,
amennyiben a könyv szerinti érték meghaladja az elismert értéket, a követelés átruházásakor.”
174. §		
Az Szt. 140. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A lekötött tartalékban kell fedezetet képezni az átalakulással közvetlenül összefüggően keletkező adófizetési
kötelezettségre, ha az adófizetési kötelezettség a jogutódot terheli és arra más módon nem képeztek fedezetet.”
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175. §		
Az Szt. 153. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az a vállalkozó, amelynek értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség bármely államának szabályozott piacán
forgalmazzák, az éves beszámoló és az összevont (konszolidált) éves beszámoló (1) és (2) bekezdés szerinti letétbe
helyezési kötelezettségének az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő negyedik hónap utolsó napjáig köteles
eleget tenni.”
176. §		
Az Szt. 177. §-a a következő (81) és (82) bekezdéssel egészül ki:
„(81) E törvénynek az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvénnyel megállapított
77. § (3) bekezdés d) és e) pontját, 81. § (3) bekezdés c) és f) pontját, 84. § (7) bekezdés n) pontját,
85. § (3) bekezdés m) pontját, 91. § a) pontját, 96. § (4) bekezdését, 116. § (4) bekezdését, 133. § (4) bekezdés c) pontját,
153. § (3) bekezdését először a 2021. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(82) E törvénynek az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvénnyel megállapított
77. § (3) bekezdés d) és e) pontját, 81. § (3) bekezdés c) és f ) pontját, 84. § (7) bekezdés n) pontját, 85. §
(3) bekezdés m) pontját, 91. § a) pontját, 96. § (4) bekezdését, 116. § (4) bekezdését, 133. § (4) bekezdés c) pontját,
153. § (3) bekezdését a 2020. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.”
177. §		
Az Szt.
1.
59/D. § (8) bekezdésében az „az 59/B. § (14) bekezdése” szövegrész helyébe az „a 47. § (12) bekezdése” szöveg,
2.
77. § (3) bekezdés l) pontjában az „által elengedett” szövegrész helyébe az „által – osztaléktartozásnak nem
minősülő – elengedett” szöveg,
3.
84. § (2) bekezdés d) és e) pontjában, 85. § (1) bekezdés d) és e) pontjában a „különbözetét” szövegrész
helyébe a „különbözetét az átalakulás napját követő nappal” szöveg,
4.
84. § (7) bekezdés n) pontjában a „vásárolt követelés” szövegrész helyébe a „forgóeszközök között kimutatott
vásárolt követelés” szöveg,
5.
85. § (3) bekezdés m) pontjában a „továbbá a vásárolt követelés” szövegrész helyébe a „továbbá
a forgóeszközök között kimutatott vásárolt követelés” szöveg,
6.
91. § a) pontjában, 96. § (4) bekezdésében, valamint 133. § (4) bekezdés c) pontjában az „átlagos statisztikai
létszámát” szövegrész helyébe az „átlagos létszámát” szöveg,
7.
116. § (4) bekezdésében a „foglalkoztatottjai átlagos állományi létszámának” szövegrész helyébe
a „foglalkoztatott munkavállalói átlagos létszámának” szöveg,
8.
151/A. § (2) bekezdésében a „könnyviteli” szövegrész helyébe a „könyvviteli” szöveg
lép.

23. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása
178. §		
A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről
szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 30. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A kamarai tagság megszűnésére irányuló eljárást – az (1) bekezdés e) pontja kivételével – mindaddig fel kell
függeszteni, ameddig a kamarai tag könyvvizsgálóval szemben az e törvény szerinti kamarai minőségellenőrzési
eljárás, minőségellenőrzési eljárás, fegyelmi eljárás, illetve a 172/A. § vagy a 178. § szerinti eljárás van folyamatban.
A felfüggesztést követően a tagsági jogviszony a kamarai tagság megszűnését megállapító határozat
meghozatalának napjával szűnik meg.”
179. § (1) A Kkt. 67/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónál jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenységet ellátó kamarai tag könyvvizsgálónak, könyvvizsgáló cégnek a Rendelet 11. cikke szerinti, audit
bizottsághoz címzett kiegészítő jelentést meg kell küldenie a vizsgált gazdálkodó igazgató tanácsa, felügyelő
testülete részére. A Rendelet 11. cikke szerinti, audit bizottsághoz címzett kiegészítő jelentést a közérdeklődésre
számot tartó gazdálkodó részére kibocsátott könyvvizsgálói jelentés dátumát követő 60 napon belül meg kell
küldeni a közfelügyeleti hatóság és a Magyar Nemzeti Bank elektronikus elérhetőségére.”
(2) A Kkt. 67/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A Rendelet 8. cikke szerinti minőségellenőrnek rendelkeznie kell a 49. § szerinti megfelelő minősítéssel,
ha közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónál végez belső minőségellenőrzést.”
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180. § (1) A Kkt. IV/A. Fejezete a következő 67/B. §-sal egészül ki:
„67/B. § A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát ellátó
kamarai tag könyvvizsgáló, illetve könyvvizsgáló cég, a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálata során keletkezett könyvvizsgálati dokumentációt köteles elektronikusan
archiválni és megőrizni.”
(2) A Kkt. 67/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„67/B. § A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát
ellátó kamarai tag könyvvizsgáló, illetve könyvvizsgáló cég, a könyvvizsgálata során keletkezett könyvvizsgálati
dokumentációt köteles elektronikusan archiválni és megőrizni.”
181. §		
A Kkt. 104. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően – a kamarai tagfelvételi követelmények teljesítése céljából –
szakmai kompetencia vizsgát köteles tenni az a természetes személy is, akinek kamarai tagsága két évnél régebben
szűnt meg, valamint az, akinek kamarai tagsága a korábbiakban már legalább két alkalommal megszűnt. Az ismételt
kamarai tagfelvétel kezdeményezése esetén a 9/G. § (1) bekezdése szerinti igazolás megszerzése érdekében szakmai
kompetencia vizsgát köteles továbbá tenni az a természetes személy, akinek a kamarai tagsága a fegyelmi eljárás
keretében történő kizárásával, vagy a közfelügyeleti hatóságnak, a kamara minőségellenőrzési bizottságának
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység gyakorlásától történő eltiltásról szóló határozata
alapján szűnt meg.”
182. §		
A Kkt. 166. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően, rendkívüli kamarai minőségellenőrzés kell lefolytatni, ha azt]
„d) a kamara minőségellenőrzési bizottsága kezdeményezi.”
183. §		
A Kkt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

9. § (2) bekezdés a) pontjában a „megállapításért” szövegrész helyébe a „megállapításáért” szöveg,
9/H. §-ában az „az 9/G. §” szövegrész helyébe az „a 9/G. §” szöveg,
9/I. § (1) bekezdésében a „közfelügyeleti hatóság 9/G.” szövegrész helyébe a „9/G.” szöveg,
48. § (1) bekezdésében az „az könyvvizsgálók” szövegrész helyébe az „a könyvvizsgálók” szöveg,
50. § (2) bekezdés a) pontjában az „ellátásában” szövegrész helyébe az „ellátásában (ideértve az ehhez
kapcsolódó szabályozási és felügyeleti feladatokat is)” szöveg,
50. § (2b) bekezdésében a „végezhet” szövegrész helyébe a „végezhet a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti”
szöveg,
52. § (1) bekezdés d) pontjában a „minőség-ellenőrzés” szövegrész helyébe a „minőségellenőrzés” szöveg,
97. § (3) bekezdésében a „teljesíteni” szövegrész helyébe a „teljesíteni. A (2) bekezdés szerinti gyakorlati időbe
figyelembe vehető a kapcsolódó szabályozási és felügyeleti feladatokat ellátó jogviszonyban eltöltött idő”
szöveg,
110. § (2) bekezdés b) pontjában az „50 főnél” szövegrész helyébe a „25 főnél” szöveg,
110. § (2) bekezdés c) pontjában az „50 tagonként” szövegrész helyébe a „25 tagonként” szöveg, továbbá
az „az 50 főt” szövegrész helyébe az „a 25 főt” szöveg,
166. § (2) bekezdésében a „minőségellenőrzés” szövegrész helyébe a „minőségellenőrzést” szöveg,
166. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a 173/B. § (4) bekezdés a) pontjában a „kamara” szövegrész
helyébe a „kamara elnöke,” szöveg,
173/B. § (15) bekezdésében a „90 nap” szövegrész helyébe a „120 nap” szöveg,
173/C. § (9) bekezdésében a „nem megfelelt” szövegrész helyébe a „nem felelt meg” szöveg,
209. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében a „2016. április” szövegrész helyébe a „2014. április”
szöveg,
1. melléklet 5. pont 2. alpontjában, valamint a 2. melléklet 5. pont 2. alpontjában a „nem megfelelt”
szövegrész helyébe a „nem felelt meg” szöveg

lép.
184. §		
Hatályát veszti a Kkt.
1.
120. § (3) bekezdésében a „ , 70 év alatti” szövegrész,
2.
120. § (6) bekezdése,
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3.
4.

202. § (2) bekezdése,
208/F. §-a.

X. FEJEZET
EGYÉB TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA
24. A pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok
közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CXC. törvény módosítása
185. §		
A pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú
Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CXC. törvény (a továbbiakban: CRS Megállapodást kihirdető törvény)
1. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

25. Az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes hatóságok közötti multilaterális
Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi XCI. törvény módosítása
186. §		
Az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes hatóságok közötti multilaterális Megállapodás kihirdetéséről
szóló 2017. évi XCI. törvény (a továbbiakban: CBCR Megállapodást kihirdető törvény) 1. melléklete a 12. melléklet
szerint módosul.

26. Az egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi CXV. törvény
187. §		
Az egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi CXV. törvény 70. §-a nem lép hatályba.

XI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
27. Hatályba léptető rendelkezések
188. § (1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)

(8)
(9)

Ez a törvény – a (2)–(9) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A 18. § 2020. december 1-jén lép hatályba.
A 12. §, 14. § (1) bekezdése, 120. §–122. § a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.
Az 1. §–3. §, 5. §–7. §, 8. § (3) bekezdése, 9. § (1) bekezdése, 10. §, 13. §, 17. §, 19. §, 20. §, 21. § b) pontja, 23. §, 24. §,
35. §, 36. §, 50. §, 56. §, 57. §, 60. § (2) bekezdése, 61. §, 66. § 1. pontja, 70. §, 71. § (1) bekezdése, 72. § (1) bekezdése,
73. §, 75. §, 76. §, 78. §, 81. §–85. §, 86. § (2) bekezdése, 87. § g)–l) pontja, 88. § a), j)–l) pontja, 92. §–107. §, 109. §,
112. §–117. §, 126. §, 128. §–134. §, 138. § (2) bekezdése, 141. §, 142. § 1–7. és 11. pontja, 143. § 2–10., 13. és
16–18. pontja, 144. §–156. §, 158. §, 159. §, 161. §–163. §, 164. § (1) bekezdése, 167. § (1) bekezdése, 168. §, 169. §,
172. §, 173. §, 175. §, 176. §, 177. § 4–7. pontja, 180. § (1) bekezdése, 183. § 9–10. pontja, 184. §–186. §, 1. melléklet
2. pontja, 7–12. melléklet 2021. január 1-jén lép hatályba.
Az 59. §, 68. § (1) bekezdése és az 5. melléklet 2021. január 4-én lép hatályba.
A 27. §, 51. §, 52. §, 62. §, 64. § 2021. április 1-jén lép hatályba.
A 29. §, 30. §, 33. §, 34. §, 37. §–40. §, 43. §–45. §, 47. §, 48. §, 53. §–55. §, 58. §, 63. §, 65. §, 66. § 5. és 8–11. pontja,
68. § (2) bekezdése, 69. §, 88. § f )–g) pontja, 125. §, 127. §, 137. §, 139. §, 140. §, 143. § 1., 14. és 15. pontja, 157. §,
160. §, 164. § (2) bekezdése, 165. §, 166. §, 167. § (2)–(3) bekezdése, 6. melléklet 2021. július 1-jén lép hatályba.
A 46. §, 66. § 7. pontja és 180. § (2) bekezdése 2022. január 1-jén lép hatályba.
A 42. § az adópolitikáért felelős miniszter azon határozatának a Magyar Közlönyben történő közzétételét követő
30. napon lép hatályba, amelyben megállapítja a Magyarországnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről
szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő különös intézkedés alkalmazására történő felhatalmazásáról szóló,
2018. március 19-i 2018/486/EU tanácsi végrehajtási határozatban Magyarország részére adott felhatalmazásnak
a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 395. cikke szerinti
eljárásban történő meghosszabbításának elmaradását.
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28. Az Európai Unió jogának való megfelelés
189. § (1) E törvény 27. §-a, 29. §-a, 30. §-a, 33. §-a, 34. §-a, 37. §–40. §-a, 43. §-a, 44. §-a, 45. § (2) bekezdése, 47. §-a,
51. §–55. §-a, 58. §-a, 62. §-a, 63. §-a, 64. §-a, 66. § 5–7., 9–11. pontja, 68. § (2) bekezdése, 69. §-a, 125. §-a, 127. §-a,
140. §-a és 6. melléklete
a)
a 2006/112/EK irányelvnek és a 2009/132/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtásra és a termékek
távértékesítésére vonatkozó bizonyos hozzáadottértékadó-kötelezettségek tekintetében történő
módosításáról szóló, 2017. december 5-i (EU) 2017/2455 tanácsi irányelvnek,
b)
a 2006/112/EK irányelvnek a termékek távértékesítésére és bizonyos belföldi termékértékesítésekre
vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. november 21-i (EU) 2019/1995
tanácsi irányelvnek és
c)
az (EU) 2017/2455 és az (EU) 2019/1995 irányelvnek a Covid19-világjárvány miatt szükségessé vált,
az átültetési határidő és az alkalmazás kezdőnapja tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. július 20-i
2020/1109/EU tanácsi határozatnak
való megfelelést szolgálja.
(2) E törvény 124. §-a a 2011/16/EU tanácsi irányelvnek az adózás területén az információk benyújtására és cseréjére
vonatkozó egyes határidőknek a Covid19-világjárvány miatti sürgetően szükséges halasztása kezelésének
érdekében történő módosításáról szóló, 2020. június 24-i (EU) 2020/876 tanácsi irányelvnek való megfelelést
szolgálja.
(3) E törvény 83. § és 84. §-a, valamint 87. § g)–m) pontja az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója
szerkezetének összehangolásáról szóló 92/83/EGK irányelv módosításáról szóló, 2020. július 29-i (EU) 2020/1151
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(4) E törvény 85. §-a a dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó szerkezetéről és adókulcsáról szóló,
2011. június 21-ei (EU) 2011/64 tanácsi irányelv 10. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez
1. Az Szja tv. 1. számú melléklet 1. pont 1.11. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szociális és más ellátások közül adómentes:)
„1.11. a honvédek jogállásáról szóló törvényben meghatározott árvák kiegészítő támogatása, kiegészítő rokkantsági
támogatás és kiegészítő hozzátartozói támogatás, a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvényben
meghatározott árvák kiegészítő támogatása, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvényben meghatározott árvák kiegészítő támogatása és kiegészítő
hozzátartozói támogatás;”
2. Az Szja tv. 1. számú melléklet 2. pont 2.1. alpont 2.1.1 alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A lakáshoz kapcsolódóan adómentes:
a lakáscélú támogatás, ha az)
„2.1.1. a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet alapján nyújtott támogatás, ideértve
a 2006. december 31-éig kihirdetett, az említett kormányrendelet szerint megalkotott helyi önkormányzati
rendelet alapján nyújtott lakáscélú támogatást is, továbbá az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó
lakáscélú támogatásról szóló kormányrendelet, a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi
otthonteremtési kedvezményről szóló kormányrendelet, a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú
jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló kormányrendelet, a fiatalok, valamint a többgyermekes családok
lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló kormányrendelet, az otthonteremtési kamattámogatásról szóló
kormányrendelet, valamint a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló kormányrendelet
szerinti támogatás,”
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3. Az Szja tv. 1. számú melléklet 4. pont 4.22. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:)
„4.22. a Rezidens Támogatási Program keretében folyósított ösztöndíj, továbbá az egészségügyi felsőfokú szakirányú
szakképzési rendszerről szóló kormányrendelet, valamint az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési
rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló
kormányrendelet alapján az első szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben történő részvétel során
a támogatott jelöltnek a szakképzéssel kapcsolatos kiadások, dologi költségek megtérítésére az adott évre
vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott mértékű, utólagosan folyósított támogatás;”
4. Az Szja tv. 1. számú melléklet 7. pont 7.43. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egyéb indokkal adómentes:)
„7.43. az UEFA EURO 2020 és az U21-es labdarúgó Európa-bajnokság (UEFA European Under-21 Championship)
rendezvénnyel összefüggésben az Európai Labdarúgó-szövetséggel (UEFA), az UEFA tulajdonában álló gazdasági
társasággal, a rendező vagy részt vevő nemzeti sportszövetséggel munkaviszonyban vagy egyéb munkaviszony
jellegű szerződéses jogviszonyban álló magánszemély (különösen: UEFA-tisztségviselők, versenybírók,
sportolók, önkéntesek, sportszervezetek képviselői) részére adott juttatás (különösen: napidíj, bónusz, felmerült
költségek megtérítése, pénzdíjak, átadott formaruhák, természetben biztosított ellátás, valamint a versenyekhez
kapcsolódóan adott promóciós jellegű juttatások);”
5. Az Szja tv. 1. számú melléklet 8. pontja a következő 8.38. alponttal egészül ki:
(A nem pénzben kapott juttatások közül adómentes:)
„8.38. a Hősi Halottak és a katonai szolgálattal összefüggő betegségben, balesetben elhunytak árvái részére
a honvédelemért felelős miniszter és a Magyar Honvédség parancsnoka által adományozott ajándék, továbbá
a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományából elhunyt hősi halottak, szolgálat halottjai, valamint
a hivatásos szolgálattal összefüggő betegségben, balesetben elhunytak árvái részére a rendvédelmi feladatokat
ellátó szervet irányító miniszter és a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv vezetője által adományozott ajándék;”
6. Az Szja tv. 1. számú melléklet 8. pont 8.39. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nem pénzben kapott juttatások közül adómentes:)
„8.39. a kifizető által biztosított védőoltás, járványügyi szűrővizsgálat – a juttatás időpontjától függetlenül;”

2. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez
1. Az Szja tv. 3. számú melléklet IV. A járművek költsége fejezet 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. A magánszemély a saját tulajdonú gépjármű tulajdonjogát e törvény bizonylatmegőrzésre vonatkozó
szabályainak betartásával a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott törzskönyvvel, a törzskönyv
visszavonása esetén a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott igazolással igazolja. Zárt végű lízingbe vett
vagy részletre vétellel megszerzett gépjármű esetében a tulajdonjog az ügyletre vonatkozó lízingszerződéssel,
kölcsönszerződéssel igazolható.”

3. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez
1. Az Szja tv. 11. számú melléklet III. A járművek költsége fejezet 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. Az egyéni vállalkozó a saját tulajdonú gépjármű tulajdonjogát e törvény bizonylatmegőrzésre vonatkozó
szabályainak betartásával, a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott törzskönyvvel, a törzskönyv
visszavonása esetén a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott igazolással igazolja. Zárt végű lízingbe vett
vagy részletre vétellel megszerzett gépjármű esetében a tulajdonjog az ügyletre vonatkozó lízingszerződéssel,
kölcsönszerződéssel igazolható.”
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4. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez
1. Az Áfa tv. 3. számú melléklet I. részében foglalt táblázat 26. sora az alábbiak szerint módosul:
(Sorszám

„26.

Megnevezés

Más, élő háziasított szarvasmarha

vtsz.)

0102 29 05-ből
0102 29 10-ből
0102 29 21-ből
0102 29 29-ből
0102 29 41-ből
0102 29 49-ből
0102 29 51-ből
0102 29 59-ből
0102 29 61-ből
0102 29 69-ből
0102 29 91-ből
0102 29 99-ből”

5. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez
1. Az Áfa tv. 10. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az adóalany köteles adatot szolgáltatni az adó- és vámhatóság részére azon általa teljesített
termékértékesítésekről, szolgáltatásnyújtásokról kibocsátott vagy kiállított számláról, számlával egy tekintet alá eső
okiratról, amelyre e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a 158/A. § értelmében, kivéve azon szolgáltatásnyújtásról,
melynek teljesítési helye a Közösség másik tagállama és amely tekintetében az adóalany adófizetési
kötelezettségének az Art. távolról is nyújtható szolgáltatásokat nyújtó adózókra vonatkozó különös szabályai szerint
tesz eleget.”
2. Az Áfa tv. 10. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Az adóalany a nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott számla, számlával egy tekintet
alá eső okirat e törvény szerinti adattartalmáról, továbbá, az adó alapjának meghatározásakor használt pénznemről,
külföldi pénznem esetén annak forintra történő átszámításához alkalmazott, 80. § és 80/A. § szerinti árfolyamról
köteles adatot szolgáltatni. Nem adóalany természetes személy részére kibocsátott számla, számlával egy tekintet
alá eső okirat esetében az adatszolgáltatás nem terjed ki a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének
nevére és címére.”
3. Az Áfa tv. 10. számú melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A számlázási funkcióval rendelkező programmal kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat esetében
az adóalany külön jogszabályban meghatározott elektronikus módon teljesít adatszolgáltatást a számla, számlával
egy tekintet alá eső okirat e törvény szerinti adattartalmáról, továbbá az adó alapjának meghatározásakor
használt pénznemről, külföldi pénznem esetén a forintra átszámított adatokról és a forintra történő átszámításhoz
alkalmazott, 80. § és 80/A. § szerinti árfolyamról. Nem adóalany természetes személy részére kibocsátott számla,
számlával egy tekintet alá eső okirat esetében az adatszolgáltatás nem terjed ki a termék beszerzőjének, szolgáltatás
igénybevevőjének nevére és címére.”
4. Az Áfa tv. 10. számú melléklete a következő 4/A. ponttal egészül ki:
„4/A. Amennyiben az adóalany a 11. § szerinti termékértékesítést, a 14. § szerinti szolgáltatásnyújtást teljesít tőle
eltérő személy, szervezet részére, köteles adatot szolgáltatni az ügylet 11. §, illetve 14. § hatálya alá tartozásáról,
valamint arról, hogy a számlában feltüntetett áfát a termékbeszerző, szolgáltatást igénybe vevő köteles-e számára
megtéríteni.”
5. Az Áfa tv. 10. számú melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Amennyiben az adóalany az általa teljesített termékértékesítéshez, szolgáltatáshoz 59. § szerinti előleget
kapott, a teljesítésről kibocsátott, kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat vonatkozásában az előleg
figyelembevételével adódó különbözetről is szolgáltat adatot.”
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6. Az Áfa tv. 10. számú melléklete a következő 5/A. ponttal egészül ki:
„5/A. Amennyiben az adóalany belföldön kívül teljesített termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, köteles adatot
szolgáltatni arról, hogy az ügylet e törvény területi hatályán kívül esik.”
7. Az Áfa tv. 10. számú melléklet 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Az 1–5/A. pont szerinti adatszolgáltatást az állami adó- és vámhatóság által erre a célra biztosított elektronikus
felületen kell teljesíteni. Az elektronikus felület az adóalany egyedi azonosítására szolgáló adatok igénylését
követően használható. Az azonosító adatokat az adóalany vagy annak Air. szerinti állandó meghatalmazottja igényli.”
8. Az Áfa tv. 10. számú melléklet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. Az 1–5/A. pont szerinti adatszolgáltatást az adóalany nevében az a személy is teljesítheti, akit az adóalany vagy
annak Air. szerinti állandó meghatalmazottja a 6. pont szerinti elektronikus felületen megjelöl. Az adóalany vagy
annak Air. szerinti állandó meghatalmazottja által megjelölt személy által teljesített valamennyi adatszolgáltatás
az adóalany nevében tett jognyilatkozatnak minősül.”
9. Az Áfa tv. 10. számú melléklet 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. Amennyiben az adóalany 59. § szerinti előleget fizetett, a teljesítésről kibocsátott, kiállított számla, számlával
egy tekintet alá eső okirat vonatkozásában az előleg figyelembevételével adódó különbözetről is szolgáltat adatot.”

6. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez
1. Az Áfa tv. 10. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az adóalany köteles adatot szolgáltatni az adó- és vámhatóság részére azon általa teljesített termékértékesítésekről,
szolgáltatásnyújtásokról kibocsátott vagy kiállított számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról, amelyre e törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni a 158/A. § értelmében, kivéve azon termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról,
melynek teljesítési helye a Közösség másik tagállama és amely tekintetében az adóalany adófizetési kötelezettségének
a XIX/A., illetve a XIX/B. Fejezet szerinti különös szabályok szerint tesz eleget.”

7. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez
1. A Htv. mellékletének 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.2. Eszközérték arányos megosztás módszere:
A településekhez tartozó, az adóév folyamán a vállalkozási tevékenységhez használt tárgyi eszközök eszközértékének
együttes összege arányában kell az adóalapot megosztani. Tárgyi eszköz mindaz a saját tulajdonú, bérelt, lízingelt
eszköz, amely a számvitelről szóló törvény szerint tárgyi eszköz lehet. A 100 ezer forint beszerzési érték alatti tárgyi
eszközöket – a használat idejétől függetlenül – csak az aktiválás évében kell figyelembe venni. A tárgyi eszköz értéke
(eszközérték) a tárgyi eszköznek az e melléklet szerint figyelembe veendő értéke.
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény, illetőleg a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá
tartozó vállalkozó egyrészt az említett törvények rendelkezései szerint az adóévben elszámolható értékcsökkenési
leírás, a költségként elszámolható bérleti díj, lízing díj összegét veheti eszközérték címén figyelembe, ezen
túlmenően azon egyébként a vállalkozás tevékenységéhez használt tárgyi eszközök után, amelyek a költségek
között nem szerepelhetnek
– termőföld esetében aranykoronánként 500 forintot;
– telek esetében a beszerzési érték 2%-át
kell eszközértéknek tekinteni.
Ha az eszközérték az előbbiek szerint nem állapítható meg, akkor a számviteli törvény szerinti ingatlanok
esetén a beszerzési érték 2%-a, egyéb eszközök esetén a beszerzési érték 10%-a tekintendő eszközértéknek.
Ha a nyilvántartásokból a beszerzési érték nem állapítható meg, akkor beszerzési értéknek a társasági adóról és
az osztalékadóról szóló törvény szerint megállapított piaci érték tekintendő.
A településen kívül változó munkahelyen hasznosított tárgyi eszközök esetében az eszközértéket annál
a településnél kell figyelembe venni, ahol ezek működtetésének tényleges irányítása történik, illetőleg
– járműveknél – ahol azt jellemzően tárolják. Ettől eltérően a tartós bérletbe, lízingbe adott gépjárművek
eszközértékét a székhelyre, telephelyre jutó személyi jellegű ráfordítások arányában kell figyelembe venni.
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A részletszámítás a következő:
a) A vállalkozó összes eszközértékének összegét 100%-nak véve, meg kell állapítani az egyes településekre eső
eszközértékek százalékos arányát.
b) A vállalkozó adóalapjának olyan százaléka tartozik az egyes településekhez, amilyen arányt az a) pont szerint
megállapított százalék képvisel.”
2. A Htv. mellékletének 2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.3. Az építőipari tevékenységet folytató vállalkozó [52. § 62.] – döntésétől függően, az 1.1., 1.2., 2.1. pontokban
foglaltaktól eltérően – adóalapját következők szerint is megoszthatja, ha e megosztási mód alkalmazása egyetlen
település esetén sem eredményez nulla forint települési adóalapot:
Az adóalap 50%-át a székhelye és az 52. § 31. pontja a)–d) alpontja szerinti telephely(ek) szerinti települések között
az 1.1. vagy a 2.1. pont szerinti megosztási módszer alkalmazásával kell megosztani. Az adóalap másik 50%-át pedig
a 52. § 31. pont e) alpontja szerinti telephelyek szerinti települések között, az adott településen végzett építőipari
tevékenységből [52. § 24.] származó, számviteli törvény szerinti értékesítés nettó árbevétele és az adóév utolsó
napján fennálló, építőipari tevékenységgel összefüggésben készletre vett befejezetlen termelés, félkésztermék,
késztermék értéke együttes összegének, a vállalkozó 52. § 31. pont e) alpontja szerinti telephely szerinti valamennyi
településen végzett építőipari tevékenységéből származó összes, számviteli törvény szerinti értékesítés nettó
árbevétele és az adóév utolsó napján fennálló, építőipari tevékenységgel összefüggésben készletre vett összes
befejezetlen termelés, félkésztermék, késztermék értéke együttes összegében képviselt aránya szerint kell
megosztani.”

8. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez
Az Itv. a következő 1 és 2. melléklettel egészül ki:
„1. melléklet

Egyes okmányok, igazolások, hatósági bizonyítványok kiállításával kapcsolatos eljárások illetéke,
igazgatási szolgáltatási pótdíja
I. Az úti okmányok kiállításával kapcsolatos eljárás illetéke

Eljárás

Illeték, igazgatási szolgáltatási
pótdíj

I. Úti okmányok kiállításával kapcsolatos eljárások
1.

a magánútlevél, a szolgálati és a hajós szolgálati útlevél kiállítása

2.

a magánútlevél kiállítása, ha érvényességi ideje 10 év

3.

a) a kérelem benyújtásának időpontjában 18. életévét be nem töltött személy
magánútlevelének,
b) az 1 évi érvényességgel kiállított magánútlevél, szolgálati és hajós szolgálati
útlevél,
c) a menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmányának
kiállítása

4.

a kérelem benyújtásának időpontjában három vagy több kiskorú gyermeket
háztartásában nevelő törvényes képviselő esetén a kiskorú gyermek
magánútlevelének kiállítása

5.

a kérelem benyújtásának időpontjában két kiskorú gyermeket háztartásában
nevelő törvényes képviselő esetén a kiskorú gyermek magánútlevelének kiállítása

7 500 Ft
14 000 Ft

2 500 Ft

500 Ft

1 250 Ft

II. Úti okmányok kiállításával kapcsolatos különleges eljárások
1.

a második magánútlevél kiállítása

15 000 Ft
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2.

a második magánútlevél kiállítása, ha
a) a kérelem benyújtásakor a magánszemély a 18. életévét még nem töltötte be
b) az okmány érvényességi ideje 1 év

3.

a magánútlevél, valamint a második magánútlevél
a) soron kívüli,
b) sürgősségi,
c) azonnali
kiállítása

4.

a pótolt úti okmány kiállítása

5 500 Ft

5.

a pótolt úti okmány kiállítása, ha az úti okmány érvényességi ideje 10 év

8 500 Ft

6.

a pótolt úti okmány kiállítása, ha
a) a kérelem benyújtásakor a magánszemély a 18. életévét még nem töltötte be,
b) az okmány érvényességi ideje 1 év

2 500 Ft

7.

a pótolt úti okmány kiállítása, ha a kérelem benyújtásának időpontjában két
kiskorú gyermeket háztartásában nevelő törvényes képviselő kéri a kiskorú
gyermek magánútlevelének pótlását

1 000 Ft

8.

a pótolt úti okmány kiállítása, ha a kérelem benyújtásának időpontjában három
vagy több kiskorú gyermeket háztartásában nevelő törvényes képviselő kéri
a kiskorú gyermek magánútlevelének pótlását

9.

a magánútlevél, valamint a második magánútlevél soron kívüli, sürgősségi és
azonnali pótlása

5 000 Ft
az I/1–2. pontban
meghatározott
mértékű illeték és
a külön jogszabályban
meghatározott
igazgatási szolgáltatási
pótdíj

400 Ft
a II/4–8. pontban
meghatározott
mértékű illeték és
a külön jogszabályban
meghatározott
igazgatási szolgáltatási
pótdíj

II. A gépjárművezetői engedély, a forgalmi engedély és a törzskönyv kiállításával kapcsolatos eljárás illetéke
Eljárás

Illeték

1.

a gépjárművezetői engedély kiállítására irányuló eljárás

4 000 Ft

2.

a gépjárművezetői engedély kiállítására irányuló eljárás
a) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött kérelmező esetében,
b) ha az egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői engedély érvényessége
1 év vagy annál rövidebb

1 500 Ft

3.

a forgalmi engedély kiállításával kapcsolatos eljárás

6 000 Ft

4.

az ideiglenes forgalmi engedély kiállítására irányuló eljárás

2 500 Ft

5.

a törzskönyv kiállítására irányuló eljárás

6 000 Ft

III. Az adó- és értékbizonyítvány kiállításával kapcsolatos eljárás illetéke
Eljárás

1.

az adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti eljárás, ingatlanonként

Illeték

4 000 Ft
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2. melléklet

KÖZTEHERFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ALÁ NEM ESŐ ELJÁRÁSOK ÉS IGAZGATÁSI JELLEGŰ
SZOLGÁLTATÁSOK
Eljárás

I. A családjogi jogviszonnyal kapcsolatos eljárások közül

1.

a) a születéssel,
b) a házasságkötéssel,
c) az örökbefogadással,
d) tartással,
e) gondozással,
f ) a halálesettel,
g) nemzetiségek anyakönyvi adatainak első ízben történő kijavításával
kapcsolatos eljárás, kivéve a magyar állampolgár, illetve Magyarországon lakó hontalan külföldön
történő házasságkötéséhez szükséges irat és a nem magyar állampolgár Magyarországon történő
házasságkötéséhez szükséges irat kiállítása

2.

az anyakönyvi kivonat kiállítása

3.

a házassági név megváltoztatására irányuló eljárás

4.

a családi állapot változásából eredő névváltozás miatt indult eljárás

5.

a családi név korrekciójára irányuló eljárás

6.

a gyámhatóság előtt kezdeményezett eljárás és az ilyen eljáráshoz szükséges irat

7.

a házasságon kívül született gyermek családi jogállásának bírósági rendezéséhez szükséges irat kiállítása

8.

az állami gondoskodás körén kívüli nevelőotthoni térítési díj megállapításához szükséges bizonyítvány
kiállítása

9.

a holtnak nyilvánításra, illetve a halál tényének megállapítására irányuló bírósági eljárás céljára szükséges irat
kiállítása

II. Az oktatásügyi eljárások közül
1.

a) a bölcsődei,
b) óvodai
elhelyezéssel kapcsolatos eljárás és az ilyen eljáráshoz szükséges irat kiállítása

2.

a) a tankötelezettséggel,
b) a középfokú és felsőoktatási intézménybe való felvétellel,
c) a tanulmányokat folytatónak a tanulmányokkal, a tandíjjal, vizsgadíjjal és a tanulóotthoni, kollégiumi,
diákotthoni, napközi otthoni elhelyezésével
kapcsolatos eljárás,
d) az iskolai és tanfolyami bizonyítvány kiállítása, kivéve a bizonyítvány másolatát, másodlatát

3.

a) az ösztöndíj adományozásával,
b) a külföldön folytatott iskolai tanulmányok beszámításával,
c) a külföldi oktatási intézményben szerzett bizonyítvány, oklevél, illetve tudományos fokozat honosításával,
d) a külföldi oktatási intézményben szerzett bizonyítvány, oklevél elismerésével, valamint a külföldi
bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény hatálya alá tartozó, a határon átnyúló szolgáltatás
bejelentésével
kapcsolatos eljárás

4.

az oktatási igazolvány kiállítása

III. A munkaviszonnyal, szolgálati viszonnyal, foglalkoztatáspolitikával, nyugdíjazással összefüggő eljárások
közül
1.

a) munkaviszony,
b) szövetkezeti tagsági viszony
létesítéséhez, igazolásához szükséges irat kiállítása
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2.

a) a foglalkoztatáspolitika körébe tartozó juttatások (álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély,
keresetpótló juttatás stb.),
b) a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság,
c) a táncművészeti életjáradék,
d) az átmeneti bányászjáradék
igénybevételével kapcsolatos eljárások,
e) a nyugdíjazással, nyugdíjfolyósítással kapcsolatos eljárások és az eljáráshoz szükséges iratok kiállítása

3.

a kitüntetés adományozásával, viselésének engedélyezésével kapcsolatos eljárás

4.

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai megállapítására irányuló eljárás

5.

a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény szerinti özvegyi ellátással kapcsolatos
eljárás

IV. A mezőgazdasági ágazattal kapcsolatos eljárások közül
1.

a mezőgazdasági termelő székhelye vagy lakóhelye és a művelése alatt álló termőföld, tanya vagy
használatában lévő telephely között, termény szállítása esetén, az útdíj-köteles elemi útszakaszra vonatkozó,
díjmentes viszonylati jegy váltására jogosító hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás

2.

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti, a mező- és erdőgazdasági hasznosítású
föld tulajdonjoga megszerzésének, valamint a földhasználati szerződésnek a mezőgazdasági igazgatási szerv
általi hatósági jóváhagyására irányuló eljárás, továbbá a földhasználati nyilvántartási eljárás

3.

a termőföld birtokösszevonási célú telekcsoport-újraosztására és telekegyesítésére irányuló telekalakítási
eljárás

4.

a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány kiállítása

5.

az őstermelők és őstermelők családi gazdasága, valamint családi mezőgazdasági társaságok
nyilvántartásával kapcsolatos hatósági eljárás

6.

a mezőgazdasági, vidékfejlesztési szaktanácsadók nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárás

V. Az egészségügyi, szociális ügyekkel összefüggő eljárások közül
1.

az állampolgárok számára kötelezően elrendelt általános és egyéni betegség megelőzést szolgáló, továbbá
hatósági eljárásokhoz kapcsolódó orvosi vizsgálatokról kiállított igazolások, orvosi bizonyítványok kiállítása

2.

a járványügyi intézkedésként kezdeményezett állategészségügyi eljárás

3.

a szociálpolitikai feladatot ellátó szervnél vagy ilyen intézetnél, intézménynél szociális ügyben
kezdeményezett eljárás

4.

az áldozatsegítő támogatások engedélyezésére irányuló eljárás

5.

az egészségügyben működő szakmai kamarai tagsági viszony első létesítésére irányuló eljárás

6.

a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának
biztosításáról szóló törvény alapján
a) a települési önkormányzat jegyzője vagy
b) a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala
által a szociális rászorultság fennállásáról kiállított igazolás, valamint a családi pótlékra való jogosultságra
vonatkozóan kiállított igazolás kiállítása

7.

a) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásába (a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás) való felvétel,
b) az adatmódosítás,
c) a szolgáltatói nyilvántartásból való törlés,
d) a szolgáltatói nyilvántartással kapcsolatos bejelentések,
e) a szolgáltatói nyilvántartás adatairól hatósági bizonyítvány kiállítása és
f ) a szolgáltatói nyilvántartásból teljesített egyéb adatszolgáltatás

8.

a jelnyelvi tolmács névjegyzékbe vételével kapcsolatos eljárás

9.

a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény alapján
a) a fogadó szervek bejelentésére és nyilvántartásba vételére irányuló eljárás,
b) a nyilvántartásba vett adatok változásának bejelentésére irányuló eljárás és
c) a közérdekű önkénteseket foglalkoztató szervezetek nyilvántartásából való törlésére irányuló eljárás
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10. a lakáscélú állami támogatás igénylésével kapcsolatos hatósági eljárások
11.

az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott
támogatás megállapítására irányuló hatósági eljárás

12.

a fiatalok „B” kategóriás közúti járművezetői engedélyének megszerzéséhez nyújtott támogatás
megállapítására irányuló hatósági eljárás

13. a babaváró támogatás igénylésével kapcsolatos hatósági eljárások
14. a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásának megállapítására irányuló hatósági eljárások
VI. Az adóügyi eljárások közül
1.

az adóhatóság által az adózó adószámlájának egyenlegéről készített értesítés tárgyában hozott határozat
elleni jogorvoslati eljárás

2.

az adóhatósági igazolások kiállítása

3.

a megbízható adózó részére történő automatikus fizetési könnyítés engedélyezése

VII. A kárpótlással, kisajátítással kapcsolatos eljárások közül

1.

a) a kárpótlási eljárás,
b) a részaránytulajdonnal kapcsolatos eljárás,
c) a kárpótlási eljáráshoz és a részaránytulajdonnal kapcsolatos eljáráshoz szükséges irat kiállítása,
d) a kisajátítási eljárás,
e) a kisajátítási járulékos költségek megtérítésére irányuló eljárás, valamint
f ) a kisajátítási kérelem benyújtására kötelezés iránti eljárás

VIII. A fogyasztóvédelmi eljárások közül
1.

a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szerv fogyasztóvédelmi eljárása

2.

a fogyasztóvédelmi hatóság fogyasztóvédelmi eljárása

IX. Az adatnyilvántartással, okmányokkal összefüggő eljárások közül
1.

a közigazgatási hatóságnál nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások jogszabályi előíráson alapuló,
kötelező bejelentése

2.

a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban a lakcím érvénytelenné nyilvánítására irányuló eljárás

3.

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett értesítési
cím törlése, ha a törlést a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti
címjogosult kezdeményezi

4.

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 27/A. §
(1) bekezdése és 27/D. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat megtételével kapcsolatos eljárás

5.

az érintett polgár adatainak a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából való törlésére
irányuló eljárás

6.

az értesítési cím bejelentésével kapcsolatos eljárás

7.

évente egy alkalommal az állandó személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány
kiállítására irányuló eljárás

8.

a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás évente négy alkalommal

9.

a vállalkozói igazolvánnyal és az üzlet működési engedélyével kapcsolatos eljárás

10. hatósági bizonyítvány kiállítása az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokról
11. az eltulajdonított okmányok pótlására irányuló eljárás
12. a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos eljárás
13.

a népművészeti és népi iparművészeti igazolvánnyal kapcsolatos eljárás

a) a „Magyar igazolvány”
b) a „Magyar hozzátartozói igazolvány”
14.
kiállításával, cseréjével, pótlásával, visszavonásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárás, továbbá az
igazolvány-nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás
15.

a Magyarország területén kívül élő magyar állampolgár kérelemre történő személyi, lakcím és értesítési cím
adatait tartalmazó nyilvántartásba vételére irányuló eljárás
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a) a diplomata-útlevél,
b) a külügyi szolgálati útlevél,
c) az ideiglenes magánútlevél,
16.
d) a határátlépési igazolvány,
e) a 65. életévét betöltött személy magánútlevelének, második magánútlevelének
kiállítása
17. a gépjárművezetői engedély kiállítása első alkalommal
18.

a forgalmi engedély cseréjére irányuló eljárás, amennyiben az a helység, az utca, egyéb helymeghatározó
adat nevének vagy számának megváltozása vagy kizárólag jogszabályváltozás miatt szükséges

a) a kizárólag a hatóság jogszabálysértő, hibás vagy elmulasztott bejegyzése, döntése,
19. b) az okmány gyártáshibája, valamint a tároló elem hibás adattartalma vagy nem megfelelő működése
miatt kezdeményezett hatósági eljárás
20.

a személyi azonosító képzése – ideértve a személyi azonosító megváltozását eredményező adatváltozást is –
miatt kiállított hatósági igazolvány

társasház esetén
a) a közösség ügyintézését ellátó közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke adatainak bejegyzésére,
21. törlésére, megváltozására,
b) a közgyűlés által elfogadott számviteli szabályok szerinti beszámoló benyújtására és helyesbítésére
irányuló eljárás
az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a
22. polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. július 6-i
2016/1191/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti többnyelvű formanyomtatvány kiállítása
X. A másolat, fordítás, hitelesítés közül
1.

az adóbevallás másolatának kiállítása

2.

a) a feljelentő részére a szóban tett feljelentésről készített jegyzőkönyv másolatának, valamint az írásban tett
feljelentés megtételét igazoló irat másolatának,
b) a sértett részére a kihallgatásáról, valamint a sértett lakóhelyén, tartózkodási helyén, továbbá
a bűncselekmény, szabálysértés helyszínén folytatott helyszíni szemléről készült jegyzőkönyv másolatának
egyszeri kiállítása

3.

a hitelesített vagy nem hitelesített másolat kiállítása, amely az 1. mellékletben és az e mellékletben említett
eljáráshoz szükséges

4.

az 1. mellékletben és az e mellékletben említett eljáráshoz szükséges irat fordítása

5.

a vagyonszerzési illeték tárgyát képező vagyonszerzés bejelentéséhez szükséges irat hitelesítése

6.

az ellenőrzés, hitelesítés vagy hozzájárulás céljából – jogszabály rendelkezése alapján – iratra vezetett
hivatalos záradékolás

XI. Az építésügyi eljárások közül
1.

az építésügyi hatóság által a használatbavétel tudomásulvételéről kiállított hatósági bizonyítvány kiadása

2.

a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok
helyreállításával összefüggő
a) bontási,
b) építési,
c) módosított építési,
d) használatbavételi engedélyezési
eljárás, valamint
e) az eljárásban közreműködő szakhatóságok eljárása

3.

az engedély alapján épített, legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépület
a) használatbavételi engedélyezési,
b) használatbavétel tudomásulvételi,
c) engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóság
eljárása.
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XII. A külkereskedelmi eljárások közül
1.

a külkereskedelmi áruforgalomban áru kivitelének, átvitelének engedélyezésére irányuló eljárás

2.

a felügyeleti okmány kiállítása

XIII. Egyéb
1.

A költségmentesség engedélyezése iránti eljárás

2.

A költségmentesség feltételei fennállásának igazolásához szükséges irat kiállítása

3.

A jogi segítségnyújtás engedélyezésére irányuló eljárás

4.

A közérdekű bejelentés, javaslat és a panasz elbírálására irányuló eljárás

5.

Az egyenlő bánásmód követelményének megsértésével kapcsolatban indított eljárás

6.

A személyes adatok védelméhez fűződő jog megsértésével kapcsolatban indított eljárás

7.

A külön törvényben meghatározott hozzátartozók közötti erőszak miatt az ideiglenes megelőző távoltartó
határozat elrendelésére irányuló eljárás

8.

A választással, valamint a népszavazással kapcsolatos törvényekből folyó jogok érvényesítésével,
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos eljárás

9.

Az önálló bírósági végrehajtónak az általa lefolytatott bírósági végrehajtási eljárással összefüggésben
kezdeményezett eljárása

A széles körben fenyegető veszély elhárítása céljából
a) a tulajdonos,
10. b) a kezelő,
c) a használó
helyett viselt költség megtérítésére irányuló eljárás
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény
hatálya alá tartozó szervek és személyek intézkedésével, vagy kényszerítő eszköz alkalmazásával, továbbá
11.
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvény szerinti pénzügyőri intézkedéssel vagy kényszerítő eszköz
alkalmazásával szemben benyújtott panasz és fellebbezés
Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az
12. iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervek és személyek
intézkedésével, vagy kényszerítő eszköz alkalmazásával szemben benyújtott panasz és fellebbezés
13. Az európai területi társulásban történő részvétel jóváhagyására irányuló eljárás
A külön törvényben meghatározott szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, közoktatási, felsőoktatási,
14. kulturális közfeladatot ellátó intézmény fenntartója által a központi költségvetésből igénybevett normatív
állami hozzájárulások és támogatások megállapítására irányuló eljárás
15.

A hadkötelezettséggel és a honvédelmi kötelezettségekkel kapcsolatos államigazgatási eljárás, valamint az
azokkal kapcsolatos hatósági igazolás céljára történő közokirat kiállítása

16. A közműpótló talajvízkút létesítésének, átalakításának, megszüntetésének engedélyezése
17.

Az öntözési berendezések vagy az öntözőtelepek engedélyezési eljárása, ha az a vízhasználat engedélyezése
keretében történik

18. A felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmények engedélyezési és bejelentési eljárása
19. Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vétel és a szakterület kiterjesztése iránti eljárás
20.

A honosítás, visszahonosítás, a magyar állampolgárság nyilatkozattal történő visszaszerzésére, valamint a
magyar állampolgárságról történő lemondásra irányuló eljárás

21.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti
belső szabályzat jóváhagyására irányuló eljárás

22. A 18. életévét be nem töltött személy által kezdeményezett eljárás
”
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9. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez
1. Az Art. 2. melléklete a következő I/A. alcímmel egészül ki:

„I/A. Belföldi gépjárművek adójával kapcsolatban benyújtandó adatbejelentés
1. Az adóalany adatbejelentési kötelezettségének a közúti közlekedési nyilvántartásba való bejegyzés alapjául
szolgáló bejelentési kötelezettség teljesítésével tesz eleget. E kötelezettség elmulasztása az adatbejelentés
benyújtásának elmulasztásával esik egy tekintet alá.
2. Az adóalanynak az állami adóhatósághoz az erre rendszeresített nyomtatványon adatbejelentést kell benyújtania,
2.1 ha a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 4. § (4) bekezdése szerinti adófizetési kötelezettség
szünetelésének feltétele beáll vagy megszűnt, a változást követő hónap tizenötödik napjáig,
2.2 a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § b)–c), e)–f ), j)–k) pontjában, valamint 13. §-ában írt
mentesség fennállásáról és megszűnéséről.”

10. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez
1. Az Art. 3. melléklet I. pont Határidők alcíme a következő 8. ponttal egészül ki:
„8. Belföldi gépjárművek adója
Az adózó – az évközi adókötelezettség keletkezésének (változásának) kivételével – az adót a naptári évben
félévente, két egyenlő részletben – végrehajtható okirat alapján – március hónap tizenötödik napjáig, valamint
szeptember hónap tizenötödik napjáig fizeti meg.”

11. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez
1. A CRS Megállapodást kihirdető törvény 1. melléklete a következő 12a. ponttal egészül ki:
„12a. Brunei”
2. A CRS Megállapodást kihirdető törvény 1. melléklet 21a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„21a. Dominikai Közösség”
3. A CRS Megállapodást kihirdető törvény 1. melléklete a következő 21b. és 21c. ponttal egészül ki:
„21b. Ecuador
21c. Egyesült Arab Emírségek”
4. A CRS Megállapodást kihirdető törvény 1. melléklet 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„26. Franciaország és annak következő tengerentúli területei:
– Francia Guyana,
– Guadeloupe,
– Martinique,
– Mayotte,
– Réunion,
– Saint-Barthélemy és
– Új-Kaledónia”
5. A CRS Megállapodást kihirdető törvény 1. melléklet 58a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„58a. Omán”
6. A CRS Megállapodást kihirdető törvény 1. melléklet 58b. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„58b. Orosz Föderáció”
7. A CRS Megállapodást kihirdető törvény 1. melléklet 58c. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„58c. Pakisztán”
8. A CRS Megállapodást kihirdető törvény 1. melléklete a következő 58d. ponttal egészül ki:
„58d. Panama”
9. A CRS Megállapodást kihirdető törvény 1. melléklete a következő 74. ponttal egészül ki:
„74. Vanuatu”
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12. melléklet a 2020. évi CXVIII. törvényhez
1. A CBCR Megállapodást kihirdető törvény 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Andorra”
2. A CBCR Megállapodást kihirdető törvény 1. melléklete a következő 1a. és 1b. ponttal egészül ki:
„1a. Anguilla
1b. Argentína”
3. A CBCR Megállapodást kihirdető törvény 1. melléklet 2a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2a. Bahama-szigetek”
4. A CBCR Megállapodást kihirdető törvény 1. melléklete a következő 2b. és 2c. ponttal egészül ki:
„2b. Bahrein
2c. Belize”
5. A CBCR Megállapodást kihirdető törvény 1. melléklete a következő 4a. ponttal egészül ki:
„4a. Brit Virgin-szigetek”
6. A CBCR Megállapodást kihirdető törvény 1. melléklete a következő 10a. ponttal egészül ki:
„10a. Gibraltár”
7. A CBCR Megállapodást kihirdető törvény 1. melléklet 23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. Man-sziget”
8. A CBCR Megállapodást kihirdető törvény 1. melléklete a következő 23a. ponttal egészül ki:
„23a. Marokkó”
9. A CBCR Megállapodást kihirdető törvény 1. melléklet 28a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„28a. Panama”
10. A CBCR Megállapodást kihirdető törvény 1. melléklete a következő 28b–28d. ponttal egészül ki:
„28b. Pakisztán
28c. San Marino
28d. Seychelle-szigetek”
11. A CBCR Megállapodást kihirdető törvény 1. melléklet 29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. Peru”
12. A CBCR Megállapodást kihirdető törvény 1. melléklete a következő 29a. és 29b. ponttal egészül ki:
„29a. Svájc
29b. Szaúd-Arábia”
13. A CBCR Megállapodást kihirdető törvény 1. melléklet 30b. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„30b. Tunézia”
14. A CBCR Megállapodást kihirdető törvény 1. melléklete a következő 30c. ponttal egészül ki:
„30c. Turks és Caicos-szigetek”

2020. évi CXIX. törvény
a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosításáról*

1. §

(1) A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 7. § (1) bekezdés 4. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„4. ellenkérelem-változtatás: ha a fél az ellenkérelmével – ideértve a viszontkeresettel és beszámítással szembeni
ellenkérelmét is – összefüggésben előadott korábbi
a) jogállításához képest eltérő vagy további anyagi jogi kifogásra hivatkozik, vagy
b) jogállítást, kérelmet részben vagy egészben elismerő, illetve azokat nem vitató nyilatkozatát visszavonja, ideértve
azt is, ha a nem vitatottnak, illetve nem ellenzettnek tekintendő jogállítást vagy kérelmet utóbb vitatja;”

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. november 17-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A Pp. 7. § (1) bekezdés 9. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:
jogi személyek alapításával és törvényes működésével kapcsolatos perek:)
„c) a létesítő okirat módosítása érvénytelenségének, hatálytalanságának vagy létre nem jöttének megállapítása
iránti per,”
(3) A Pp. 7. § (1) bekezdés 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„12. keresetváltoztatás: ha a fél a keresetével – ideértve a viszontkeresetet és beszámítást is – összefüggésben
előadott korábbi
a) jogállításához képest eltérő vagy további érvényesíteni kívánt jogot állít, vagy
b) kérelméhez képest a kérelem, illetve annak valamely része összegszerűségét vagy tartalmát megváltoztatja, vagy
további kérelmet terjeszt elő;”
2. §		
A Pp. 20. § (3) bekezdés a) pontja a következő af )–ah) alponttal egészül ki:
(A járásbíróság hatáskörébe tartoznak:
azok a vagyonjogi perek, amelyek tárgyának értéke a harmincmillió forintot nem haladja meg vagy amelyekben
a vagyoni jogon alapuló igény értéke nem meghatározható, kivéve)
„af ) a jogi személy tagjának és képviselőjének a tagsági, illetve képviseleti jogviszonyán alapuló felelősségével
kapcsolatos perek,
ag) az értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos perek,
ah) a nemzetközi árufuvarozási és nemzetközi szállítmányozási perek,”
3. §		
A Pp. 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„26. § [Kizárólagos illetékesség]
(1) A vállalkozás által fogyasztóval szemben, szerződéses jogviszonyból eredő igény érvényesítése iránt indított
perre – törvény, az Európai Unió kötelező jogi aktusa, illetve nemzetközi egyezmény eltérő rendelkezése
hiányában – az alperes belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes. Belföldi lakóhely hiányában
e kizárólagos illetékesség az alperes belföldi tartózkodási helyéhez igazodik; ha az alperes tartózkodási helye
ismeretlen vagy külföldön van, az utolsó belföldi lakóhely az irányadó. Ha az utolsó belföldi lakóhely nem
állapítható meg, az illetékességet az általános szabályok szerint kell megállapítani. Alperesi pertársaság esetén a per
a fogyasztónak minősülő alperesek bármelyikére illetékes bíróság előtt valamennyi alperes ellen megindítható.
(2) Ha felelősségbiztosítási szerződéssel összefüggő törvényi rendelkezés alapján a károsult kártérítési, illetve
sérelemdíj iránti igényét a károkozótól eltérő harmadik személlyel szemben is érvényesítheti, e harmadik személlyel
szemben indított perre – törvény, az Európai Unió kötelező jogi aktusa, illetve nemzetközi egyezmény eltérő
rendelkezése hiányában – az a bíróság, amelynek területén a felperes belföldi lakóhelye, belföldi lakóhely hiányában
belföldi tartózkodási helye, vagy ha a felperes nem természetes személy, belföldi székhelye található kizárólagosan
illetékes. Ha a felperes belföldi lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy székhellyel nem rendelkezik, a bíróság
illetékességét az általános szabályok szerint kell megállapítani. Felperesi pertársaság esetén a per a felperesek
bármelyikére illetékes bíróság előtt megindítható.”
4. §		
A Pp. 65. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„65. § [A perben meghatalmazottként eljárni jogosultak]
A perben meghatalmazottként eljárhat:
a) az ügyvéd és az ügyvédi iroda,
b) a kamarai jogtanácsos, az ügyvédi tevékenységről szóló törvényben meghatározott körben,
c) a fél hozzátartozója,
d) a fél pertársa, valamint a fél pertársának képviselője,
e) a gazdálkodó szervezet, illetve egyéb nem természetes személy alkalmazottja, a munkáltatójának
tevékenységével kapcsolatos pereiben,
f ) a közigazgatási szerv, illetve egyéb költségvetési szerv alkalmazottja, a közigazgatási, illetve költségvetési szerv
tevékenységével kapcsolatos pereiben,
g) az önkormányzati szerv alkalmazottja, az önkormányzat vagy önkormányzati szerv feladat- és hatáskörét
érintő perekben, továbbá ugyanezen perekben az önkormányzati szerv szervezeti és működési szabályzatában
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meghatározott tisztségviselő, ideértve az önkormányzati képviselőt is, ha a per – tárgya alapján – abba
a szabályzatban meghatározott ügykörbe tartozik, amelyben a tisztségviselő eljárni jogosult, valamint
h) akit erre jogszabály feljogosít.”
5. §		
A Pp. 74. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„74. § [A jogi képviselő hiányának jogkövetkezményei kötelező jogi képviselet esetén]
(1) Ha a peres eljárás bármely szakaszában a jogi képviselet kötelező, a jogi képviselő nélkül eljáró fél perbeli
cselekménye és nyilatkozata – ha e törvény a jogi képviselet hiányához más jogkövetkezményt nem fűz –
hatálytalan, úgy kell tekinteni, hogy a fél perbeli cselekményt, nyilatkozatot egyáltalán nem tesz, kivéve, ha törvény
az adott perbeli cselekményre nézve a meghatalmazott útján történő eljárást kizárja.
(2) Ha a felperes az elsőfokú eljárásban megszűnt jogi képviseletének pótlásáról felhívás ellenére nem gondoskodik,
a bíróság az eljárást megszünteti. Ha a viszontkeresetet előterjesztő alperes az elsőfokú eljárásban megszűnt jogi
képviseletének pótlásáról felhívás ellenére nem gondoskodik, a bíróság az eljárást részben, a viszontkereset
tekintetében megszünteti.
(3) Ha a perorvoslati kérelmet előterjesztő fél perorvoslati kérelmét nem jogi képviselő útján nyújtja be – annak
ellenére, hogy a jogi képviselet szükségességéről a bíróság a perorvoslattal megtámadható határozatban
tájékoztatta –, a perorvoslati kérelmet a bíróság hiánypótlási felhívás kiadása nélkül visszautasítja. E végzés ellen
külön fellebbezésnek van helye.
(4) Ha a perorvoslati kérelmet előterjesztő fél jogi képviselete a perorvoslati eljárás során szűnik meg és megszűnt
jogi képviseletének pótlásáról – a jogkövetkezményre figyelmeztető – bírósági felhívás ellenére nem gondoskodik,
a perorvoslati kérelmet a bíróság visszautasítja. E végzés ellen külön fellebbezésnek van helye.
(5) A fél jogi képviseletének hiánya nem akadálya a határozat kihirdetésének és kézbesítésének. Ebben az esetben
a határozatot közvetlenül a féllel kell közölni.”
6. §		
A Pp. 81. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A jogi képviselővel eljáró fél a perköltségét jogszabályban meghatározott költségjegyzék előterjesztése útján is
felszámíthatja.”
7. §		
A Pp. 112. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„112. § [Igazolást nem igénylő adatok]
A bíróság nem kérheti a féltől olyan azonosító vagy egyéb adat igazolását, amelyet az érintett szerv az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben előírt kötelezettsége alapján közzétett, vagy
amelyet jogszabállyal rendszeresített közhiteles nyilvántartásnak kell tartalmaznia. E rendelkezést a természetes és
nem természetes személy e törvény szerinti azonosító adatainak közlése esetén is alkalmazni kell.”
8. §		
A Pp. 137. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A keresetlevél és az eljárást befejező érdemi határozat kézbesítésével kapcsolatban a bíróság a kézbesítési fikció
beállásáról a címzettet a fikció beállásától számított nyolc munkanapon belül, vagy ha a bíróság arról csak később
szerez hivatalos tudomást, a tudomásszerzéstől számított három munkanapon belül – papíralapú kapcsolattartás
esetén egyszerű postai küldeményben – értesíti. Az értesítésben a bíróság tájékoztatja a címzettet a kézbesítési
fikcióval szembeni kifogásra vonatkozó szabályokról, keresetlevél esetén a perindítás joghatásainak beállásáról is.
Ha a bíróságnak a címzett elektronikus levélcímét bejelentették, az értesítést a címzett elektronikus levélcímére is
meg kell küldeni. A postai úton megküldött értesítéshez mellékelni kell azt a bírósági iratot, amelyre vonatkozóan
a bíróság a kézbesítési fikció beálltát megállapította.”
9. §		
A Pp. 139. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a bíróság a kifogásnak helyt ad, a kézbesítéshez fűződő jogkövetkezmények hatálytalanok, és a kézbesítést,
illetve a már megtett intézkedéseket, eljárási cselekményeket – a szükséges mértékben – meg kell ismételni.
Ha a fél a korábban elmulasztottnak tekintett cselekményt a kézbesítési kifogás előterjesztésével egyidejűleg
szabályszerűen elvégezte, e cselekményét hatályosnak kell tekinteni, és az azzal összefüggő eljárási cselekményeket
nem kell megismételni.”
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10. §		
A Pp. 141. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a kérelmező fél a bíróság részére igazolja, hogy a végrehajtó jogszabályban meghatározott díját – az eljáró
bíróságra és bírósági ügyszámra, valamint a címzett nevére történő hivatkozással – a Magyar Bírósági Végrehajtói
Kar részére megfizette, a bíróság a végrehajtói kézbesítés iránti kérelmet és a kézbesítendő iratot a szükséges
intézkedések megtétele érdekében, a kérelem esetleges hiányainak további vizsgálata nélkül, haladéktalanul
továbbítja a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar részére.”
11. §		
A Pp. 170. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„170. § [A keresetlevél]
(1) A keresetlevél bevezető részében fel kell tüntetni:
a) az eljáró bíróság megnevezését,
b) a felek nevét, perbeli állását, a felperes azonosító adatait, az alperes azonosító adatai közül legalább a lakóhelyét
vagy székhelyét, és
c) a felperes jogi képviselőjének nevét, székhelyét, telefonszámát, elektronikus levélcímét, több jogi képviselő
esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt jogi képviselő nevét.
(2) A keresetlevél érdemi részében fel kell tüntetni:
a) a bíróság döntésére irányuló határozott kereseti kérelmet,
b) az érvényesíteni kívánt jogot a jogalap megjelölése útján,
c) az érvényesíteni kívánt jogot és a kereseti kérelmet megalapozó tényeket,
d) az érvényesíteni kívánt jog, a tényállítás és a kereseti kérelem közötti összefüggés levezetésére vonatkozó jogi
érvelést, és
e) a tényállításokat alátámasztó és rendelkezésre álló bizonyítékokat, bizonyítási indítványokat az e törvényben
meghatározott módon.
(3) A keresetlevél záró részében fel kell tüntetni:
a) a per tárgyának az értékét, valamint a meghatározásakor figyelembe vett tényeket; ha a pertárgyérték nem
meghatározható, az arra történő hivatkozást,
b) a bíróság hatáskörét és illetékességét – ha az ügyben külföldi elem van, a joghatóságát is – megalapozó tényeket,
c) a megfizetett illeték összegét és megfizetési módját, vagy az eljárási illeték megfizetésének hiányában
a költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelemre, illetve jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli
mentesülés esetén az arra történő hivatkozást,
d) közhiteles nyilvántartásból elérhető azonosító adat hiányában a nem természetes személy fél perbeli
jogképességét alátámasztó adatokat,
e) azt, hogy a fél törvényes képviselőjeként megjelölt személy milyen minőségben jár el.
(4) Keresethalmazat esetén a keresetlevél érdemi részében foglaltakat úgy kell előadni, hogy azokból
külön-külön megállapíthatóak legyenek a halmazatban érvényesített igények és azok egymáshoz való viszonya.
A keresetlevélben a halmazatban álló keresetek azonos tartalmi elemeit elegendő egyszer előadni. Egymással
eshetőleges viszonyban álló több kereset esetén az elbírálás kért sorrendjét meg kell határozni.
(5) A keresetlevélben feltüntethető az alpereshez intézett, indokolt felhívás
a) állítási szükséghelyzet esetén valamely tény állításához szükséges információ szolgáltatására, illetve
b) bizonyítási szükséghelyzet esetén bizonyítási eszköz csatolására.”
12. §		
A Pp. 171. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A keresetlevélhez csatolni kell:)
„c) a keresetlevél záró részében hivatkozott költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelmet vagy jogszabályon
alapuló költségkedvezmény esetén a jogszabályban előírt iratokat, továbbá, ha a keresetlevél záró részében
előadottak alátámasztása okirattal történik, akkor azt az okiratot is.”
13. §

(1) A Pp. 176. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A bíróság visszautasítja a keresetlevelet, ha hiánypótlási felhívás ellenére
a) a felperes nem pótolta a fél mellőzött törvényes képviselőjét,
b) a felperes a pert nem a jogszabályban meghatározott személy ellen indította meg, vagy meghatározott
személyek perben állása kötelező, és a felperes e személyeket nem vonta perbe,
c) a felperes nem nyújtott be – törvény által meg nem engedett keresethalmazatot vagy pertársaságot tartalmazó
keresetlevél esetén – e törvény rendelkezéseinek megfelelő keresetlevelet,
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d) a felperes a keresetlevelet – kötelező jogi képviselet esetén – jogi képviselő nélkül nyújtotta be, vagy nem
gondoskodott a 73. § (3) bekezdése szerinti esetben a jogi képviseletéről,
e) a keresetlevél nem tartalmazza a 170. §-ban, illetve törvényben előírt egyéb kötelező tartalmi elemeket, alaki
kellékeket, illetve a felperes nem csatolta a keresetlevélhez a 171. §-ban, illetve törvényben előírt egyéb kötelező
mellékleteket,
f ) a felperes nem pótolta – az (1) bekezdés k) pontja szerint a megjelölt pertárgyértéknek megfelelően megfizetett
illetéken felül – a bíróság által a felperestől eltérően meghatározott pertárgyértékhez képest a hiányzó illetéket,
vagy
g) a felperes nem pótolta az egyéb okból hiánypótlásra szoruló keresetlevél bíróság által megjelölt hiányait.”
(2) A Pp. 176. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A hiánypótlásra felhívó végzésben a bíróságnak a keresetlevél hiányosságait teljeskörűen fel kell tüntetnie.
Ha a felperes a hiánypótlásra felhívó végzésben feltüntetett valamennyi hiányt pótolta, de a bíróság újabb
hiányosságot állapít meg, azt a perfelvétel körében kell pótolni.”
(3) A Pp. 176. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A keresetlevél perfelvételre való alkalmassága szempontjából nem vizsgálható a keresetlevél érdemi részében
előadott azon kérelem, állítás, illetve érvelés, amelynek értékelése az ügy érdemére tartozik, valamint az sem, hogy
a felperes által megjelölt bizonyítékok, bizonyítási indítványok alkalmasak-e, illetve elegendőek-e a keresetlevélben
foglaltak alátámasztására.”
14. §		
A Pp. 177. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bíróság a keresetlevelet visszautasító végzést a felperesnek kézbesíti. A végzés ellen a felperes külön
fellebbezéssel élhet. A fellebbezést az alperesnek észrevételezésre nem kell megküldeni. A bíróság a visszautasítás
tényéről az alperest a jogerős visszautasító végzés és a keresetlevél megküldésével értesíti.”
15. §		
A Pp. 182. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az ellentmondással egyidejűleg az írásbeli ellenkérelmet vagy beszámítást tartalmazó iratot is elő kell
terjeszteni, kivéve, ha azt a fél már korábban előterjesztette. Ennek elmaradása vagy az ellentmondás elkésettsége
esetén, továbbá a 181. § (2) bekezdése szerinti esetben a bíróság az ellentmondást visszautasítja. Ugyanígy jár el
a bíróság, ha az ellentmondáshoz csak beszámítást tartalmazó iratot terjesztenek elő, és azt a bíróság visszautasítja.
Az ellentmondást e bekezdés, valamint a 115. § (6) bekezdés a) pontja alapján visszautasító végzés ellen
az ellentmondással élő fél külön fellebbezéssel élhet.”
16. §		
A Pp. 187. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„187. § [A perfelvétel módjának meghatározása]
A bíróság a keresettel szembeni írásbeli ellenkérelem előterjesztését követően, az ügy körülményeitől függően
meghatározza a perfelvétel módját, amely a következő lehet:
a) a perfelvételi tárgyalás kitűzése előtt további írásbeli perfelvételt rendel el,
b) kitűzi a perfelvételi tárgyalást, vagy
c) a perfelvételi tárgyalás mellőzésével jár el.”
17. §		
A Pp. 197. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A felperes a keresetlevélben, az alperes az ellenkérelemben kezdeményezheti, hogy a bíróság perfelvételi
tárgyalás mellőzésével zárja le a perfelvételt.”
18. §

(1) A Pp. 199. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az ellenkérelem érdemi részében – ha azzal a fél a perben védekezni kíván – fel kell tüntetni:
a) alaki védekezés esetén
aa) az eljárás megszüntetésére alapot adó okot és az azt megalapozó tényeket,
ab) a tényeket alátámasztó és rendelkezésre álló bizonyítékokat, bizonyítási indítványokat az e törvényben
meghatározott módon,
b) érdemi védekezés esetén
ba) a beszámítás kivételével az anyagi jogi kifogást a jogalap megjelölése útján,
bb) a keresetlevél érdemi részében előadottakra vonatkozó vitató és cáfoló nyilatkozatokat,

8516

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 261. szám

bc) a védekezést – ideértve az anyagi jogi kifogást is – megalapozó tényeket és az azokat alátámasztó és
rendelkezésre álló bizonyítékokat, illetve bizonyítási indítványokat az e törvényben meghatározott módon.”
(2) A Pp. 199. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ellenkérelem záró részében fel kell tüntetni:)
„b) azt, hogy a fél törvényes képviselője milyen minőségben jár el.”
(3) A Pp. 199. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Keresethalmazat esetén az érdemi védekezésnek valamennyi, halmazatban érvényesített keresetre ki kell
terjednie, azzal, hogy a védekezés azonos tartalmi elemeit elegendő egyszer előadni.
(5) Az ellenkérelemben feltüntethető az ellenfélhez intézett, indokolt felhívás
a) állítási szükséghelyzet esetén valamely tény állításához szükséges információ szolgáltatására, illetve
b) bizonyítási szükséghelyzet esetén bizonyítási eszköz csatolására.”
19. §		
A Pp. 202. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„202. § [Előkészítő irat]
(1) Az előkészítő iratban – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – azt a perfelvételi nyilatkozatot kell feltüntetni,
amelynek ilyen formában történő előterjesztésére a bíróság a felet felhívta.
(2) A fél előkészítő iratban bírósági felhívás nélkül is előterjeszthet kereset-, viszontkereset-, illetve ellenkérelemváltoztatást, valamint ezekkel összefüggésben álló perfelvételi nyilatkozatokat.
(3) Az előkészítő iratban az (1) és (2) bekezdésben foglaltak megsértésével előterjesztett perfelvételi nyilatkozat
hatálytalan.”
20. §		
A Pp. 203. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Több eltérő fajtájú perfelvételi irat egy beadványban is előterjeszthető e perfelvételi iratokra előírt tartalommal,
azzal, hogy az egyes perfelvételi iratok azonos tartalmi elemeit elegendő egyszer előadni.”
21. §

(1) A Pp. 204. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az alperes az írásbeli ellenkérelem előterjesztésére nyitva álló határidő lejártát követően is előterjeszthet
viszontkeresetet a perfelvételt lezáró végzés meghozataláig, ha valószínűsíti, hogy az előterjesztés alapjául
szolgáló ok önhibáján kívül az írásbeli ellenkérelem előterjesztésére nyitva álló határidő lejártát követően jutott
a tudomására vagy következett be. Ebben az esetben a viszontkereset – a viszontkereset-levélre vonatkozó
szabályoknak megfelelő tartalommal – a perfelvételi tárgyaláson szóban is előterjeszthető. A viszontkereset
közlésére, az azzal szembeni ellenkérelem előterjesztésére és a tárgyalás elhalasztására a 213. § (4) bekezdésében
foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.”
(2) A Pp. 204. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) E törvény eltérő rendelkezése hiányában a viszontkeresetre a keresetre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

22. §		
A Pp. 209. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A fél az (1) bekezdésben meghatározott határidő után beszámítással – ideértve az ellen-beszámítást is – írásban
vagy a tárgyaláson szóban akkor élhet, ha a (2)–(4) bekezdés szerinti kizáró ok nem áll fenn, és
a) a beszámítást az ellenfél elismeri,
b) a beszámítani kért követelés a beszámítás előterjesztésére előírt határidő leteltét követően járt le,
c) a beszámítani kért követelés a fél által indított más perben hozott jogerős ítéleten alapul, vagy
d) valószínűsíti, hogy az előterjesztés alapjául szolgáló ok önhibáján kívül, az írásbeli ellenkérelem előterjesztésére
nyitva álló határidő lejártát követően jutott a tudomására vagy következett be.”
23. §		
A Pp. 214. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„214. § [Az érdemi tárgyalási szak tartalma és az annak során tehető perfelvételi nyilatkozatok, tényállítások]
(1) Az érdemi tárgyalási szakban a bíróság a jogvitának a perfelvétel során meghatározott keretei között bizonyítást
folytat le és eldönti a pert.
(2) A fél az érdemi tárgyalási szakban csak e törvényben meghatározott esetben tehet vagy változtathat meg
perfelvételi nyilatkozatot.
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(3) A perfelvételt lezáró végzés meghozataláig előadott tényállításhoz képest eltérő vagy további tény állításának
kivételesen – törvény eltérő rendelkezése hiányában – akkor van helye az elsőfokú ítélet meghozatalát megelőző
tárgyalás berekesztéséig, ha a fél olyan tényre hivatkozik, amely önhibáján kívül, a perfelvételt lezáró végzés
meghozatala után
a) jutott tudomására, illetve következett be, vagy
b) tudomására jutó, illetve bekövetkező tényre tekintettel válik a per eldöntése szempontjából jelentőssé.
(4) A fél a (3) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő tényállítást (a továbbiakban: új tényállítás) a tény
bekövetkezésétől vagy az arról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül terjesztheti elő, egyidejűleg
köteles a tudomásszerzés időpontját és az önhiba hiányát valószínűsíteni.
(5) Ha a fél által előterjesztett tényállítás a (3) és (4) bekezdés szerinti feltételeknek nem felel meg, a bíróság azt
figyelmen kívül hagyja, amelyről a felet tájékoztatja. Az e bekezdésen alapuló döntését a bíróság legkésőbb
az ítéletében köteles megindokolni.”
24. §		
A Pp. 215. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A perfelvételt lezáró végzés meghozatalát követően a kereset, viszontkereset vagy beszámítás
megváltoztatásának (e fejezetben a továbbiakban együtt: keresetváltoztatás) az elsőfokú ítélet meghozatalát
megelőző tárgyalás berekesztéséig törvény eltérő rendelkezése hiányában akkor van helye, ha
a) a keresetváltoztatás – a bármelyik fél által előterjesztett – új tényállítással áll közvetlen okozati összefüggésben,
vagy
b) azt a bíróságnak a perfelvételt lezáró végzés meghozatalát követő anyagi pervezetése indokolja,
és a megváltoztatott kereset ugyanabból a jogviszonyból ered, továbbá a bíróság hatásköre és illetékessége
a megváltoztatott keresetre is fennáll.”
25. §		
A Pp. 216. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„216. § [Az ellenkérelem-változtatás megengedhetőségének feltételei]
(1) A perfelvételt lezáró végzés meghozatalát követően a keresettel, viszontkeresettel, beszámítással szembeni
ellenkérelem megváltoztatásának (e fejezetben a továbbiakban együtt: ellenkérelem-változtatás) az elsőfokú ítélet
meghozatalát megelőző tárgyalás berekesztéséig törvény eltérő rendelkezése hiányában akkor van helye, ha
a) az ellenkérelem-változtatás – a bármelyik fél által előterjesztett – új tényállítással áll közvetlen okozati
összefüggésben, vagy
b) azt a bíróságnak a perfelvételt lezáró végzés meghozatalát követő anyagi pervezetése indokolja.
(2) Az elismerés megváltoztatásra is alapot adhat az új tényállítás, ha az a korábbi elismerést nyilvánvalóan
okszerűtlenné teszi.”
26. §

(1) A Pp. 217. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A fél a kereset-, illetve az ellenkérelem-változtatás engedélyezése iránti kérelmét írásban, a változtatásra okot
adó új tényállításról történő tudomásszerzéstől, illetve a bíróság anyagi pervezetési cselekményének közlésétől
számított tizenöt napon belül terjesztheti elő. E határidő elmulasztása miatt nincs helye igazolásnak.”
(2) A Pp. 217. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kereset-, illetve az ellenkérelem-változtatás engedélyezése iránti kérelemben fel kell tüntetni)
„c) a változtatásra okot adó új tényállításról történő tudomásszerzés időpontját és módját.”
(3) A Pp. 217. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell a változtatásra okot adó új tényállítást alátámasztó, illetve
a változtatásra okot adó új tényállításról történő tudomásszerzés időpontját, módját valószínűsítő bizonyítékokat.”

27. §

(1) A Pp. 220. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A perfelvételt lezáró végzés meghozatalát követően a fél az elsőfokú ítélet meghozatalát megelőző tárgyalás
berekesztéséig akkor terjeszthet elő további bizonyítási indítványt, illetve bocsáthat rendelkezésre további
bizonyítékot, ha az
a) a keresete, ellenkérelme alapjául hivatkozott tény bizonyítására vagy ellenbizonyításra szolgál, feltéve, hogy
az utóbb keletkezett vagy arról önhibáján kívül utóbb szerzett tudomást,
b) valamely bizonyítási eszköz bizonyító erejének, bizonyítás eredményének cáfolatára szolgál, feltéve hogy
az ellenbizonyítás lehetőségének módja, eszköze csak a lefolytatott bizonyításból vált számára felismerhetővé,
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c) a keresete, illetve ellenkérelme megváltoztatásának alapjául hivatkozott tény bizonyítására vagy ellenbizonyításra
szolgál, feltéve, hogy a kereset-, illetve ellenkérelem-változtatást a bíróság engedélyezi,
d) a bíróságnak a perfelvételt lezáró végzés meghozatalát követő anyagi pervezetése folytán vált szükségessé, vagy
e) az új tényállítás alátámasztására vagy cáfolatára szolgál.”
(2) A Pp. 220. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A fél a bizonyítási indítványt vagy bizonyítékot az (1) bekezdés
a) d) pontja esetén a bíróság anyagi pervezetési cselekményének közlésétől,
b) e) pontja esetén az új tényállítás közlésétől vagy az új tényállítás tudomására jutásától
számított tizenöt napon belül terjesztheti elő.”
28. §		
A Pp. 221. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A fél az ellenfél hozzájárulása és e törvényben meghatározott feltételek nélkül írásban vagy tárgyaláson szóban
bármikor
a) leszállíthatja önállóan elbírálható kereseti követelésének – ideértve a viszontkeresetet és beszámítást is – összegét,
b) elismerheti az ellenfél jogállítását, kérelmét, vagy annak valamely részét, illetve beismerheti az ellenfél azon
tényállítását, melyet korábban vitatott,
c) visszavonhatja anyagi jogi kifogását, illetve azon tényállítását, melyet az ellenfél korábban vitatott,
d) a bizonyítás lefolytatása előtt visszavonhatja bizonyítási indítványát,
e) felemelheti a kereseti követelésének összegét – törvényen alapuló tartás iránti perben, illetve törvényben
meghatározott egyéb esetben – a követelésnek a per folyamán esedékessé vált részleteire is,
f ) megváltoztathatja az egymással eshetőleges viszonyban álló több kereset esetén az elbírálás kért sorrendjét, vagy
g) hivatkozhat eltérő vagy további jogi érvelésre.”
29. §		
A Pp. 229. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A bíróság a fél jogi képviselőjének a kitűzött határnap előtt, legkésőbb az idézése kézhezvételétől számított
nyolc munkanapon belül előterjesztett kérelmére a tárgyalást elhalasztja, ha a jogi képviselő a kérelmével
egyidejűleg igazolja, hogy a kitűzött tárgyaláson egy másik tárgyalásra szóló idézésre tekintettel nem tud
megjelenni. Az e bekezdés szerinti kérelem az érintett fél vonatkozásában az elsőfokú ítélet meghozataláig egy
alkalommal adhat alapot tárgyalási határnap elhalasztására.”
30. §		
A Pp. 240 § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bíróság az eljárást – a g) pont szerinti kivétellel annak bármely szakaszában – hivatalból megszünteti, ha
a) a keresetlevelet, viszontkereset-levelet már a 176. § (1) bekezdés a)–i) pontja, a 176. § (2) bekezdés a)–c) pontja,
illetve a viszontkereset-levelet a 206. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja alapján vissza kellett volna utasítani,
b) magyar bíróság joghatósága egyetlen joghatósági ok alapján sem állapítható meg, ugyanakkor a joghatóság
az alperes perbe bocsátkozásával megalapozható, de
ba) az alperes írásbeli ellenkérelmet nem terjesztett elő vagy
bb) az alperes a bíróság joghatóságának hiányát kifogásolja,
c) magyar bíróság joghatósága egyetlen joghatósági ok alapján sem állapítható meg és a bíróság joghatóságát
az alperes perbe bocsátkozása sem alapozhatja meg,
d) a fél törvényes képviselőjét mellőzték, és e hiányt a kitűzött határidő alatt sem pótolták,
e) megállapítja, hogy a per más – az e törvény hatálya alá tartozó – ügyben eljáró bíróság hatáskörébe vagy
illetékességébe tartozik, kivéve, ha
ea) a hatáskör a per tárgyának értékétől függ és az alperes hatásköri kifogás nélkül írásbeli ellenkérelmet már
előterjesztett, vagy
eb) az illetékesség nem kizárólagos és az alperes illetékességi kifogás nélkül írásbeli ellenkérelmet már előterjesztett,
f ) a fél meghal vagy megszűnik, feltéve, hogy a jogviszony természete a jogutódlást kizárja,
g) a perfelvételi, illetve a folytatólagos perfelvételi tárgyalást a felek elmulasztották vagy a jelen lévő fél a tárgyalás
megtartását nem kéri, feltéve, hogy a perben a perfelvételt lezáró végzés meghozatalára még nem került sor,
h) a felperes a bíróság felhívása ellenére – ideértve a 73. § (1) bekezdése szerinti esetet is – a hiányzó vagy megszűnt
jogi képviseletének pótlásáról a bíróság által megállapított határidő alatt nem gondoskodik, vagy
i) megállapítja, hogy az ügy közigazgatási ügyben eljáró bíróság hatáskörébe tartozik.”
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31. §		
A Pp. XV. Fejezetének fejezetcíme helyébe a következő fejezetcím lép:

„ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK JOGI KÉPVISELŐ NÉLKÜL ELJÁRÓ FÉLRE”
32. §		
A Pp. 245. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„245. § [Az elsőfokú eljárás szabályainak alkalmazására utaló szabály]
Ha e törvény másként nem rendelkezik, azokban a perekben, amelyekben a jogi képviselet nem kötelező, a jogi
képviselő nélkül eljáró félre a XI–XIV. Fejezet rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”
33. §

(1) A Pp. 246. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A fél erre rendszeresített nyomtatványon is előterjesztheti
a) a keresetlevelet,
b) a viszontkereset-levelet, valamint a beszámítást tartalmazó iratot, és
c) az írásbeli ellenkérelmet.”
(2) A Pp. 246. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott esetekben a felet perbeli eljárási jogairól és kötelezettségeiről
a szükséges tájékoztatással is el kell látni és az esetleges hiányok pótlására nyomban fel kell hívni. Ha a fél a hiányok
pótlását felhívás ellenére elmulasztja, a keresetet, illetve a nyilatkozatot hiányos tartalmával kell a jegyzőkönyvben
vagy nyomtatványon rögzíteni. Ha a szóbeli előadás alkalmával hiánypótlásra történő felhívásra került sor és
a hiányok pótlását a fél elmulasztotta, azt jegyzőkönyvben kell rögzíteni.”

34. §		
A Pp. 247. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„247. § [A beadványok eltérő tartalma]
(1) A félnek a keresetlevélben, a viszontkereset-levélben, a beszámítást tartalmazó iratban és az írásbeli
ellenkérelemben az e törvény szerint kötelező tartalmi elemek közül nem kell feltüntetni a jogalapot és a jogi
érvelést.
(2) A félnek az érvényesíteni kívánt jogot és az anyagi jogi kifogást az annak alapjául szolgáló tények előadásával kell
megjelölni.
(3) A keresetlevél záró részében a per tárgyának az értékét, a bíróság hatáskörét és illetékességét – ha az ügyben
külföldi elem van, a bíróság joghatóságát – megalapozó adatokat akkor kell feltüntetni, ha azok a keresetlevél
érdemi részében feltüntetett adatok alapján nem állapíthatóak meg.”
35. §		
A Pp. 248. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„248. § [A beadványok hiányosságai]
(1) A keresetlevél hiányossága esetén a hiánypótlásra felhívó végzésben a bíróságnak a keresetlevél valamennyi
hiányosságát fel kell tüntetnie és a fél jogban járatlanságához igazodó teljes körű tájékoztatást kell adnia
a hiánypótlás módjáról. Hiánypótlásra történő felhívás helyett a bíróság elrendelheti a fél személyes meghallgatását,
ha a keresetlevél hiányainak pótlása érdekében azt célravezetőbbnek tartja. Ha a felperes a hiányokat hiánypótlási
felhívás ellenére az abban meghatározott határidőn belül nem pótolta, a bíróság a keresetlevelet visszautasítja.
(2) A bíróság a kereset közlésekor – a mulasztás következményére történő figyelmeztetés mellett – tájékoztatja
az alperest, hogy az írásbeli ellenkérelmet, viszontkereset-levelet és beszámítást tartalmazó iratot erre
rendszeresített nyomtatványon is előterjesztheti.”
36. §		
A Pp. 254. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a fizetési meghagyásos eljárás mellőzése miatt az eljárás
megszüntetésének a perfelvétel lezárása után nincs helye.”
37. §		
A Pp. 257. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a felperes jogi képviselő nélkül jár el, a keresetet tartalmazó iratot erre rendszeresített nyomtatványon
is előterjesztheti, az iratra a 247. §-ban foglaltakat alkalmazni kell. A felperes a keresetet a közjegyző felhívásában
szereplő bíróságon, a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási
időben szóban is előadhatja, amelyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít.
A beadványra a 246. § (4) bekezdését alkalmazni kell.”

8520

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 261. szám

38. §		
A Pp. 258. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a felperes a keresetet tartalmazó irathoz nem csatolta a közjegyző felhívását, és a közjegyző felhívásában
szereplő bíróság egyébként nem állapítható meg, továbbá a bírósághoz közjegyzői iratanyag sem érkezett,
a bíróság a keresetet tartalmazó iratot visszautasítja. Jogi képviselő nélkül eljáró fél esetén ennek csak akkor van
helye, ha a bíróság nyolcnapos határidővel – a mulasztás következményeire történő figyelmeztetés mellett –
felhívta a felet a közjegyzői felhívás becsatolására, és az eredménytelenül eltelt. A végzés ellen a felperes külön
fellebbezéssel élhet. A fellebbezést az alperesnek észrevételezésre nem kell megküldeni. A bíróság a visszautasítás
tényéről – a végzés jogerőre emelkedését követően – az alperest értesíti a keresetet tartalmazó irat megküldésével.
Ha utóbb a közjegyző felhívásában szereplő bíróság megállapíthatóvá válik, a bíróság a visszautasító végzést
megváltoztatja és megteszi a szükséges intézkedéseket.”
39. §		
A Pp. 259. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a felperes csak részben teljesíti illetékfizetési kötelezettségét, a keresetet tartalmazó iratban nem tünteti
fel annak kötelező tartalmi elemeit vagy nem csatolja annak kötelező mellékleteit, az eljárás megszüntetésének
van helye, ha a bíróság tizenöt napos határidővel, a mulasztás következményére történő figyelmeztetés mellett
a felperest hiánypótlásra felhívta és a határidő eredménytelenül eltelt. Nincs helye az eljárás megszüntetésének, ha
a keresetet tartalmazó irat hiányzó eleme – ide nem értve a képviselő képviseleti jogának igazolását – a közjegyzői
iratanyagból megállapítható.”
40. §		
A Pp. 262. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a 258. § és a 259. §-ban foglalt intézkedések megtételére nincs szükség és a felperes a 257. § szerinti
kötelezettségeit teljesítette, az eljárást a 179. § alkalmazásával a kereset közlésére vonatkozó szabályok szerint kell
folytatni azzal az eltéréssel, hogy a keresetlevél alatt a felperes keresetet tartalmazó iratát kell érteni és az írásbeli
ellenkérelem előterjesztésére vonatkozó határidő harminc nap, amelyet az alperes indokolt kérelmére a bíróság
legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthat. A 179. §-ban foglaltak alapján az alperesnek kézbesítendő iratokra
a 260. § rendelkezéseit kell alkalmazni.”
41. §		
A Pp. 269. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A jogsértő bizonyítási eszköz perben való felhasználása a fél büntetőjogi, szabálysértési, illetve polgári jogi
felelősségét nem érinti. Erre a bizonyító felet figyelmeztetni kell.”
42. §		
A Pp. 275. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„275. § [A bizonyítás indítványozása és a bizonyítási eszköz rendelkezésre bocsátása]
(1) A bizonyítási indítványban a fél köteles megjelölni a bizonyítani kívánt tényt és a bizonyítási eszközt.
(2) Az okirat és a tárgyi bizonyítási eszköz rendelkezésre bocsátásakor a fél köteles megjelölni a bizonyítani kívánt
tényt.”
43. §		
A Pp. 333. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„333. § [A szemle költségei]
(1) A szemletárgy birtokosa a szemle foganatosítása során a szemletárgyban szükségszerűen bekövetkezett
állagsérelem helyreállításával kapcsolatban felmerült költségei megtérítését is igényelheti a költségigény
összegszerűségének egyidejű igazolásával.
(2) A szemletárgy birtokosának személyéhez kapcsolódó költségigényéről a bíróság a tanú költségtérítésére
vonatkozó szabályok szerint határoz.”
44. §		
A Pp. 362. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak kell nyilvánítani:)
„e) a nem pénzbeli marasztalást tartalmazó ítéletet, ha a felperesnek a végrehajtás elhalasztásából aránytalanul
súlyos vagy nehezen megállapítható hátránya származna, és ha a felperes megfelelő biztosítékot nyújt, kivéve, ha
ez utóbbit a marasztalás jellegére tekintettel a bíróság mellőzi.”
45. §		
A Pp. 366. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a fellebbezés hiányos, az elsőfokú bíróság rövid határidő tűzésével a felet hiánypótlásra hívja fel; a határidő
meghosszabbításának nincs helye. Ha a fél a fellebbezés hiányait a kitűzött határidő alatt nem pótolja, azt a bíróság
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visszautasítja; e végzés ellen külön fellebbezésnek van helye. A fellebbezés érdemi vizsgálatra való alkalmassága
szempontjából nem vizsgálható a fellebbezésben előadott azon kérelem, állítás, illetve érvelés, amelynek értékelése
az ügy érdemére tartozik.”
46. §		
A Pp. 369. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének, illetve eljárásának az anyagi pervezetéssel összefüggő
részét csak az anyagi jogi felülbírálat részeként vizsgálhatja és minősítheti, úgy, hogy egyúttal köteles elvégezni
a saját anyagi jogi álláspontja szerint helyes anyagi pervezetést és az ezzel összefüggő intézkedéseket megtenni.”
47. §		
A Pp. 371. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A fellebbezésben – a beadványra vonatkozó alaki kellékek mellett – fel kell tüntetni)
„d) azt az anyagi, illetve eljárási jogszabálysértést, amelyre a fellebbező a fellebbezését alapítja, kivéve, ha
a felülbírálati jogkör gyakorlásának nem feltétele a jogszabálysértés.”
48. §		
A Pp. 373. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A fellebbezésben új tény állítására akkor kerülhet sor, ha az új tény a fél önhibáján kívüli okból az elsőfokú ítélet
meghozatalát megelőző tárgyalás berekesztését követően jutott a fellebbező fél tudomására vagy következett be,
feltéve, hogy az elbírálás esetén rá nézve kedvezőbb ítéletet eredményezhetett volna.
(3) Kereset- és ellenkérelem-változtatásnak akkor van helye, ha az a (2) bekezdés szerinti ténnyel áll közvetlen
okozati összefüggésben. A fél akkor terjeszthet elő új bizonyítási indítványt, illetve bocsáthat rendelkezésre további
bizonyítási eszközt, ha az a (2) bekezdés szerinti tény bizonyítására, vagy a keresete, ellenkérelme alapjául korábban
hivatkozott tény bizonyítására szolgál, feltéve, hogy az önhibáján kívüli okból az elsőfokú ítélet meghozatalát
megelőző tárgyalás berekesztését követően jutott a tudomására vagy keletkezett.”
49. §		
A Pp. 108. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„108. A másodfokú eljárásban jogi képviselő nélkül eljáró félre vonatkozó külön szabályok
388. § [A fellebbezés előterjesztése és tartalma]
Ha a fél jogi képviselő nélkül jár el, a fellebbezést az elsőfokú bíróságon, a bíróság elnöke által jogszabályban
foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban is előadhatja, és a fellebbezésben
a fellebbezés alapjául szolgáló jogszabálysértés feltüntetéseként elegendő, ha a fellebbező megjelöli, hogy
az elsőfokú eljárás mely részét tartja jogszabálysértőnek vagy az elsőfokú ítélet mely jogát vagy jogos érdekét sérti.”
50. §

(1) A Pp. 432. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Ha a keresetlevél perfelvételre alkalmas, a bíróság – a felperes értesítése mellett – a keresetlevél alperes részére
történő kézbesítésével egyidejűleg felhívja az alperest, hogy a keresetlevél kézbesítésétől számított harminc napon
belül terjessze elő az írásbeli ellenkérelmét, egyidejűleg kitűzi a perfelvételi tárgyalás határnapját. Az alperes
indokolt kérelmére a bíróság az írásbeli ellenkérelem benyújtására előírt határidőt legfeljebb tizenöt nappal
meghosszabbíthatja.
(3) A bíróság a perfelvételi tárgyalás határnapját úgy állapítja meg, hogy az előterjesztendő ellenkérelem, és
esetleges viszontkereset a kitűzött határnap előtt a többi félnek kézbesíthető legyen.
(4) A jogi képviselő nélkül eljáró fél az ellenkérelmét – az írásbeli ellenkérelemre vonatkozó szabályoknak megfelelő
tartalommal – szóban is előterjesztheti a perfelvételi tárgyaláson. Erről a bíróság az alperest a kereset közlésével
egyidejűleg tájékoztatja.”
(2) A Pp. 432. §-a a következő (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az alperes az írásbeli ellenkérelem előterjesztésére nyitva álló határidő lejártát követően is előterjeszthet
viszontkeresetet a perfelvételt lezáró végzés meghozataláig. Ebben az esetben a viszontkereset – a viszontkeresetlevélre vonatkozó szabályoknak megfelelő tartalommal – a perfelvételi tárgyaláson szóban is előterjeszthető.
A viszontkereset közlésére, az azzal szembeni ellenkérelem előterjesztésére és a tárgyalás elhalasztására a 213. §
(4) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
(6) A perfelvételi tárgyaláson a fél személyes megjelenése kötelező. A bíróság a perben a feleket köteles
személyesen meghallgatni, kivéve, ha a fél ismeretlen helyen tartózkodik, vagy ha a meghallgatása elháríthatatlan
akadályba ütközik.
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(7) Ha a felperes a perfelvételi tárgyaláson személyesen nem jelenik meg, a bíróság az eljárást hivatalból
megszünteti. Ha az alperes személyesen nem jelenik meg, a perfelvételi tárgyalást a megjelent felperes kérelmére
meg kell megtartani, ellenkező esetben a bíróság az eljárást hivatalból megszünteti.”
51. §		
A Pp. 434. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„434. § [Érdemi tárgyalás, bizonyítás]
(1) A perfelvételt lezáró végzés meghozatalát követően előadott, a 214. § (3) bekezdés szerinti új tényállítással
közvetlen okozati összefüggésben álló kereset-, illetve ellenkérelem-változtatáshoz nem kell a bíróság engedélye.
(2) Utólagos bizonyításnak az (1) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben is helye van.
(3) A bíróság az általa szükségesnek talált bizonyítást hivatalból is elrendelheti.
(4) A tanúvallomást a tanú a 290. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a tanúként meghallgatott orvos pedig a 290. §
(1) bekezdés c) pontja alapján nem tagadhatja meg.
(5) A perben magánszakértői bizonyításnak nincs helye.
(6) Előzetes bizonyításnak – különösen a kiskorú gyermek érdekében – a 334. §-ban meghatározott előfeltételek
hiányában is helye van.
(7) A per elbírálása során a bíróságnak fokozott figyelemmel kell lenni arra, hogy a gyermek veszélyeztetettségének
jogszabály szerinti fennállása esetén haladéktalanul jelzéssel éljen a gyermekek védelmét biztosító szervek felé.”
52. §		
A Pp. 443. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a személyes megjelenésre idézett alperes a tárgyaláson nem jelent meg, a bíróság elrendelheti
az elővezetését, egyéb kényszerítő eszköz alkalmazásának azonban nincs helye. Ha a gyámhatóság vagy a bíróság
az alperes részére ideiglenes gondnokot rendelt, az ideiglenes gondnok köteles gondoskodni az alperes tárgyaláson
történő megjelenéséről. A bíróság az ideiglenes gondnokot írásban értesíti a tárgyalás helyéről és időpontjáról.
Ha az alperes az ideiglenes gondnok közreműködése ellenére sem jelenik meg a tárgyaláson, az ideiglenes gondnok
ezt közli a bírósággal, amely elrendelheti az alperes elővezetését.”
53. §

(1) A Pp. 444. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az alperes a szakértői vizsgálaton ismételt értesítés ellenére sem jelenik meg, a bíróság – a szakértőnek
az elővezetés helyére és időpontjára is kiterjedő javaslatát figyelembe véve – elrendelheti az alperesnek a szakértői
vizsgálatra történő elővezetését. Ha a gyámhatóság vagy a bíróság az alperes részére ideiglenes gondnokot rendelt,
az ideiglenes gondnok köteles gondoskodni az alperes szakértői vizsgálaton történő megjelenéséről. A szakértő
az ideiglenes gondnokot írásban értesíti a szakértői vizsgálat helyéről és időpontjáról. Ha az alperes az ideiglenes
gondnok közreműködése ellenére sem jelenik meg a szakértői vizsgálaton, az ideiglenes gondnok ezt közli
a bírósággal, amely elrendelheti az alperes elővezetését.”
(2) A Pp. 444. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha az alperes a gondnokság alá helyezés iránt indított per jogerős befejezése előtt meghal, a bíróság az eljárást
megszünteti és a perben esetleg már hozott ítéletet hatályon kívül helyezi.”

54. §		
A Pp. 449. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A gondnok köteles gondoskodni a gondnokság alá helyezett személy tárgyaláson, illetve szakértői vizsgálaton
történő megjelenéséről. A bíróság a gondnokot írásban értesíti a tárgyalás helyéről és időpontjáról, a szakértő pedig
a szakértői vizsgálat helyéről és időpontjáról. Ha a gondnokság alá helyezett személy a gondnok közreműködése
ellenére sem jelenik meg a tárgyaláson vagy a szakértői vizsgálaton, a gondnok ezt közli a bírósággal, amely
elrendelheti a gondnokság alá helyezett személy elővezetését.”
55. §

(1) A Pp. 455. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A keresetlevélnek – a 170. §-ban meghatározottakon túl – tartalmaznia kell
a) a házasság megkötésére és a házasságból származó, életben levő gyermekek születésére vonatkozó adatokat,
b) azokat az adatokat is, amelyekből a keresetindításra való jogosultság megállapítható, és
c) az életközösség fennállásának időtartamát annak kezdő és befejező időpontjának megjelölésével, kivéve, ha
azt a házassági vagyonjogi per bírósága az eljárást befejező érdemi határozatában vagy közbenső ítéletében már
megállapította.”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 261. szám

8523

(2) A Pp. 455. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A keresetlevélhez – a 171. §-ban meghatározottakon túl – csatolni kell a (2) bekezdés szerinti adatokat igazoló
okiratokat, továbbá a házassági vagyonjogi perben eljáró bíróság határozatát, ha az az életközösség időtartamát
korábban már megállapította.”
(3) A Pp. 455. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a felperes a házasság felbontását a Ptk. 4:21. § (2) és (3) bekezdése alapján kéri, a keresetlevélhez csatolni
kell a Ptk. 4:21. § (3) bekezdésében meghatározott valamennyi kérdésben a felek közös álláspontját tartalmazó
megállapodást, ha ez a keresetlevél előterjesztésekor már rendelkezésre áll. Ennek hiányában a felperes köteles
a Ptk. 4:21. § (3) bekezdésében meghatározott valamennyi kérdésben nyilatkozatot tenni, amelyre e törvénynek
a keresethalmazatra vonatkozó szabályai nem alkalmazandók.”
56. §		
A Pp. 457. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„457. § [Ideiglenes intézkedés]
A bíróság a perben – különösen a kiskorú gyermek érdekében – erre irányuló kérelem hiányában is határozhat
ideiglenes intézkedéssel különösen
a) a kiskorú gyermek tartása és tartózkodási helyének valamelyik szülőnél vagy harmadik személynél történő
kijelölése,
b) a szülői felügyelet gyakorlása,
c) a szülő és gyermek közötti kapcsolattartás, és
d) a házastársak lakáshasználatának
kérdésében.”
57. §		
A Pp. 465. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„465. § [Illetékesség és soronkívüliség]
(1) A pert a kiskorú gyermek lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is meg lehet indítani.
(2) A bíróság soron kívül jár el az apaság, illetve az anyaság megállapítása iránt indított perben, ha a per
során hivatalos tudomást szerez a gyermek örökbefogadhatóságának tényéről, illetve arról, hogy a gyermek
örökbefogadhatóvá nyilvánítása vagy örökbefogadásának engedélyezése iránti eljárás is folyamatban van. A bíróság
az ezzel kapcsolatos adatok közlése érdekében a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős minisztert megkeresi.
A soron kívüli perben
a) az ellenkérelem, illetve a viszontkereset előterjesztésére vonatkozó határidő tizenöt nap, amely nem
hosszabbítható meg,
b) a tárgyalási időköz nyolc nap, valamint
c) a tárgyalás kitűzésére vonatkozó határidő egy hónap.”
58. §		
A Pp. 470. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A bíróságnak az apaság megállapítása iránt indított perben hozott ítéletében – szükség esetén erre irányuló
kereseti kérelem hiányában is – határoznia kell a kiskorú gyermek tartása felől.”
59. §		
A Pp. XXXV. Fejezetének fejezetcíme helyébe a következő fejezetcím lép:

„SZÜLŐI FELÜGYELETTEL KAPCSOLATOS ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PEREK”
60. §		
A Pp. 126. alcímének címe helyébe a következő alcím cím lép:

„126. A szülői felügyelettel kapcsolatos és kapcsolattartási perek közös szabályai”
61. §		
A Pp. 472. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„472. § [A szülői felügyelettel kapcsolatos és kapcsolattartási perek]
(1) A szülői felügyelettel kapcsolatos peren a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a gyermek harmadik
személynél történő elhelyezése, valamint a szülői felügyelet megszüntetése és a visszaállítása iránt indított pert kell
érteni.
(2) A kapcsolattartási peren a kapcsolattartás szabályozása, a kapcsolattartás megváltoztatása, valamint
a kapcsolattartási jog korlátozása vagy megvonása iránt indított pert kell érteni. A kapcsolattartás szabályozása,
a kapcsolattartási jog korlátozása vagy megvonása iránti kereset önállóan nem, kizárólag házassági perben vagy
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szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt indított perben terjeszthető elő. A kapcsolattartás megváltoztatása
iránti peren a Ptk. 4:181. § (4) bekezdése szerinti pert kell érteni.
(3) A kapcsolattartási perre a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt indított per szabályai az irányadóak,
azzal az eltéréssel, hogy a kapcsolattartás megváltoztatása iránti kereset a gyermek tartása iránt indított keresettel
nem kapcsolható össze.”
62. §		
A Pp. 476. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„476. § [Perindítás és ideiglenes intézkedés]
(1) A keresettel a gyermek tartására és a kapcsolattartás rendezésére irányuló kereset kapcsolható össze.
(2) A bíróság a perben – különösen a kiskorú gyermek érdekében – erre irányuló kérelem hiányában is határozhat
ideiglenes intézkedéssel különösen
a) a kiskorú gyermek tartása és tartózkodási helyének valamelyik szülőnél vagy harmadik személynél történő
kijelölése,
b) a szülői felügyelet gyakorlása, illetve
c) a szülő és gyermek közötti kapcsolattartás
kérdésében.”
63. §		
A Pp. 477. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„477. § [Bizonyítás, határozatok]
(1) A bíróság az indítványozott bizonyítást mellőzi és hivatalból rendel el bizonyítást, ha a bizonyító fél által
indítványozott bizonyítás nyilvánvalóan ellentétes a kiskorú gyermek érdekével.
(2) A bíróság a kiskorú gyermek érdekében a félként eljáró szülőt és a kiskorú gyermeket klinikai és mentálhigiéniai
felnőtt és gyermek szakpszichológus szakértői vizsgálaton való részvételre kötelezheti. Ha a vizsgálatra kötelezett
szülő a kijelölt szakértőnél nem jelenik meg, vagy a kiskorú gyermek törvényes képviselőjeként a gyermek
vizsgálaton való részvételét nem biztosítja, a bíróság a közreműködőkkel szembeni kényszerítő eszközök közül
az okozott költségek megtérítésére kötelezheti, illetve pénzbírsággal sújthatja.
(3) Ha a felek a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése tárgyában egyezséget kötöttek, a bíróság azt végzéssel
jóváhagyja. A bíróságnak az egyezség jóváhagyása során, illetve ítéletében a felek kiskorú gyermekének érdekét kell
elsődlegesen figyelembe venni.
(4) A bíróságnak a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt indított perben hozott ítéletében – szükség
esetén erre irányuló kereseti kérelem hiányában is – határoznia kell a szülői felügyelet gyakorlásának módja,
a kapcsolattartás, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, valamint a kiskorú gyermek tartása felől.”
64. §		
A Pp. 480. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„480. § [Perindítás és ideiglenes intézkedés]
(1) A kereset kizárólag ugyanazon szülő más gyermekének harmadik személynél történő elhelyezése, a szülői
felügyeleti jog megszüntetése, a kapcsolattartás rendezése, valamint a gyermek tartása iránti keresettel kapcsolható
össze.
(2) A bíróság a perben – különösen a kiskorú gyermek érdekében – erre irányuló kérelem hiányában is határozhat
ideiglenes intézkedéssel különösen
a) a kiskorú gyermek tartása és tartózkodási helyének harmadik személynél történő kijelölése,
b) a gyermek súlyos veszélyeztetése esetén a szülői felügyeleti jog korlátozása vagy megszüntetése, illetve
c) a kapcsolattartás
kérdésében.”
65. §		
A Pp. 481. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A bíróságnak a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése iránt indított perben hozott ítéletében
– szükség esetén erre irányuló kereseti kérelem hiányában is – határoznia kell a szülői felügyeleti jog megszüntetése,
a kapcsolattartás, valamint a kiskorú gyermek tartása felől.”
66. §		
A Pp. 483. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szülői felügyeleti jog visszaállítása iránti kereset kizárólag az ugyanazon szülő más gyermeke feletti szülői
felügyeleti jog visszaállítása iránti keresettel kapcsolható össze.”
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67. §		
A Pp. 485. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„485. § [Ideiglenes intézkedés és ítélet]
(1) A bíróság a perben – különösen a kiskorú gyermek érdekében – erre irányuló kérelem hiányában is határozhat
ideiglenes intézkedéssel különösen
a) a kiskorú gyermek tartása és tartózkodási helyének harmadik személynél történő kijelölése,
b) a szülői felügyelet gyakorlása,
c) a gyermek súlyos veszélyeztetése esetén a szülői felügyeleti jog megszüntetése, illetve
d) a kapcsolattartás
kérdésében.
(2) A bíróságnak a szülői felügyelet megszüntetése iránt indított perben hozott ítéletében szükség esetén – erre
irányuló kereseti kérelem hiányában is – határoznia kell ugyanazon szülő más gyermeke feletti szülői felügyelet
megszüntetése, a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a kapcsolattartás, a gyermek harmadik személynél
történő elhelyezése, valamint a kiskorú gyermek tartása felől.”
68. §		
A Pp. 495. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény szerinti helyreigazító közlemény
közzétételét az érintett személy vagy szervezet az általa vitatott közlemény közzétételétől számított harminc
napon belül írásban kérheti a médiaszolgáltatótól, a sajtótermék szerkesztőségétől vagy a hírügynökségtől
(a továbbiakban együtt: sajtószerv). A határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a helyreigazítás iránti kérelmet
legkésőbb e határidő utolsó napján a sajtószerv címére ajánlott küldeményként postára adták. E határidő
elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. A kérelemben meg kell jelölni a sérelmezett közleményt, a valótlan,
illetve hamis színben feltüntetett tényállításokat és – feltéve, hogy ezek közzétételét is igényli – a valós tényeket.”
69. §		
A Pp. 502. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Akiről hozzájárulása nélkül képmás, illetve hangfelvétel készül, a készítésről történt tudomásszerzéstől, valamint
akiről a hozzájárulásával vagy hozzájárulása nélkül készült képmás, illetve hangfelvétel a hozzájárulása nélkül kerül
felhasználásra, a felhasználásról történt tudomásszerzéstől számított harminc napon belül írásban – napokban
megadott határidővel – kérheti a készítőtől, illetve a felhasználótól
a) a jogsértés abbahagyását,
b) azt, hogy adjon megfelelő elégtételt, és ennek biztosítson saját költségén megfelelő nyilvánosságot,
c) a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását és a jogsértéssel előállított dolog
megsemmisítését vagy jogsértő mivoltától való megfosztását.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a sérelem orvoslása iránti kérelmet legkésőbb
a határidő utolsó napján a készítő, illetve a felhasználó címére ajánlott küldeményként postára adták. E határidő
elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. A sérelem orvoslása iránti kérelemben meg kell jelölni a sérelmezett
képmást, illetve hangfelvételt, felhasználás esetén a felhasználás idejét és módját, a tudomásszerzés időpontját,
valamint a jogsértőtől követelt szankciót. A képmás, illetve hangfelvétel készítésének, illetve felhasználásának
időpontjától számított három hónap eltelte után a sérelem orvoslása iránti kérelem előterjesztésének nincs helye.”
70. §		
A Pp. 509. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E törvény rendelkezéseit a munkaügyi perekben az e fejezetben és a XV. Fejezetben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.”
71. §		
A Pp. 513. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Alperesi pertársaság esetén, ha a munkáltató felperes valamennyi alperessel szemben kártérítési, illetve
sérelemdíj iránti igényt érvényesít, a per az alperesek bármelyikére illetékes bíróság előtt valamennyi alperes ellen
megindítható.”
72. §		
A Pp. 521. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„521. § [A munkajogviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezménye iránti per]
(1) Ha a felperes az Mt. 82. § (1) bekezdése alapján kártérítésként elmaradt jövedelem iránti igényt érvényesít,
a keresetlevélben – a 170. §-ban meghatározottakon túl – fel kell tüntetni az elmaradt jövedelem tételeit
jogcímenként, összegszerűen, valamint a munkaviszony körében elmaradt jövedelem címén igényelt kártérítés
esetén a munkavállaló tizenkét havi távolléti díjának megfelelő összeget.
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(2) Ha a felperes az igényét az Mt. 82. § (1) bekezdésére vagy az Mt. 83. § (3) bekezdésére alapította, a perfelvételt
lezáró végzés meghozatalát követően keletkezett kár vagy elmaradt munkabér, egyéb járandóság érvényesítése
esetén – keresetváltoztatás engedélyezése iránti kérelem előterjesztése nélkül – a kereseti követelésének összegét
felemelheti a követelésnek a per folyamán esedékessé váló részleteire a tárgyalás berekesztéséig. Az elsőfokú
tárgyalás berekesztését követően esedékessé vált követelés a fellebbezésben, míg a fellebbezés előterjesztését
követően esedékessé vált követelés a másodfokú eljárásban érvényesíthető.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetekben a fél a felemelt követelés tekintetében utólagos bizonyítással élhet.
(4) A munkaviszony munkáltató általi jogellenes megszüntetése iránti perben hozott ítélet anyagi jogerőhatása nem
gátolja a jogerős ítélettel elbírált kárigényt meghaladó, utóbb esedékessé vált kártérítési igény újabb munkaügyi
perben, elévülési időn belül történő érvényesíthetőségét.”
73. §		
A Pp. 630. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosításáról szóló 2020. évi CXIX. törvénnyel
módosított 20. § (3) bekezdés a) pontját, 26. §-át, 472. § (2) és (3) bekezdését, továbbá 496. § (2) bekezdését
a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosításáról szóló 2020. évi CXIX. törvény hatálybalépését
követően indult ügyekben kell alkalmazni.”
74. §		
A Pp. 631. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„631. § [Európai uniós követelményekre utaló rendelkezés]
(1) E törvény
1. a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásairól szóló
közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról
szóló, 1992. február 25-i 92/13/EGK tanácsi irányelvnek,
2. a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK
tanácsi irányelvnek,
3. a feltételes hozzáférésen alapuló, vagy abból álló szolgáltatások jogi védelméről szóló, 1998. november 20-i
98/84/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
4. a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése
érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok
megállapításáról szóló, 2003. január 27-i 2003/8/EK tanácsi irányelvnek,
5. az európai szövetkezet statútumának a munkavállalói részvétel tekintetében történő kiegészítéséről szóló,
2003. július 22-i 2003/72/EK tanácsi irányelvnek,
6. a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló,
2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelvnek,
7. az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz
való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK,
a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
8. a férfiak és a nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és a munkavégzés
területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK parlamenti és tanácsi irányelvnek,
9. a megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló, 2006. december 12-i 2006/114/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek,
10. a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló,
2009. április 23-i 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
11. a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól szóló, 2008. május 21-i 2008/52/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
12. az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni
szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2009. június 18-i 2009/52/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek,
13. a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy
közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 2010. március 10-i 2010/13/EU parlamenti és tanácsi
irányelvnek,
14. a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló, 2011. február 16-i 2011/7/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
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15. a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek belső piacon történő online
felhasználásának több területre kiterjedő hatályú engedélyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/26/EU parlamenti
és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
(2) E törvény
1. az Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról polgári és kereskedelmi ügyekben szóló, 2001. május 28-i
2001/470/EK tanácsi határozat,
2. a polgári és kereskedelmi ügyekben az Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról szóló, 2001/470/EK tanácsi
határozat módosításáról szóló, 2009. június 18-i 568/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozat,
3. a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29-i 1346/2000/EK tanácsi rendelet,
4. a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyítás-felvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai között
együttműködéséről szóló, 2001. május 28-i 1206/2001/EK tanácsi rendelet,
5. a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok
elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet,
6. a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtó okirat létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 805/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet,
7. az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1896/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet,
8. a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről és
az 1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. november 13-i 1393/2007/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet,
9. a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet,
10. a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és
végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló, 2008. december 18-i 4/2009/EK tanácsi
rendelet,
11. az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok
elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és
végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló, 2012. július 4-i 650/2012/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet,
12. a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról
szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
13. a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtását szolgálja.”
75. §		
A Pp.
1.
preambulumában a „bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe a „bekezdése” szöveg,
2.
73. § (1) bekezdés a) pontjában a „keresetlevelet visszautasító” szövegrész helyébe a „keresetlevél jogi
képviselő nélkül történő előterjesztése esetén hiánypótlásra felhívó” szöveg,
3.
76. § a) pontjában a „cselekvőképtelen” szövegrész helyébe a „perbeli cselekvőképességgel nem rendelkező”
szöveg,
4.
85. § (1) bekezdésében a „kivétellel” szövegrész helyébe a „kivétellel, vagy a felek eltérő megállapodása
hiányában” szöveg,
5.
114. § (2) bekezdésében a „beadványt a per” szövegrész helyébe a „papíralapú beadványt a per” szöveg,
6.
139. § (5) bekezdésében az „érdemi vizsgálat nélkül el” szövegrész helyébe a „vissza” szöveg,
7.
176. § (1) bekezdés i) pontjában az „elmulasztja,” szövegrész helyébe az „elmulasztja, vagy” szöveg,
8.
179. § (1) bekezdésében a „bíróság a keresetlevél” szövegrész helyébe a „bíróság – a felperes értesítése
mellett – a keresetlevél” szöveg,
9.
183. § (1) bekezdésében a „felek perfelvételi iratban feltüntetett vagy” szövegrész helyébe a „felek
keresetlevélben és perfelvételi iratban feltüntetett illetve” szöveg,
10.
192. § (1) bekezdés a) pontjában a „kereseti, viszontkereseti kérelem fajtáját, a jogállítását” szövegrész helyébe
a „keresetét, viszontkeresetét” szöveg,
11.
195. §-ában a „követően” szövegrész helyébe a „megelőzően” szöveg,
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12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
lép.

201. § (2) bekezdésében „az (1) bekezdés körébe nem tartozó” szövegrész helyébe az „egyéb” szöveg,
203. § (1) bekezdésében az „– ideértve a 63. alcím szerinti perfelvételi iratokat is –” szövegrész helyébe
az „– a 202. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel –” szöveg,
204. § (1) bekezdésében a „viszontkereset-levelet a kereset közlésétől” szövegrész helyébe a „viszontkeresetlevelet – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kereset közlésétől” szöveg,
204. § (2) bekezdésében a „törvényszék hatáskörébe tartozna,” szövegrész helyébe a „törvényszék
hatáskörébe tartozna – a házastársi közös vagyon megosztása iránt indított perben viszontkeresetként
érvényesített házassági vagyonjogi igény kivételével –” szöveg,
213. § (4) bekezdésében a „viszontkereset-levelet és beszámítást tartalmazó iratot” szövegrész helyébe
a „vagy az írásbeli ellenkérelem előterjesztésére nyitva álló határidőt követően előterjesztett viszontkeresetet
és beszámítást” szöveg,
230. § (1) bekezdésében a „ha ez a per” szövegrész helyébe a „ha ez a jogvita kereteinek meghatározásához,
a per” szöveg,
244. § (1) bekezdésében a „fél járásbíróság hatáskörébe tartozó perben jogi képviselő közreműködését veszi”
szövegrész helyébe a „fél azokban a perekben, amelyekben a jogi képviselet nem kötelező jogi képviselőt
vesz” szöveg,
246. § (2) bekezdésében a „járásbíróságon” szövegrész helyébe a „bíróságon” szöveg, valamint a „bíróság
az erre” szövegrész helyébe a „bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre” szöveg,
246. § (3) bekezdésében a „bíróság az arra” szövegrész helyébe a „bíróság jegyzőkönyvben vagy az arra”
szöveg,
336. § (1) bekezdés b) pontjában az „eszközöket, bizonyítási módokat” szövegrész helyébe az „eszközöket,
valamint szemle esetén a bizonyítási módot” szöveg,
371. § (1) bekezdés b) pontjában a „mennyiben” szövegrész helyébe a „mennyiben és milyen okból” szöveg,
375. § (2) bekezdésében a „valamint beszámítás” szövegrész helyébe az „a 373. § (2) bekezdés szerinti új tény
állítása, valamint beszámítás” szöveg,
429. §-ában a „kapcsolatos pereket és” szövegrész helyébe a „kapcsolatos és kapcsolattartási pereket,
valamint” szöveg,
455. § (6) bekezdésében az „ellenkérelmet előterjeszteni” szövegrész helyébe az „ellenkérelmet előterjeszteni
írásban vagy a 432. § (4) bekezdése szerint szóban a perfelvételi tárgyaláson” szöveg,
459. § (1) bekezdésében az „elhelyezése,” szövegrész helyébe az „elhelyezése, a kapcsolattartás,” szöveg,
463. § (1) bekezdésében a „megállapítása tekintetében” szövegrész helyébe a „megállapítása tekintetében
a perfelvétel részlegesen lezárható és” szöveg,
470. § szakaszcímében a „Bizonyítás” szövegrész helyébe a „Bizonyítás és ítélet” szöveg,
481. § szakaszcímében a „Tárgyalás” szövegrész helyébe a „Tárgyalás és ítélet” szöveg,
513. § (4) bekezdésében a „felperes” szövegrész helyébe a „felperes – az (5) bekezdés szerinti kivétellel –”
szöveg,
605. § (3) bekezdésében és 608. § (1) bekezdésében a „részére” szövegrész helyébe a „részére, kivéve
a tárgyaláson csatolt vagy kézbesíthető iratot, illetve határozatot” szöveg,
628. § (2) bekezdés g) pontjában a „kötelezően alkalmazandó” szövegrész helyébe az „alkalmazható” szöveg

76. §		
Hatályát veszti a Pp.
1.
73. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „közreműködése” szövegrész,
2.
73. § (4) bekezdésében a „közreműködése” szövegrész,
3.
176. § (1) bekezdés j) és l) pontja,
4.
176. § (1) bekezdés k) pontjában a „ , vagy” szövegrész,
5.
201. § (3) bekezdése,
6.
215. § (2) bekezdése,
7.
242. § (2) bekezdésében az „az érdemi tárgyalási szakban” szövegrész,
8.
310. § c) pontjában az „elrendelését vagy” szövegrész,
9.
328. § (4) bekezdésében az „és kára” szövegrész,
10.
371. § (1) bekezdés c) pontja,
11.
375. § (1) bekezdésében a „c) és” szövegrész,
12.
407. § (1) bekezdés c) pontjában a „csupán a kamatfizetésre, a perköltségre,” szövegrész,
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13.
14.
15.
16.
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431. § (5) bekezdése,
440. §-a,
470. § (3) bekezdése, valamint
491. § (1) bekezdése.

77. §		
Ez a törvény 2021. január 1. napján lép hatályba.
78. §

(1) E törvény
1.
a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásairól
szóló közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések
összehangolásáról szóló, 1992. február 25-i 92/13/EGK tanácsi irányelvnek,
2.
a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK
tanácsi irányelvnek,
3.
a feltételes hozzáférésen alapuló, vagy abból álló szolgáltatások jogi védelméről szóló, 1998. november 20-i
98/84/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
4.
a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése
érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok
megállapításáról szóló, 2003. január 27-i 2003/8/EK tanácsi irányelvnek,
5.
az európai szövetkezet statútumának a munkavállalói részvétel tekintetében történő kiegészítéséről szóló,
2003. július 22-i 2003/72/EK tanácsi irányelvnek,
6.
a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló,
2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelvnek,
7.
az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz
való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK,
a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
8.
a férfiak és a nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és a munkavégzés
területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK parlamenti és tanácsi irányelvnek,
9.
a megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló, 2006. december 12-i 2006/114/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek,
10.
a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló,
2009. április 23-i 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
11.
a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól szóló, 2008. május 21-i 2008/52/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
12.
az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni
szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2009. június 18-i 2009/52/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek,
13.
a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy
közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 2010. március 10-i 2010/13/EU parlamenti és tanácsi
irányelvnek,
14.
a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló, 2011. február 16-i
2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
15.
a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek belső piacon történő online
felhasználásának több területre kiterjedő hatályú engedélyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/26/EU
parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
(2) E törvény
1.
az Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról polgári és kereskedelmi ügyekben szóló, 2001. május 28-i
2001/470/EK tanácsi határozat,
2.
a polgári és kereskedelmi ügyekben az Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról szóló, 2001/470/EK tanácsi
határozat módosításáról szóló, 2009. június 18-i 568/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozat,
3.
a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29-i 1346/2000/EK tanácsi rendelet,
4.
a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyítás-felvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai között
együttműködéséről szóló, 2001. május 28-i 1206/2001/EK tanácsi rendelet,
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5.

a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint
a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet,
6.
a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtó okirat létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i
805/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
7.
az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1896/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet,
8.
a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről
és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. november 13-i 1393/2007/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet,
9.
a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet,
10.
a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és
végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló, 2008. december 18-i 4/2009/EK
tanácsi rendelet,
11.
az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok
elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és
végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló, 2012. július 4-i 650/2012/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet,
12.
a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról
szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
13.
a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtását szolgálja.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2020. évi CXX. törvény
az ingatlanok közműcsatlakozásának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról*
1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása
1. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 27. §-a a következő
(3c)–(3e) bekezdéssel egészül ki:
„(3c) A 146/A. § (9) bekezdése alapján díjmentes csatlakozásra jogosult igénybejelentő esetében, ha a hálózati
engedélyes az igénybejelentést követő, a (2) bekezdésben foglalt határidő lejártát követő napig nem nyilatkozik,
a csatlakozással kapcsolatos nyilatkozat megadottnak tekintendő és a csatlakozás a benyújtott, a hálózati
csatlakozással összefüggő tervek alapján kivitelezhető.
(3d) A hálózati engedélyes – az igénybejelentő egyidejű tájékoztatása mellett – a (3c) bekezdés szerinti kivitelezés
megtiltását kérelmezheti a műszaki biztonsági hatóságnál, ha a (2) bekezdés szerinti feltételek fennállnak. A műszaki
biztonsági hatóság a kérelem alapján dönt
a) a tervek kivitelezésre alkalmassága tárgyában, illetve
b) szükség szerint meghatározza azokat a műszaki biztonsági feltételeket, amelyek teljesülése esetén a terv
kivitelezésre alkalmassága biztosítható.
(3e) A (3d) bekezdés szerinti eljárás a (3c) bekezdésben foglalt joghatás beálltától számított 20 napon belül
kezdeményezhető. A határidő jogvesztő. A műszaki biztonsági hatóság az ügyben 20 napon belül dönt.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. november 17-i ülésnapján fogadta el.
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2. §		
A Vet. a következő 27/A. §-sal egészül ki:
„27/A. § (1) A 146/A. § (9) bekezdése alapján díjmentes csatlakozásra jogosult igénybejelentőnek a hálózati
engedélyes megtéríti a csatlakozással kapcsolatos, igazolt költségeit, ha
a) a csatlakozással összefüggő tervek alapján a csatlakozás kivitelezése a 27. § alapján megkezdhető,
b) az igénybejelentő a hálózati csatlakozás kivitelezését befejezi, és azt
ba) a hálózati engedélyesnek a 27. § (2) bekezdése szerinti, a tervek kivitelezésre alkalmasságáról szóló, nyilatkozata
kézhezvételétől,
bb) nyilatkozat hiányában a 27. § (2) bekezdésében foglalt határidő lejártától,
bc) a 27. § (3d) bekezdés alapján folytatott eljárásban meghozott, a tervek kivitelezésre alkalmasságát megállapító
döntés véglegessé válásától, vagy
bd) a 27. § (4) bekezdés szerinti döntés véglegessé válásától
számított százhúsz napon belül bejelenti, és
c) a 27. § (8) bekezdés szerinti olyan közigazgatási hatósági eljárásra kerül sor, amely az üzembe helyezés
elrendelésével zárul.
(2) Ha a költségek (1) bekezdés szerinti megtérítésére a megtérítési igény bejelentését követő 15 napon belül nem
került sor, a fizetésre kötelezés tárgyában a műszaki biztonsági hatóság kérelemre dönt. A kérelem az (1) bekezdés
c) pontja szerinti eljárás keretében is előterjeszthető.
(3) A (2) bekezdés szerinti eljárás igazgatási szolgáltatási díja huszonkétezer forint. A hatóság a díj megfizetésére
az eljárást lezáró döntésében
a) a hálózati engedélyest kötelezi, ha a kérelmező kérelmének részben vagy egészben helyt ad,
b) a kérelmezőt kötelezi, ha a kérelmet elutasítja.”
3. §		
A Vet. 146/A. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A (9) bekezdés szerinti mentességet több lakást vagy lakóházat és a hozzájuk tartozó több nem lakás céljára
szolgáló helyiséget vagy épületet magában foglaló ingatlan esetében lakásonként, lakóházanként, illetve nem lakás
céljára szolgáló helyiségenként, épületenként kell alkalmazni.”
4. §		
A Vet.
a)
27. § (2) bekezdésében a „csatlakozás megtagadásáról” szövegrész helyébe a „csatlakozás
megengedhetőségéről vagy annak megtagadásáról”,
b)
27. § (4) bekezdésében a „Hivatal” szövegrészek helyébe a „műszaki biztonsági hatóság”,
c)
170. § (1) bekezdés 53. pontjában az „üzembe helyezés elrendelésével kapcsolatos eljárása szabályait”
szövegrész helyébe az „üzembe helyezés elrendelésével kapcsolatos eljárása, továbbá a 27/A. § (2) szerinti
eljárás anyagi és eljárási szabályait”,
d)
170. § (3) bekezdés 4. pontjában a „mértékét,” szövegrész helyébe a „mértékét a 27/A. § szerinti díj
mértékének kivételével,”
szöveg lép.

2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása
5. §		
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 89. §-a a következő (1a)–(1c) bekezdéssel
egészül ki:
„(1a) A 108. § (7) bekezdése alapján díjmentes csatlakozásra jogosult igénybejelentő esetében, ha a földgázelosztó
az igénybejelentést követő, az (1) bekezdésben foglalt határidő lejártát követő napig nem nyilatkozik, a kiviteli terv
alkalmasságát megállapító nyilatkozat megadottnak tekintendő és a csatlakozóvezeték, illetve az ahhoz szükséges
felhasználói berendezés a benyújtott kiviteli terv alapján kivitelezhető.
(1b) A földgázelosztó – az igénybejelentő egyidejű tájékoztatása mellett – az (1a) bekezdés szerinti kivitelezés
megtiltását kérelmezheti a műszaki biztonsági hatóságnál, ha a terv kivitelezésre alkalmatlan. A műszaki biztonsági
hatóság a kérelem alapján dönt
a) a tervek kivitelezésre alkalmassága tárgyában, illetve
b) szükség szerint meghatározza azokat a műszaki biztonsági feltételeket, amelyek teljesülése esetén a terv
kivitelezésre alkalmassága biztosítható.
(1c) Az (1b) bekezdés szerinti eljárás az (1a) bekezdésben foglalt joghatás beálltától számított 20 napon belül
kezdeményezhető. A határidő jogvesztő. A műszaki biztonsági hatóság az ügyben húsz napon belül dönt.”

8532

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 261. szám

6. §		
A Get. „A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés létesítése és üzemben tartása” alcíme a következő
89/A. §-sal egészül ki:
„89/A. § (1) A 108. § (7) bekezdése alapján díjmentes csatlakozásra jogosult igénybejelentőnek a földgázelosztó
megtéríti a csatlakozással kapcsolatos, igazolt költségeit, ha
a) a kiviteli terv alapján a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés kivitelezése a 89. § alapján megkezdhető,
b) az igénybejelentő a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés kivitelezését befejezi, és azt
ba) a földgázelosztónak a 89. § (1) bekezdése szerinti felülvizsgálat eredményeként kiadott, a tervek kivitelezésre
alkalmasságáról szóló nyilatkozata kézhezvételétől,
bb) nyilatkozat hiányában a 89. § (1) bekezdésében foglalt határidő lejártától,
bc) a 89. § (1b) bekezdés alapján folytatott eljárásban meghozott, a tervek kivitelezésre alkalmasságát megállapító
döntés véglegessé válásától, vagy
bd) a 89. § (2) bekezdés szerinti döntés véglegessé válásától
számított százhúsz napon belül bejelenti, és
c) a 89. § (4a) bekezdés szerinti olyan közigazgatási hatósági eljárásra kerül sor, amely az üzembe helyezés
elrendelésével zárul.
(2) Ha a költségek (1) bekezdés szerinti megtérítésére a megtérítési igény bejelentését követő 15 napon belül nem
került sor, a fizetésre kötelezés tárgyában a műszaki biztonsági hatóság kérelemre dönt. A kérelem az (1) bekezdés
c) pontja szerinti eljárás keretében is előterjeszthető.
(3) A (2) bekezdés szerinti eljárás igazgatási szolgáltatási díja huszonkétezer forint. A hatóság a díj megfizetésére
az eljárást lezáró döntésében
a) a földgázelosztót kötelezi, ha a kérelmező kérelmének részben vagy egészben helyt ad,
b) a kérelmezőt kötelezi, ha a kérelmet elutasítja.”
7. §		
A Get. 108. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A (7) bekezdés szerinti mentességet több lakást vagy lakóházat és a hozzájuk tartozó több nem lakás céljára
szolgáló helyiséget vagy épületet magában foglaló ingatlan esetében lakásonként, lakóházanként, illetve nem lakás
céljára szolgáló helyiségenként, épületenként kell alkalmazni.”
8. §		
A Get.
a)
132. § 54. pontjában az „üzembe helyezés elrendelésével kapcsolatos eljárása szabályait” szövegrész helyébe
az „üzembe helyezés elrendelésével kapcsolatos eljárása, továbbá a 89/A. § (2) bekezdése szerinti eljárás
anyagi és eljárási szabályait”,
b)
133. § (2) bekezdés 6. pontjában a „mértékét” szövegrész helyébe a „mértékét a 89/A. § szerinti díj
mértékének kivételével,”
szöveg lép.
9. §		
Hatályát veszti a Get. 89. § (1) bekezdésében az „A földgázelosztónak a kivitelezésre alkalmasságot megállapító
nyilatkozata hiányában a létesítmény nem kivitelezhető.” szövegrész.

3. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása
10. §		
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 55/J. §-a a következő
(1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A víziközmű-szolgáltató a bekötéssel összefüggő tervek kivitelezésre alkalmasságával kapcsolatos nyilatkozatát
az igénybejelentést követő 15 napon belül adja ki. Ha a víziközmű-szolgáltató e határidő lejártát követő napig
nem nyilatkozik, az alkalmassággal kapcsolatos nyilatkozat megadottnak tekintendő és a csatlakozás a benyújtott,
a bekötéssel összefüggő tervek alapján kivitelezhető.
(1b) A víziközmű-szolgáltató – az igénybejelentő egyidejű tájékoztatása mellett – az (1a) bekezdés szerinti
kivitelezés megtiltását kérelmezheti a műszaki biztonsági hatóságnál, ha a terv kivitelezésre alkalmatlan. A műszaki
biztonsági hatóság a kérelem alapján dönt
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a) a tervek kivitelezésre alkalmassága tárgyában, illetve
b) szükség szerint meghatározza azokat a műszaki biztonsági feltételeket, amelyek teljesülése esetén a terv
kivitelezésre alkalmassága biztosítható.
(1c) Az (1b) bekezdés szerinti eljárás az (1a) bekezdésben foglalt joghatás beálltától számított 20 napon belül
kezdeményezhető. A határidő jogvesztő. A műszaki biztonsági hatóság az ügyben 20 napon belül dönt.”
11. §		
A Vksztv. 17. alcíme a következő 55/K. §-sal egészül ki:
„55/K. § (1) Az 55/H. § alapján díjmentes csatlakozásra jogosult igénybejelentőnek a víziközmű-szolgáltató megtéríti
az ivóvízvezeték vagy szennyvízvezeték bekötésével összefüggésben felmerült, igazolt költségeit, ha
a) az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték létesítésére irányuló tervek alapján a csatlakozás
kivitelezése e törvény alapján megkezdhető,
b) az igénybejelentő a bekötés kivitelezését befejezi, és azt
ba) a víziközmű-szolgáltatónak az 55/J. § (1a) bekezdése szerinti, a bekötéssel összefüggő tervek kivitelezésre
alkalmasságáról szóló nyilatkozata kézhezvételétől,
bb) nyilatkozat hiányában a terv benyújtásától számított 15 napos határidő lejártától,
bc) az 55/J. § (1b) bekezdés alapján folytatott eljárásban meghozott, a tervek kivitelezésre alkalmasságát
megállapító döntés véglegessé válásától, vagy
bd) az 55/J. § (1) bekezdés szerinti döntés véglegessé válásától
számított százhúsz napon belül bejelenti, és
c) az 55/J. § (4) bekezdés szerinti olyan közigazgatási hatósági eljárásra kerül sor, amely az üzembe helyezés
elrendelésével zárul.
(2) Ha a költségek (1) bekezdés szerinti megtérítésére a megtérítési igény bejelentését követő 15 napon belül nem
került sor, a fizetésre kötelezés tárgyában a műszaki biztonsági hatóság kérelemre dönt. A kérelem az (1) bekezdés
c) pontja szerinti eljárás keretében is előterjeszthető.
(3) A (2) bekezdés szerinti eljárás igazgatási szolgáltatási díja huszonkétezer forint. A hatóság a díj megfizetésére
az eljárást lezáró döntésében
a) a víziközmű-szolgáltatót kötelezi, ha a kérelmező kérelmének részben vagy egészben helyt ad,
b) a kérelmezőt kötelezi, ha a kérelmet elutasítja.”
12. §		
A Vksztv. 74. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Felhatalmazást kap az iparügyekért felelős miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben
rendeletben szabályozza a műszaki biztonsági hatóság részére a kérelemre indult eljárásért fizetendő igazgatási
szolgáltatási díj mértékét – ide nem értve az 55/K. § (3) bekezdés szerinti díj mértékét –, és a díj beszedésével,
kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat.”
13. §		
A Vksztv.
1.
74. § (1) bekezdés 27. pontjában az „üzembe helyezés elrendelésével kapcsolatos eljárása szabályait”
szövegrész helyébe az „üzembe helyezés elrendelésével kapcsolatos eljárása, továbbá az 55/K. §
(2) bekezdése szerinti eljárás anyagi és eljárási szabályait” szöveg,
2.
78. § (1) bekezdésében a „2019. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2022. december 31. napjáig” szöveg
lép.

4. A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény módosítása
14. §		
A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Közműadó tv.) 5. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Az adó alapja – az (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a közművezeték nyomvonalának méterben
kifejezett hossza.
(2) A víziközmű közművezeték adójának adóalapja – külön-külön ivóvíz-törzshálózatra és szennyvíz-törzshálózatra
vetített – közművezeték nyomvonalának (3) bekezdés szerint korrigált hossza méterben.
(3) A (2) bekezdés szerinti korrigált hossz az (1) bekezdés szerint meghatározott közművezeték hossz és alábbi
korrekciós tényező szorzata, ahol a korrekciós tényező
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a) 0,35, ha az adóalany ellátási területén a tárgyévet megelőző évben értékesített ivóvíz vagy elvezetett szennyvíz
köbméterben számított mennyiségének 1 kilométer közművezetékre vonatkoztatott hányadosa (a továbbiakban:
Hányados) 0–6 500,
b) 0,70, ha a Hányados 6 501–8 000,
c) 1,00, ha a Hányados 8 001–9 000,
d) 1,50, ha a Hányados 9 001–10 000,
e) 2,00, ha a Hányados 10 001–11 000,
f ) 2,50, ha a Hányados 11 001–12 000,
g) 3,50, ha a Hányados 12 001–13 000,
h) 4,50, ha a Hányados 13 001 vagy feletti.
(4) Az adóalany egy nyomvonalon lévő, azonos szolgáltatás nyújtására alkalmas több közművezetékét egy
közművezetéknek kell tekinteni.”

5. Záró rendelkezések
15. §		
Ez a törvény 2021. január 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2020. évi CXXI. törvény
egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról*
1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
módosítása
1. §		
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.)
8/A. §-a a következő h)–k) ponttal egészül ki:
[A Kormány rendeletében kijelölt fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kijelölt kormányhivatal]
„h) törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén adatszolgáltatást teljesít a nyilvántartásból;
i) közokiratot ad ki a nyilvántartott adatokról;
j) törvény hatálya alá tartozó tevékenységével összefüggésben gondoskodik a személyes adatok védelméről;
k) ellátja a személyazonosítás céljára szolgáló, illetve jogosultságot igazoló okmányok kiadásával kapcsolatosan
hatáskörébe utalt, törvényben meghatározott adatkezelési feladatokat.”
2. §		
Az Nytv. 15. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A nyilvántartással összefüggő eljárásban informatikai rendszer igénybevételével előállított lakcímbejelentés
iránti kérelem – jogszabályban meghatározott adatokon kívül – tartalmazza az eljáró polgár személyazonosság
igazolására alkalmas hatósági igazolványának adatait és cselekvőképessége tényét az eljárás lefolytatása céljából.”
3. §		
Az Nytv. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az elektronikus anyakönyvbe bejegyzett személyek 11. § (1) bekezdésében meghatározott adatait
az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás adatkezelője, illetve az elektronikus anyakönyvbe bejegyzés teljesítésére
jogosult személy a bejegyzést követően átvezeti a nyilvántartáson.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. november 17-i ülésnapján fogadta el.
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4. §		
Az Nytv. 17. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A nyilvántartásból adatok az alábbi csoportosítás szerint szolgáltathatók:)
„h) a 24/I. § szerinti adatok.”
5. §

(1) Az Nytv. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Egyedi adatszolgáltatás bármely járási hivatalnál és a kijelölt kormányhivatalnál kérelmezhető. A járási hivatal
és a kijelölt kormányhivatal az egyedi adatszolgáltatás iránti kérelmet átteszi a nyilvántartást kezelő szervnek, ha
az adatszolgáltatáshoz szükséges adatok nem állnak a rendelkezésére.”
(2) Az Nytv. 18. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Adatszolgáltatás helyett a kérelmező bármely járási hivatalnál és a kijelölt kormányhivatalnál igényelheti, hogy
kapcsolatfelvétel céljából a járási hivatal vagy a kijelölt kormányhivatal az általa megjelölt személyt, személyi kört
keresse meg, és
a) kérje írásos hozzájárulását ahhoz, hogy név, lakcím és értesítési cím adatait a kérelmező rendelkezésére
bocsáthassa, vagy
b) arról értesítse, hogy a kérelmezőt közvetlenül keresse meg, ha vele a kapcsolatot fel kívánja venni.
(5) A nyilvántartást kezelő szerv, a kijelölt kormányhivatal és bármely járási hivatal a személyazonosító igazolvány,
továbbá a személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány okmányazonosítóját megjelölő kérelmező
részére a felhasználás céljának és jogalapjának igazolása nélkül is adatszolgáltatást teljesít az okmányok kiadásáról,
érvényességének, elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének, találásának, megkerülésének tényéről.
Az adatszolgáltatás elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján is igényelhető.”

6. §		
Az Nytv. a következő 19/G. §-sal egészül ki:
„19/G. § Az Országgyűlés Hivatala kapcsolattartás és megemlékezés szervezése céljából a nyilvántartást kezelő
szervtől kérheti az általa nyilvántartott országgyűlési képviselő, volt országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló,
volt nemzetiségi szószóló személyes adatai felhasználásával az országgyűlési képviselő, volt országgyűlési képviselő,
nemzetiségi szószóló, volt nemzetiségi szószóló 17. § (2) bekezdés f ) pontja szerinti adatát, valamint elhalálozása
idejének adatát.”
7. §		
Az Nytv. a következő 21/A. §-sal egészül ki:
„21/A. § Az e törvény felhatalmazása alapján – a 21. §-ban meghatározottak mellett – a 17. § (2) bekezdés b) pontja
szerinti adatokat jogosult igényelni az értesítési cím, az állampolgárság, a családi állapot, a házasságkötés vagy
a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helye, a nem, a nyilvántartásból való – az elhalálozáson kívüli –
kikerülés oka, helye és ideje adatok kivételével a vasúti közlekedési hatóság az elektronikus vasúti személyi és
szervezeti nyilvántartás vezetése céljából.”
8. §		
Az Nytv. 22. §-a a következő o) ponttal egészül ki:
[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti adatok igénylésére jogosultak:]
„o) a közúti közlekedési nyilvántartó szerv, valamint a közlekedési igazgatási hatóság a nyilvántartásban szereplő
polgárok adatai változásának követéséhez.”
9. §		
Az Nytv. a következő 23/C. §-sal egészül ki:
„23/C. § A 15. § (1b) bekezdésében meghatározott adatokat a nyilvántartás szervei megismerhetik, valamint azokat
a nyilvántartást kezelő szervtől igényelhetik a 24. §-ban meghatározott szervek.”
10. §		
Az Nytv. IV. fejezete a következő 24/I. §-sal egészül ki:
„24/I. § A nyilvántartást kezelő szerv az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
szóló 2015. évi CCXXII. törvény 42/B. §-a szerinti ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerinti szolgáltató automatikus
információátadásra vonatkozó jelzésére a polgár 11. § (1) bekezdés h) pontja szerinti adatát, állampolgárságát,
a személyazonosító igazolványának okmányazonosítóját, aláírását, valamint arcképmását átadja.”
11. §		
Az Nytv. 28/C. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az értesítési szolgáltatáshoz csatlakozott szervek adatainak nyilvántartására a jogosultsági nyilvántartás
szabályait kell alkalmazni.”
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12. §

(1) Az Nytv. 29. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A tároló elem nem tartalmazza az ujjnyomat adatot, ha a polgár
a) a személyazonosító igazolvány kiállításakor a 6. életévét még nem töltötte be,
b) annak adására ideiglenesen fizikailag képtelen, vagy
c) annak adására fizikailag képtelen.”
(2) Az Nytv. 29. §-a a következő (22) bekezdéssel egészül ki:
„(22) A polgár elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján is kezdeményezheti lakcímének
rögzítését az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén, ha a tároló elem azt nem, vagy nem helyesen
tartalmazza.”

13. §

(1) Az Nytv. 29/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 29. § (9) bekezdésében foglalt esetek kivételével a személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelem
előterjesztésekor a nyilvántartás szerve az ujjnyomatnak a személyazonosító igazolvány tároló elemén történő
elhelyezése céljából rögzíti a polgár ujjnyomatát, ha a polgár a kérelem benyújtásakor 6. életévét betöltötte.”
(2) Az Nytv. 29/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A bv. szerv vagy a járási hivatal átveszi a fogvatartott polgár személyazonosító igazolvány iránti kérelmét.
A fogvatartott polgár a bv. szerv vagy a járási hivatal rendelkezésére bocsátja a 29. § (2) bekezdés a)–g) pontjában
megjelölt személyes adatait és saját kezű aláírását, valamint az (1) bekezdés szerint az ujjnyomatát. A bv. szerv – ha
törvény eltérően nem rendelkezik – az adatokat a kijelölt kormányhivatal részére történő megküldésig kezeli.”
(3) Az Nytv. 29/A. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A 29. § (9) bekezdésében foglalt esetek kivételével a honosítási és visszahonosítási kérelmet átvevő szerv
a honosítási és visszahonosítási kérelem (a továbbiakban együtt: honosítási kérelem) benyújtásakor 6. életévét
betöltött, valamint a honosítási kérelem benyújtásának évében 6. életévét betöltő polgár ujjnyomatát rögzíti
az ujjnyomat adatnak a személyazonosító igazolvány tároló elemén történő elhelyezése céljából. A honosítási
kérelmet átvevő szerv az ujjnyomatot a honosítási kérelem továbbításával egyidejűleg küldi meg az állampolgársági
ügyekben eljáró szervnek. Az állampolgársági ügyekben eljáró szerv az ujjnyomat adatot a 14. § m) pont
mj) alpontjában meghatározott feladata teljesítése céljából, az értesítés megküldéséig kezeli, az értesítés
megküldését, valamint a honosítási kérelem elutasítását követően az ujjnyomat adatot haladéktalanul törli.
(4) A nyilvántartást kezelő szerv – a 11. § (4) bekezdésében meghatározott kivétellel – és a kijelölt kormányhivatal
az ujjnyomatot az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel az állandó személyazonosító igazolvány kiállításáig,
valamint a személyazonosító igazolvány kiadását megtagadó határozat vagy eljárást megszüntető végzés
véglegessé válásáig kezeli, azt az állandó személyazonosító igazolvány kiállításakor, valamint a személyazonosító
igazolvány kiadását megtagadó határozat vagy az eljárást megszüntető végzés véglegessé válását követően
haladéktalanul törölni kell.
(5) A honosítási kérelmet előterjesztő polgár ujjnyomat adatát a kijelölt kormányhivatal az állampolgársági
eskü vagy fogadalom letételéig, legfeljebb azonban a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
16. § (6) bekezdésében meghatározott időpontig kezeli. A honosítási kérelmet előterjesztő polgár ujjnyomat
adatát a kijelölt kormányhivatal a tároló elemen csak akkor helyezheti el, ha a polgár a 6. életévét legkésőbb
az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének napján betölti.”

14. §		
Az Nytv. 29/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A 29. § (7) bekezdés b) pontja szerinti ujjnyomatot – ha azt az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleme
tartalmazza – a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány kiadása iránti kérelem előterjesztésekor,
valamint az elektronikus ügyintézési ponton előterjesztett kérelem esetén az állandó személyazonosító igazolvány
személyes átadásakor az eljáró hatóság a személyazonosítás céljából összeveti a polgár ujjnyomatával, kizárólag
abból a célból, hogy a személyazonosság igazolására bemutatott állandó személyazonosító igazolvány és a polgár
közötti kapcsolat kétséget kizáróan megállapítható legyen. Az eljáró hatóság az összevetés elvégzéséig kezeli
az ujjnyomatot.”
15. §

(1) Az Nytv. 29/E. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 29. § (9) bekezdés b) pontjában meghatározott polgár részére a kiállítás napjától számított 1 éves
érvényességi idejű személyazonosító igazolványt kell kiállítani.”
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(2) Az Nytv. 29/E. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 70. életévet betöltött jogosult – az (1a), (4) és (4a) bekezdésben foglalt kivétellel – kérheti, hogy részére
a kiállítás napjától számított 10 éves érvényességi idejű személyazonosító igazolvány kerüljön kiállításra.”
16. §		
Az Nytv. 31. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Az adatszolgáltatási nyilvántartás adatkezelési műveletenkénti bontásban az alábbi adatokat tartalmazza:)
„e) az adatszolgáltatás alanyának természetes személyazonosító adatait.”
17. §		
Az Nytv. a következő 31/A. §-sal egészül ki:
„31/A. § (1) A személyes adatokkal elektronikus úton végzett adatkezelési műveletek jogszerűségének
ellenőrizhetősége, valamint a személyes adatok integritásának és biztonságának biztosítása céljából a nyilvántartást
kezelő szerv automatizált adatkezelési rendszerben (a továbbiakban: naplórendszer) rögzíti a nyilvántartásban
végzett adatkezelési művelettel összefüggő információkat.
(2) A naplórendszerben történik a nyilvántartásban, illetve a nyilvántartás szolgáltatásait támogató
informatikai alkalmazásokban végzett adatkezelési műveletre vonatkozó eseményt leíró információk
(a továbbiakban: naplóbejegyzés) gyűjtése.
(3) A naplóbejegyzés tartalmazza
a) az adatkezelési művelettel érintett személyes adatok körének meghatározását,
b) az adatkezelési művelet jogalapját, célját és indokát,
c) az adatkezelési művelet elvégzésének pontos dátumát és időpontját,
d) az adatkezelési műveletet végrehajtó hatóság és személy vagy elektronikus információs rendszer nevét és
felhasználói azonosító adatát és a tevékenységét leíró adatokat,
e) a megőrzési időre vonatkozó adatokat,
f ) az egyéb, az adatkezelési művelettel összefüggő leíró és technikai adatokat.
(4) Naplóbejegyzést a személyes adatokkal végzett valamennyi műveletről, az adatkezelési esemény megtörténtével
egyidejűleg kell képezni. A naplóbejegyzést pontos és megmásíthatatlan időadattal kell ellátni.
(5) A naplórendszerben rögzített adatok kizárólag az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése, az adatbiztonsági
követelmények érvényesítése, büntetőeljárás lefolytatása céljából, törvényben meghatározott felderítési,
nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési
célból ismerhetőek meg és használhatóak fel.
(6) A naplórendszerből a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, továbbá az (5) bekezdésben
meghatározott célból jogszabályban meghatározott tevékenységet folytató személy és szervezet részére – azok erre
irányuló kérelmére – a nyilvántartást kezelő szerv adatot továbbít. A naplórendszerből történő adatszolgáltatást
is naplózza a nyilvántartást kezelő szerv.
(7) A naplórendszert a jogosulatlan hozzáféréstől védeni kell.
(8) A nyilvántartási rendszer, valamint a nyilvántartás szolgáltatásait támogató alkalmazások
alkalmazásüzemeltetési, illetve a hálózati- és rendszer-üzemeltetési működési eseményeire vonatkozó információk
gyűjtése nem a naplórendszerben történik.
(9) A naplórendszerben a naplóbejegyzések megőrzési ideje annak keletkezésétől számított tíz év. A megőrzési idő
leteltét követően a naplóbejegyzést haladéktalanul törölni kell, kivéve, ha már megkezdett ellenőrzési eljáráshoz
van szükség a naplóbejegyzésre. Ebben az esetben az eljárás lezárultát követően kell a törlést végrehajtani.”
18. §		
Az Nytv. 33/B. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az elhalálozásról szóló értesítési szolgáltatáshoz csatlakozott szervek esetében az (1) bekezdés szerinti
nyilvántartás a (2) bekezdés a)–c) pontjában, valamint a d) pont da)–dd), dg) és di) alpontjában foglalt adatokat
tartalmazza. Jelen bekezdés alkalmazásában a nyilvántartás tartalmazza a csatlakozott szerv elektronikus
kapcsolattartásra szolgáló hivatalos elérhetőségét is.”
19. §		
Az Nytv. a következő 52/I. és 52/J. §-sal egészül ki:
„52/I. § (1) A 2016. január 1. napját követően kiállított, érvényes tároló elemet nem tartalmazó állandó
személyazonosító igazolvánnyal rendelkező polgár a 29/E. § (1) vagy (2) bekezdése szerinti állandó
személyazonosító igazolvány kiadását igényelheti.
(2) A 2021. augusztus 2. napját megelőzően kiállított állandó személyazonosító igazolványok esetén kizárólag
a tároló elemmel ellátott és ujjnyomat adatot tartalmazó állandó személyazonosító igazolvány pótolható.

8538

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 261. szám

52/J. § (1) 2026. augusztus 3. napján érvényét veszti a 2000. január 1. napja előtt kiállított személyazonosító
igazolvány.
(2) 2031. augusztus 3. napján érvényét veszti az a 2016. január 1. napját követően kiállított határidő nélküli
érvényességi idejű személyazonosító igazolvány, amely esetén a polgár 2021. augusztus 2. napjáig nem töltötte be
70. életévét.”
20. §		
Az Nytv. a következő 54. §-sal egészül ki:
„54. § Ez a törvény az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok
és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről szóló, 2019. június 20-i
(EU) 2019/1157 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
21. §		
Az Nytv.
a)
4. § (1) bekezdés c) pontjában és 4. § (2) bekezdésében a „4. § (3) és (3a) bekezdése” szövegrész helyébe
a „4. § (2a), (3), (3a) és (7) bekezdése” szöveg,
b)
18/A. § (1) és (3) bekezdésében, 24/B. § (2) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „járási hivatal
és a kijelölt kormányhivatal” szöveg,
c)
24. § (1) bekezdésében a „feladatainak ellátásához” szövegrész helyébe a „feladatainak ellátásához, valamint
az igazságügyi szakértő a tevékenységére vonatkozó törvény előírásai alapján végzett feladatai ellátásához”
szöveg,
d)
29/E. § (1) bekezdésében az „a (2), (4) és a (4a) bekezdésben” szövegrész helyébe az „az (1a) (2), (4) és
a (4a) bekezdésben” szöveg,
e)
29/E. § (4) bekezdésében az „az (1) bekezdésben meghatározott érvényességi idővel” szövegrész helyébe
az „az (1) és (1a) bekezdésben meghatározott érvényességi idővel” szöveg,
f)
29/E. § (4a) bekezdésében az „a menekültkénti vagy oltalmazottkénti státuszról rendelkező döntés”
szövegrész helyébe az „– az (1a) bekezdésben meghatározott kivétellel – a menekültkénti vagy
oltalmazottkénti státuszról rendelkező döntés” szöveg
lép.
22. §		
Hatályát veszti az Nytv.
a)
5. § (21) bekezdésében az „– a 29/E. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel –” szövegrész,
b)
7. § (2) bekezdése,
c)
21. § f ) pontja,
d)
29. § (6) bekezdés b) pontjában és 29. § (7) bekezdésében az „– a 29/E. § (2) bekezdésében foglalt eset
kivételével –” szövegrész,
e)
34. § (6) bekezdésében az „Az elektronikus ügyintézési pontot a nyilvántartást kezelő szerv működteti.”
szövegrész.

2. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
módosítása
23. §		
A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
(a továbbiakban: Ltv.) 17. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Magyar Nemzeti Levéltár a levéltári anyaggal kapcsolatos, a Kormány rendeletében meghatározott
elektronikus adatokról – ha jogszabály szigorúbb követelményt nem állapít meg – legalább a Kormány
rendeletében meghatározottak szerinti gyakorisággal és rendben biztonsági mentéseket hoz létre, valamint
a biztonsági mentéseket a Kormány által kijelölt, az adatok őrzéséért felelős szervnek megküldi. A biztonsági mentés
adataiba az adatok őrzéséért felelős szerv nem tekinthet bele.”
24. §		
Az Ltv. a következő 35/C. §-sal egészül ki:
„35/C. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a Magyar Nemzeti Levéltárnak a levéltári
anyaggal kapcsolatos adatai biztonsági mentésének rendjét és gyakoriságát, a biztonsági mentéssel érintett adatok
körét, valamint az adatok őrzéséért felelős szervet.”
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25. §		
Az Ltv.
a)
8. § b) pontjában a „szabályozza” szövegrész helyébe a „szabályozza és ellenőrzi – az elektronikus iratok
biztonságos másolatának átadására és tárolására vonatkozó kormányrendeletben meghatározott eltéréssel –”
szöveg,
b)
17. § (2) bekezdés b) pontjában az „elektronikus ügyintézésre kötelezett szerv” szövegrész helyébe
az „elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett szerv” szöveg
lép.

3. A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény módosítása
26. §

(1) A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Bv. Sztv.) 28/A. § (1) bekezdés
c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A bv. szervezet a büntetés-végrehajtás rendjének és biztonságának megőrzése érdekében és a kapcsolattartó
személyazonosságának a látogatás alkalmából történő megállapítása, valamint a fogvatartott más személyekkel
fenntartott kapcsolattartási jogának biztosítása céljából – a kapcsolattartóként megjelölt személy hozzájárulásával –
nyilvántartja mindazoknak a személyeknek a személyes adatait, akikkel a fogvatartott kapcsolatot tart fenn
(a továbbiakban: kapcsolattartó). A kapcsolattartók nyilvántartása kiterjed a kapcsolattartó]
„c) telefonszámára, ha az a kapcsolattartás módja miatt indokolt,”
(2) A Bv. Sztv. 28/A. § (1) bekezdése a következő g) és h) ponttal egészül ki:
[A bv. szervezet a büntetés-végrehajtás rendjének és biztonságának megőrzése érdekében és a kapcsolattartó
személyazonosságának a látogatás alkalmából történő megállapítása, valamint a fogvatartott más személyekkel
fenntartott kapcsolattartási jogának biztosítása céljából – a kapcsolattartóként megjelölt személy hozzájárulásával –
nyilvántartja mindazoknak a személyeknek a személyes adatait, akikkel a fogvatartott kapcsolatot tart fenn
(a továbbiakban: kapcsolattartó). A kapcsolattartók nyilvántartása kiterjed a kapcsolattartó]
„g) elektronikus levelezési címére, a telekommunikációs kapcsolattartás időpontjáról való értesítés érdekében,
ha az a kapcsolattartás módja miatt indokolt, és
h) telekommunikációs alkalmazásban regisztrált azonosító nevére, ha az a kapcsolattartás módja miatt indokolt.”
(3) A Bv. Sztv. 28/A. § (2) bekezdése a következő g) és h) ponttal egészül ki:
(A bv. szervezet nyilvántartja a hivatalos minőségben kapcsolattartó személy)
„g) elektronikus levelezési címét a telekommunikációs kapcsolattartás időpontjáról való értesítés érdekében,
ha az a kapcsolattartás módja miatt indokolt, és
h) telekommunikációs alkalmazásban regisztrált azonosító nevét, ha az a kapcsolattartás módja miatt indokolt.”
(4) A Bv. Sztv. 28/A. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A bv. szervezet az (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti, valamint a (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti adatokat
kizárólag a bv. szerv által nyújtott elektronikus kapcsolattartási forma igénybevétele esetén tartja nyilván.
(4) A telekommunikációs eszköz útján biztosított elektronikus kapcsolattartás során a kapcsolattartó személy
és a hivatalos minőségben kapcsolattartó személy személyazonosság igazolására alkalmas okmányának
felmutatásával azonosítja magát. A hivatalos minőségben kapcsolattartó személynek a hivatása gyakorlására való
jogosultságot igazoló igazolványát, továbbá – ha annak ellenőrzésére még nem került sor – az első alkalommal
történő kapcsolatfelvétel esetén a hivatalos kapcsolattartást megalapozó okiratot is fel kell mutatnia.
(5) A (4) bekezdés szerinti azonosítás során, ha a személyazonosság igazolására alkalmas okmányon szereplő adatok
a kapcsolattartói nyilvántartásban szereplő adatokkal nem egyeznek, illetve az arcképmás vizuális összevetése
alapján az azonosság tekintetében kétség merül fel, vagy a kapcsolattartásra jelentkező személy a bv. szerv felhívása
ellenére nem mutatja fel a (4) bekezdésben meghatározott igazolványt vagy okiratot, a kapcsolattartásra nem
kerülhet sor.”

27. §		
A Bv. Sztv.
a)
8. §-ában az „igazgató (a továbbiakban:” szövegrész helyébe a „főigazgató, igazgató (a továbbiakban együtt:”
szöveg,
b)
28/A. § (1) bekezdés b) pontjában a „(székhelyére)” szövegrész helyébe a „vagy értesítési címére” szöveg,
c)
28/B. § (2) bekezdés b) pontjában a „lakcímet” szövegrész helyébe a „lakcímet vagy értesítési címet” szöveg
lép.
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28. §		
Hatályát veszti a Bv. Sztv.
a)
28/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „– a kapcsolattartóként megjelölt személy hozzájárulásával –”
szövegrész,
b)
28/A. § (1) bekezdés d) pontjában és 28/A. § (2) bekezdés e) pontjában az „és” szövegrész.

4. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló
1996. évi XX. törvény módosítása
29. §		
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi
XX. törvény (a továbbiakban: Szaz.tv.) „Összerendelési nyilvántartás” alcíme a következő 10/F. §-sal egészül ki:
„10/F. § Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti központi
azonosítási ügynök használata esetén az összerendelési nyilvántartás szolgáltatást igénybevevő szerv a polgárnak
az összerendelési nyilvántartás hatálya alá tartozó más azonosítója igazolásával is kérhet adatszolgáltatást a 10/C. §
megfelelő alkalmazásával
a) a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból,
b) a központi idegenrendészeti nyilvántartásból, vagy
c) az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartásából,
ha az adatszolgáltatás igénylésére az adatkezelő törvény felhatalmazása alapján jogosult. E művelet idejére
az adatkezelő jogosult az adott azonosító vonatkozásában az összerendelési bejegyzés felvételét kezdeményező
szerv által képzett, a 10/A. § (4) bekezdése szerinti titkosított összerendelési kapcsolati kód kezelésére.”
30. §

(1) A Szaz.tv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv a fiatalok életkezdési támogatásáról
szóló törvény szerinti belföldi gyermek természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakcímét, valamint
nyilvántartási jogcímét közli az állami adóhatósággal. A gyermek részére az állami adóhatóság a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv adatszolgáltatása alapján az adóigazolványt hivatalból adja ki.”
(2) A Szaz.tv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv a fiatalok életkezdési
támogatásáról szóló törvény szerinti belföldi gyermek természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát,
lakcímét, nyilvántartási jogcímét, továbbá ha a Magyarországon élő magyar állampolgár újszülött – a titkolt
terhesség, valamint a szülőnek az újszülött örökbefogadásához adott hozzájárulás esete kivételével –
intézetben született, ezt a tényt közli az állami adóhatósággal. Az állami adóhatóság a belföldi gyermek részére
az adóigazolvány kiállításáról hivatalból gondoskodik.
(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatása
alapján – a titkolt terhesség, valamint a szülőnek az újszülött örökbefogadásához adott hozzájárulás esete
kivételével – az intézetben született, Magyarországon élő magyar állampolgár újszülött részére hivatalból
kiadásra kerülő állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén az adóazonosító jel elhelyezése, továbbá
az adóigazolvány megszemélyesítése céljából az állami adóhatóság az adatok átadását követően 8 órán belül
gondoskodik a gyermek adóazonosító jelének képzéséről és az adóigazolvány kiállításához szükséges adatoknak
az állandó személyazonosító igazolvány megszemélyesítését végző szervezet részére történő megküldéséről.”

31. §		
A Szaz.tv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § (1) Az adó- és vámhatóság az adóazonosító jelet a hatáskörébe tartozó feladatai ellátása során azon
személyek azonosítása céljából használja, akinek jogát, kötelezettségét vagy jogos érdekét az eljárás érinti, továbbá
e személyek képviselőjének, valamint az eljárás egyéb résztvevőjének azonosítása céljából, az adótitokra vonatkozó
rendelkezések figyelembevételével használja.
(2) Az állami adóhatóság az adóazonosító jelről megkeresésre tájékoztatja az adózással kapcsolatos nyilvántartás
vezetéséhez az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti más adóhatóságot.”
32. §

(1) A Szaz.tv. 37. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – kapcsolati kód alkalmazásával – köteles rendszeres adatszolgáltatást
teljesíteni:)
„a) az állami adóhatóságnak az adóalanyok nyilvántartásában szereplő polgár családi és utónevének, születési
nevének, anyja nevének, születési helyének és időpontjának, állampolgárságának változásáról, nyilvántartási
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jogcímének, lakóhelyének, tartózkodási helyének változásáról és annak időpontjáról, nyilvántartásból kikerülése
okáról és időpontjáról;”
(2) A Szaz.tv. 37. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – kapcsolati kód alkalmazásával – köteles rendszeres adatszolgáltatást
teljesíteni:)
„l) a Központi Statisztikai Hivatalnak a hivatalos statisztikáról szóló törvény alapján kezelt adatbázisában szereplő
adatszolgáltató természetes személy családi és utónevének, születési nevének, anyja nevének, nemének, születési
helyének és időpontjának, állampolgárságának, lakóhelyének, tartózkodási helyének, családi állapotának
változásáról, azok időpontjáról, a házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helyéről,
az érintett elhalálozásáról, a külföldön történő letelepedésről, a nyilvántartásba bekerülés és a nyilvántartásból való
kikerülés okáról, idejéről.”
(3) A Szaz.tv. 37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az adatszolgáltatást az (1), (1a) és (2) bekezdés alapján igénybe vevő szervek –
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti állami adóhatóság,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti egészségbiztosítási nyilvántartást vezető Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő,
c) az (1) bekezdés d) pontja szerinti TAJ nyilvántartást vezető kincstár,
d) az (1) bekezdés g) pontja szerinti központi ügyfél-regisztrációs szerv,
e) az (1) bekezdés j) pontja szerinti az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv,
f ) az (1) bekezdés l) pontja szerinti Központi Statisztikai Hivatal,
g) a (2) bekezdés a) pontja szerinti Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve,
h) a (2) bekezdés d) pontja szerinti közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartását vezető szerv
kivételével – az adatátadást kizárólag akkor kezdeményezhetik, ha jogszabályban előírt feladataik ellátása
érdekében az általuk kezelt adatok időszerűségét biztosítani kell, és csak azokra az érintettekre vonatkozóan,
akiknek az adataira nézve az időszerűséget biztosítani kell.”
(4) A Szaz.tv. 37. § (3) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:
[Az adatszolgáltatást az (1), (1a) és (2) bekezdés alapján igénybe vevő szervek –]
„i) az (1) bekezdés c) pontja szerinti nyugdíjbiztosítási nyilvántartást vezető társadalombiztosítási szerv,
j) az (1) bekezdés k) pontja szerinti kincstár,”
[kivételével – az adatátadást kizárólag akkor kezdeményezhetik, ha jogszabályban előírt feladataik ellátása érdekében
az általuk kezelt adatok időszerűségét biztosítani kell, és csak azokra az érintettekre vonatkozóan, akiknek az adataira
nézve az időszerűséget biztosítani kell.]

5. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény módosítása
33. §

(1) Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi
XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüaktv.) 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Élveszületés és halálozás esetén a születés, illetve halálozás helye szerint illetékes anyakönyvvezető útján
a Központi Statisztikai Hivatal részére a hivatalos statisztikáról szóló törvény szerint, hivatalos statisztikai célból
a népmozgalmi események adatait át kell adni. A Központi Statisztikai Hivatal a személyazonosító adatokat
a hivatalos statisztikáról szóló törvényben foglaltak szerint törli, ezt követően a népmozgalommal összefüggő
egészségügyi adatokat csak személyazonosításra alkalmatlan módon kezeli.”
(2) Az Eüaktv. 20. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A születéssel, illetve halálozással kapcsolatos események anyakönyvezése céljából teljesítendő bejelentési
kötelezettsége során az egészségügyi szolgáltató, a halál okát megállapító orvos vagy a kórbonctani vizsgálatot,
hatósági vagy igazságügyi boncolást végző intézmény megismerheti és törvényben meghatározott szerv részére
továbbíthatja élveszületés esetén a gyermek szülei, halálozás esetén az életben lévő házastárs, bejegyzett élettárs
személyazonosító adatait.”
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34. §		
Az Eüaktv. III/A. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„Az egészségügyi ellátó hálózaton kívüli, EESZT-hez nem csatlakozott szerv részére történő
adattovábbítás
35/P. § (1) A 4. § (2) bekezdés j) pontja szerinti célból, törvényben vagy kormányrendeletben kijelölt, egészségügyi
ellátó hálózaton kívüli, EESZT-hez nem csatlakozott szerv részére az EESZT-n keresztül továbbítja
a) a közúti járművezetők és járművezető-jelöltek egészségi alkalmassági vizsgálatát végző egészségügyi szolgáltató
a vizsgálat eredményét,
b) a halál okát megállapító orvos vagy a kórbonctani vizsgálatot, hatósági vagy igazságügyi boncolást végző
intézmény az egészségügyi törvény szerinti halottvizsgálati bizonyítványt elektronikus dokumentumként,
c) az egészségügyi szolgáltató az anyakönyvi eljárásról szóló törvény, a hivatalos statisztikáról szóló törvény,
valamint a családok támogatásáról szóló törvény alapján kiadott kormányendelet szerinti adatokat az ott
meghatározottak szerint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatokat az egészségügyi szolgáltató, az orvos, valamint az intézmény, azok
átadásának az adatot fogadó szerv általi visszaigazolását követően haladéktalanul köteles törölni, kivéve ha az adat
kezelésére e törvény feljogosítja.”

6. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása
35. §		
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény (a továbbiakban: Utv.) 21/B. §-a a következő (11) bekezdéssel
egészül ki:
„(11) Az elektronikus ügyintézési pont útján felvett kérelem esetében az elkészült okmány átvétele kizárólag
a kérelmező által személyesen történhet. Ennek során a személyazonosítást jogszabályban meghatározott
automatizált ujjnyomat-összevetéssel is el kell végezni. Az eljáró hatóság az összevetés elvégzéséig kezeli a második
biometrikus adatot.”
36. §		
Az Utv. 26. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az útlevélhatóság, a járási hivatal, valamint a konzuli szolgálat közigazgatási hatósági jogkört gyakorló konzuli
tisztviselője a kérelmező személyi és lakcímadatai azonosításához, illetve utazási jogosultsága megállapításához
adatokat vehet át)
„d) közvetlenül vagy az adatkezelő szerv útján a vezetői engedély tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartás
engedély-nyilvántartásából térítésmentesen a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
8. § (1) bekezdés a) pont aa)–ad) alpontjában, továbbá 8. § (1) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában foglalt
adatokra vonatkozóan.”
37. §		
Az Utv. 27. §-a a következő (1f )–(1h) bekezdéssel egészül ki:
„(1f ) Az adatkezelő szerv a közölt okmányazonosító adat alapján, az érintett családi és utónevét, születési
családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét átadja a természetes személy
személyazonosságának ellenőrzése céljából a videotechnológián keresztül történő személyazonosítást végző
szervezet részére.
(1g) Az adatkezelő szerv a közölt természetes személyazonosító adatok alapján, az érintett úti okmánya
érvényességének tényére és kiállítás szerinti érvényességi idejére vonatkozó adatokat átadja a házasságkötés miatt
hivatalból történő okmánykiállításra való jogosultság megállapítása céljából az anyakönyvvezető részére.
(1h) Az adatkezelő szerv a 24. § (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott adatokat, továbbá az érintett saját
kezű aláírását a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ részére, az általa végzett igazságügyi szakértői tevékenység
ellátása céljából átadja.”
38. §		
Az Utv. 28. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) Az adatkezelő szerv az általa nyilvántartott adatok közül a természetes személyazonosító adatokat és
a kapcsolattartási adatot a Központi Statisztikai Hivatal részére az Stt. által meghatározott feladatok végrehajtása
érdekében történő kapcsolatfelvétel céljából térítésmentesen átadja. A Központi Statisztikai Hivatal az átvett
adatokat a statisztikai adatelőállítási folyamatban kezeli. A feladat megszűnésekor, így különösen az egyes
adatfelvételek lezárását követően az azokhoz kapcsolódóan átvett adatokat a Központi Statisztikai Hivatal törli.”
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39. §		
Az Utv. a következő 29/A. §-sal egészül ki:
„29/A. § (1) A személyes adatokkal elektronikus úton végzett adatkezelési műveletek jogszerűségének
ellenőrizhetősége, valamint a személyes adatok integritásának és biztonságának biztosítása céljából az adatkezelő
szerv automatizált adatkezelési rendszerben (a továbbiakban: naplórendszer) rögzíti a nyilvántartásban végzett
adatkezelési művelettel összefüggő információkat.
(2) A naplórendszerben történik a nyilvántartásban, illetve a nyilvántartás szolgáltatásait támogató
informatikai alkalmazásokban végzett adatkezelési műveletre vonatkozó eseményt leíró információk
(a továbbiakban: naplóbejegyzés) gyűjtése.
(3) A naplóbejegyzés tartalmazza
a) az adatkezelési művelettel érintett személyes adatok körének meghatározását,
b) az adatkezelési művelet jogalapját, célját és indokát,
c) az adatkezelési művelet elvégzésének pontos dátumát és időpontját,
d) az adatkezelési műveletet végrehajtó hatóság és személy vagy elektronikus információs rendszer nevét és
felhasználói azonosító adatát és a tevékenységét leíró adatokat,
e) a megőrzési időre vonatkozó adatokat,
f ) az egyéb, az adatkezelési művelettel összefüggő leíró és technikai adatokat.
(4) Naplóbejegyzést a személyes adatokkal végzett valamennyi műveletről, az adatkezelési esemény megtörténtével
egyidejűleg kell képezni. A naplóbejegyzést pontos és megmásíthatatlan időadattal kell ellátni.
(5) A naplórendszerben rögzített adatok kizárólag az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése, az adatbiztonsági
követelmények érvényesítése, büntetőeljárás lefolytatása céljából, törvényben meghatározott felderítési,
nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési
célból ismerhetőek meg és használhatóak fel.
(6) A naplórendszerből a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, továbbá az (5) bekezdésben
meghatározott célból jogszabályban meghatározott tevékenységet folytató személy és szervezet részére – azok erre
irányuló kérelmére – az adatkezelő szerv adatot továbbít. A naplórendszerből történő adatszolgáltatást is naplózza
az adatkezelő szerv.
(7) A naplórendszert a jogosulatlan hozzáféréstől védeni kell.
(8) A nyilvántartási rendszer, valamint a nyilvántartás szolgáltatásait támogató alkalmazások
alkalmazásüzemeltetési, illetve a hálózati- és rendszer-üzemeltetési működési eseményeire vonatkozó információk
gyűjtése nem a naplórendszerben történik.
(9) A naplórendszerben a naplóbejegyzések megőrzési ideje annak keletkezésétől számított tíz év. A megőrzési idő
leteltét követően a naplóbejegyzést haladéktalanul törölni kell, kivéve, ha már megkezdett ellenőrzési eljáráshoz
van szükség a naplóbejegyzésre. Ebben az esetben az eljárás lezárultát követően kell a törlést végrehajtani.”
40. §		
Az Utv. 28. § (1) bekezdés d) pontjában az „érintett arcképmásáról” szövegrész helyébe az „érintett
állampolgárságáról, számára kiadott úti okmány típusáról, számáról, arcképmásáról” szöveg lép.

7. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása
41. §

(1) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kknyt.) 2. § 2. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazása során)
„2. Járműnyilvántartás: olyan elektronikus nyilvántartás, amely tartalmazza a Magyarországon forgalomba helyezett,
állandó hatósági jelzéssel és forgalmi engedéllyel ellátott járművek adatait, a járműtulajdonos (üzembentartó),
az állami vagyonkezelő és a lízingbevevő adatait, továbbá a járműokmány adatait, valamint a történeti állományt.”
(2) A Kknyt. 2. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazása során)
„8. Csoportos adatszolgáltatás: az adatigénylő által meghatározott szempontok szerint képzett csoportba tartozó
nyilvántartási adatok közlése, továbbá azon adatszolgáltatás, amely a kapcsolatfelvételi eljárást kezdeményező
kérelem kapcsán, azzal összefüggésben, egyedi járműadatra vonatkozik.”
(3) A Kknyt. 2. §-a a következő 11. és 12. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazása során)
„11. Származás-ellenőrzési nyilvántartás: olyan elektronikus nyilvántartás, amely tartalmazza a külföldről belföldi
forgalomba helyezés céljából behozott használt jármű azonosító adatait, a jármű származását igazoló külföldi
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okmány adatait, a jármű tulajdonjoga megszerzőjének és a származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételt
kérelmezőnek az adatait, valamint a származás-ellenőrzés eredményét.
12. Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartás: az előzetes eredetiségvizsgálat során a vizsgált jármű megállapított
műszaki és azonosító adatait, rögzített képi adatait, a kérelmező adatait, a vizsgálat eredményét, valamint a vizsgáló
jogosultságazonosítóját tartalmazó elektronikus nyilvántartás.”
(4) A Kknyt. 2. § 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazása során)
„13. Történeti állomány: a 7. § a)–h) pontjában meghatározott résznyilvántartások történeti állománya tartalmazza
az ezen résznyilvántartások hatálya alá tartozó járműtulajdonos (üzembentartó), állami vagyonkezelő, lízingbevevő,
a jármű és az ideiglenes rendszámtábla, valamint annak jogosultjának e törvény hatálya alá tartozó adatát és
adatváltozását, az e törvényben meghatározott adatkezelési időtartamon belül.”
(5) A Kknyt. 2. §-a a következő 22–23. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazása során)
„22. Állami vagyonkezelő: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben vagyonkezelőként meghatározott
azon személy, amellyel az állami vagyon vagyonkezelésére a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., valamint annak
jogelődje, vagy az állami vagyon tulajdonosi joggyakorlója vagyonkezelési szerződést kötött, továbbá akit törvény
vagyonkezelőnek kijelöl.
23. Lízingbevevő: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti lízingbevevő.”
42. §		
A Kknyt. 4. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A nyilvántartó feladat- és hatásköre:)
„e) kezeli az elektronikus úton végzett adatkezelési műveletek nyilvántartását (adatkezelési napló).”
43. §		
A Kknyt. „Speciális közlekedési igazgatási eljárási szabályok” alcíme a következő 6/B. §-sal egészül ki:
„6/B. § (1) A közlekedési igazgatási eljárásban az ügyfél, illetve az eljáró személy személyazonosságának
ellenőrzése során a kérelemben, vagy a hivatalból induló eljárásban rendelkezésre álló személyi adatokat
egyeztetni kell a személyazonosságot igazoló érvényes okmány adattartalmával vagy a bemutatott okiratokban
szereplő adatokkal. A közlekedési igazgatási hatóság, valamint a Nyilvántartó az egyeztetést a személyiadat- és
lakcímnyilvántartásban tárolt adatokkal is elvégzi. Az elektronikus ügyintézési ponton benyújtott kérelem esetén
a személyazonosítást a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve végzi.
(2) A közlekedési igazgatási hatóság, valamint a Nyilvántartó a személyi azonosítót a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek esetében az azt igazoló és az ügyfél által
bemutatott okmány, vagy automatikus eljárásban a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján ellenőrzi.”
44. §

(1) A Kknyt. 7. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(A nyilvántartás áll:)
„c) a származás-ellenőrzési nyilvántartásból;”
(2) A Kknyt. 7. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(A nyilvántartás áll:)
„f ) az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból;”

45. §

(1) A Kknyt. 9. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A járműnyilvántartás tartalmazza a járműtulajdonos (üzemben tartó):]
„e) tulajdonjoga és üzembentartói joga, az állami vagyonkezelő vagyonkezelői joga, valamint lízing esetén
a jogviszony kezdetének, valamint megszűnésének időpontját.”
(2) A Kknyt. 9. §-a a következő (1e) bekezdéssel egészül ki:
„(1e) A járműnyilvántartás a járműtulajdonos (üzembentartó) (1) bekezdés a)–d) pontjában foglalt adatai
tekintetében a járműokmány kiállításkori és aktuális adatait tartalmazza.”
(3) A Kknyt. 9. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A járműnyilvántartás tartalmazza a járműre vonatkozó kötvénynyilvántartásban rögzített
a) ajánlati azonosítót,
b) biztosító nevét,
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c) kötvényszámot,
d) szerződés és kockázatviselés kezdetét és végét, és
e) szerződő fél megnevezését.”
46. §

(1) A Kknyt. a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § (1) A származás-ellenőrzési nyilvántartás tartalmazza:
a) a külföldről behozott használt jármű tulajdonjoga megszerzőjének természetes személyazonosító adatát,
lakcímét, nem természetes személy esetén a megnevezését, és a székhelyét (telephelyét),
b) a származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételt kérelmező személy nevét és lakcímét, születési helyét és idejét,
továbbá a személyazonosításra használt okmány fajtáját és számát,
c) a külföldi okmányban szereplő járműazonosító adatokat,
d) a jármű származását igazoló külföldi okmány adatait,
e) a származás-ellenőrzés eredményét, valamint az azt tartalmazó hatósági bizonyítvány sorszámát.
(2) A származás-ellenőrzési nyilvántartás az (1) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott adatok tekintetében
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
(3) A közlekedési igazgatási hatóság a közlekedési igazgatási eljárás során informatikai adatkapcsolat útján
közvetlen bekérdezéssel jogosult megismerni az alvázszámmal azonosított járműre vonatkozó, az (1) bekezdés c) és
e) pontjában meghatározott adatokat.”
(2) A Kknyt. 9/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9/B. § (1) Az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartás tartalmazza
a) az eredetiségvizsgálatot kérelmező nevét és lakcímét, születési helyét és idejét, továbbá a személyazonosításra
használt okmány fajtáját és számát,
b) a jármű vizsgálat során bemutatott okmányazonosítóját és az okmány fajtájának megjelölését,
c) a közreműködő megnevezését, azonosítóját, adószámát, fizetési számlájának számát, cégjegyzékszámát,
székhelyét, továbbá vizsgálóállomásainak címét és azonosítóját, valamint a cégvezető adatait,
d) a vizsgáló természetes személyazonosító adatát, lakcímét, valamint a nyilvántartó által képzett
jogosultságazonosítóját,
e) az előírások szerint mért és azonosított egyedi azonosító, valamint rögzített képi adatokat,
f ) az okmányok adattartalmának, valamint a jármű egyedi azonosítójának egyezőségére vagy eltérésére vonatkozó
megállapításokat,
g) az egyedi azonosítók eredetiségére és valódiságára vonatkozó megállapításokat,
h) az előzetes eredetiségvizsgálat során megállapított minősítést, annak indokolását, valamint az erről kiállított
hatósági bizonyítvány sorszámát,
i) jogszabályban meghatározott minősítés esetén szükséges egyéb hatósági intézkedéseket, azok idejét,
az ügyintézőnek a nyilvántartó által képzett jogosultságazonosítóját,
j) a jármű vizsgálat során megállapított azonosító és műszaki adatait, valamint motorjának egyedi azonosító jelét,
illetve kódját.
(2) Az (1) bekezdés a)–h) és j) pontjában szereplő adatokat az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás során rögzítik.
(3) Az (1) bekezdés j) pontjában és a 9. § (1) bekezdés a)–d) pontjában szereplő adatok a járműnyilvántartásból
elektronikus adatkapcsolat útján térítésmentesen ellenőrzésre kerülnek, amennyiben azok a járműnyilvántartásban
szerepelnek.
(4) Az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartás az (1) bekezdés c)–h) pontjában meghatározott adatok
tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
(5) A közlekedési igazgatási hatóság a közlekedési igazgatási eljárás során informatikai adatkapcsolat útján
közvetlen bekérdezéssel jogosult megismerni az alvázszámmal azonosított jármű eredetiségvizsgálata során
megállapított minősítést és annak időpontját.”

47. §		
A Kknyt. 9/D. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartása tartalmazza az ideiglenes rendszámtáblához kapcsolt
kötvénynyilvántartásban rögzített
a) ajánlati azonosítót,
b) biztosító nevét,
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c) kötvényszámot,
d) szerződés és kockázatviselés kezdetét és végét, valamint
e) szerződő fél megnevezését.”
48. §

(1) A Kknyt. 14. § (2) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
(A nyilvántartót értesíti:)
„n) a kötvénynyilvántartó szerv elektronikusan a 9. § (2a) bekezdésében, illetve a 9/D. § (4a) bekezdésében
meghatározott adatokról.”
(2) A Kknyt. 14. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációhoz tartozó tárhelyszolgáltatás kijelölt szolgáltatója
a nyilvántartó természetes személyazonosító adatokat tartalmazó elektronikus kérelmére megküldi a nyilvántartó
részére a természetes személy kapcsolati kódját és tárhely-azonosítóját. Az adatszolgáltatás adatait a nyilvántartó
a járművezetővel vagy járművezető-jelölttel, a jármű tulajdonosával (üzembentartójával), valamint a parkolási
igazolvány jogosultjával való elektronikus úton történő kapcsolatfelvételre használhatja fel.”

49. §		
A Kknyt. 14/A. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(A közlekedési igazgatási hatóságot értesíti)
„d) a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változásról a közjegyző a hagyatékot teljes hatállyal átadó végzése, vagy
a teljes hatályúvá vált ideiglenes hatályú hagyatékátadó végzése egy példányának megküldésével.”
50. §		
A Kknyt. „A nyilvántartás adatforrásai” alcíme a következő 14/B. §-sal egészül ki:
„14/B. § A nyilvántartó és a közlekedési igazgatási hatóság a személyazonosításhoz, a képviseleti jogosultság
ellenőrzéséhez és a közlekedési igazgatási és nyilvántartási feladatinak ellátásához adatokat vehet át közvetlenül
vagy az adatkezelő szerv útján
a) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából,
b) az útiokmány-nyilvántartásból,
c) a központi idegenrendészeti nyilvántartásból,
d) a közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából a 8. § (1) bekezdés a) pont aa)–ad) alpontjában,
továbbá a 8. § (1) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában foglalt adatokat érintően,
e) a cégnyilvántartásból a képviseleti jogosultság ellenőrzéséhez szükséges, valamint a 9. § (1) bekezdés
d) pontjában és a 9/D. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott, a cégnyilvántartásban elérhető adatokat
érintően.”
51. §

(1) A Kknyt. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A nyilvántartó az okmánytár iratait
a) a 8. és 9. §-ban foglalt adatok tekintetében az okmánytárba történő beérkezést követő 10 évig,
b) a 8/A. §-ban, a 9/A. és a 9/B. §-ban foglalt adatok tekintetében az okmánytárba történő beérkezést követő 5 évig,
c) a 9/C. és 9/D. §-ban foglalt adatok tekintetében az okmánytárba történő beérkezést követő 2 évig
őrzi.”
(2) A Kknyt. 15. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A nyilvántartó a 14. § (3) bekezdése alapján kapott adatokat az érintett személy közúti közlekedési
nyilvántartásban szereplő adatainak törléséig kezeli.”

52. §		
A Kknyt. 19. § (1) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A nyilvántartásból igényelheti(k):]
„o) a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) törvényben meghatározott feladatai ellátásához szükséges
statisztikai adatokat és a 9. § (4) bekezdésében meghatározott adatokat. A KSH az átvett adatokat az statisztikai
adatelőállítási folyamatban kezeli. A feladat megszűnésekor, így különösen az egyes adatfelvételek lezárását
követően az azokhoz kapcsolódóan átvett adatokat a KSH törli;”
53. §		
A Kknyt. 26. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti összekapcsolás során a nyilvántartó a 9. § (1) bekezdésében, a 9. § (2) bekezdés
a) pontjában, valamint a 9/D. § (1) bekezdésében és a 9/D. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott
adatokról, és az azokban bekövetkezett változásról – a 19. § (1) bekezdés l) pontjában foglaltak automatizált
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teljesítéséhez – elektronikus kommunikációs kapcsolaton keresztül értesíti a kötvénynyilvántartó szervet.
A kötvénynyilvántartó szerv az értesítés alapján a Gfbt.-ben meghatározott módon tájékoztatja a biztosítót.”
54. §		
A Kknyt. 27/D. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A nyilvántartó a közlekedési igazgatási hatóság részére vezetői engedély kiadására, pótlására, honosítására
vagy cseréjére irányuló eljárásban a Vezetői Engedélyek Európai Uniós Hálózata (RESPER) szoftveralkalmazásának
igénybevételével, a nyilvántartó által fenntartott és e célra kialakított biztonságos informatikai kapcsolat
útján automatizált keresést biztosít az Európai Unió más tagállama nemzeti vezetői engedély nyilvántartási
adatállományaiban.”
55. §		
A Kknyt. 32. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nyilvántartó az adatszolgáltatásokról adattovábbítási nyilvántartást vezet, mely tartalmazza:)
„d) az adatszolgáltatás alanyának természetes személyazonosító adatait.”
56. §		
A Kknyt. IV. fejezete a következő 32/C. §-sal egészül ki:
„32/C. § (1) A személyes adatokkal elektronikus úton végzett adatkezelési műveletek jogszerűségének
ellenőrizhetősége, valamint a személyes adatok integritásának és biztonságának biztosítása céljából az adatkezelő
szerv automatizált adatkezelési rendszerben (a továbbiakban: naplórendszer) rögzíti a nyilvántartásban végzett
adatkezelési művelettel összefüggő információkat.
(2) A naplórendszerben történik a nyilvántartásban, illetve a nyilvántartás szolgáltatásait támogató
informatikai alkalmazásokban végzett adatkezelési műveletre vonatkozó eseményt leíró információk
(a továbbiakban: naplóbejegyzés) gyűjtése.
(3) A naplóbejegyzés tartalmazza
a) az adatkezelési művelettel érintett személyes adatok körének meghatározását,
b) az adatkezelési művelet jogalapját, célját és indokát,
c) az adatkezelési művelet elvégzésének pontos dátumát és időpontját,
d) az adatkezelési műveletet végrehajtó hatóság és személy vagy elektronikus információs rendszer nevét és
felhasználói azonosító adatát és a tevékenységét leíró adatokat,
e) a megőrzési időre vonatkozó adatokat,
f ) az egyéb, az adatkezelési művelettel összefüggő leíró és technikai adatokat.
(4) Naplóbejegyzést a személyes adatokkal végzett valamennyi műveletről, az adatkezelési esemény megtörténtével
egyidejűleg kell képezni. A naplóbejegyzést pontos és megmásíthatatlan időadattal kell ellátni.
(5) A naplórendszerben rögzített adatok kizárólag az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése, az adatbiztonsági
követelmények érvényesítése, büntetőeljárás lefolytatása céljából, törvényben meghatározott felderítési,
nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési
célból ismerhetőek meg és használhatóak fel.
(6) A naplórendszerből a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, továbbá az (5) bekezdésben
meghatározott célból jogszabályban meghatározott tevékenységet folytató személy és szervezet részére – azok erre
irányuló kérelmére – az adatkezelő szerv adatot továbbít. A naplórendszerből történő adatszolgáltatást is naplózza
az adatkezelő szerv.
(7) A naplórendszert a jogosulatlan hozzáféréstől védeni kell.
(8) A nyilvántartási rendszer, valamint a nyilvántartás szolgáltatásait támogató alkalmazások
alkalmazásüzemeltetési, illetve a hálózati- és rendszer-üzemeltetési működési eseményeire vonatkozó információk
gyűjtése nem a napló rendszerben történik.
(9) A naplórendszerben a naplóbejegyzések megőrzési ideje annak keletkezésétől számított tíz év. A megőrzési idő
leteltét követően a naplóbejegyzést haladéktalanul törölni kell, kivéve, ha már megkezdett ellenőrzési eljáráshoz
van szükség a naplóbejegyzésre. Ebben az esetben az eljárás lezárultát követően kell a törlést végrehajtani.”
57. §		
A Kknyt. 35. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) E törvénynek az egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról
szóló 2020. évi CXXI. törvénnyel megállapított 15. § (2) bekezdését a módosítás hatálybalépését megelőzően
az okmánytárba beérkezett, még nem selejtezett iratokra is alkalmazni kell.”
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58. §		
A Kknyt.
1.
2. § 7. pontjában a „(jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre)” szövegrész helyébe
az „(ideértve a nem természetes személyt is)” szöveg,
2.
2. § 17. pontjában az „egységes felületen történő” szövegrész helyébe az „egységes, az elektronikus
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti személyre szabott
ügyintézési felületen történő, forgalmirendszám-alapú” szöveg,
3.
7. §-ában az „A nyilvántartás áll:” szövegrész helyébe az „A közúti közlekedési nyilvántartás (a továbbiakban:
nyilvántartás) olyan egységes nyilvántartás, amely az alábbi résznyilvántartásokból áll:” szöveg,
4.
8/A. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjában a „jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező” szövegrész
helyébe a „nem természetes személy” szöveg,
5.
9. § (1) bekezdésében a „járműtulajdonos (üzemben tartó)” szövegrész helyébe a „járműtulajdonos
(üzembentartó), az állami vagyonkezelő és a lízingbevevő” szöveg,
6.
9. § (1) bekezdés d) pontjában és 9/D. § (1) bekezdés d) pontjában a „jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet” szövegrész helyébe a „nem természetes személy” szöveg,
7.
9. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában és 9/D. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában a „megnevezését”
szövegrész helyébe a „megnevezését és rövidített elnevezését” szöveg,
8.
9. § (1) bekezdés d) pont db) alpontjában és 9/D. § (1) bekezdés d) pont db) alpontjában a „székhelyének
(telephelyének) címét” szövegrész helyébe a „székhelyének, telephelyének, fióktelepének címét, és
az elektronikus kézbesítési címét” szöveg,
9.
9/C. § (1) bekezdés a) pontjában a „forgalmi rendszámát” szövegrész helyébe a „felségjelzéssel ellátott
forgalmi rendszámát” szöveg,
10.
9/D. § (5) bekezdésében az „az (1)–(4)” szövegrész helyébe az „az (1)–(4a)” szöveg,
11.
13. § (3) bekezdésében a „9. § (1d) bekezdés e)–g) pontjában” szövegrész helyébe a „9/B. § (1) bekezdés
f )–h) pontjában” szöveg,
12.
14. § (2) bekezdés b) pontjában az „illetve elhalálozásának idejéről” szövegrész helyébe az „elhalálozásának
vagy a nyilvántartás hatálya alól történő kikerülésének időpontjáról” szöveg,
13.
14. § (2) bekezdés h) pontjában az „elektronikusan” szövegrész helyébe az „elektronikusan, haladéktalanul”
szöveg,
14.
15. § (1) bekezdés b) pontjában a „9. § (1) bekezdésében, valamint a 9. § (2) bekezdés a)–e) és g) pontjában”
szövegrész helyébe a „9. § (1) bekezdésében, a 9. § (2) bekezdés a)–e) és g) pontjában, valamint a 9. § (4)–(5)
és (6a) bekezdésében” szöveg,
15.
15. § (1) bekezdés c) pontjában a „9. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, (1c) bekezdésében és a 9. §
(2) bekezdés a), d) és e) pontjában” szövegrész helyébe a „9/A. § (1) bekezdésében” szöveg,
16.
15. § (1) bekezdés e) pontjában a „9. § (1d) bekezdésében, (2) bekezdés a) és d) pontjában” szövegrész
helyébe a „9/B. § (1) bekezdésében” szöveg,
17.
19. § (1) bekezdés l) pontjában a „gépjármű-felelősségbiztosítást ellátó biztosító a kárrendezési eljáráshoz”
szövegrész helyébe a „térítésmentesen a gépjármű-felelősségbiztosítást ellátó biztosító a biztosítási
szerződés megkötéséhez, nyilvántartásához, módosításához, megszüntetéséhez, továbbá a kárrendezési
eljáráshoz, valamint a Magyar Biztosítók Szövetsége a Gfbt. 56. § (1) bekezdése szerinti feladatainak
ellátásához” szöveg,
18.
19. § (1) bekezdés q) pontjában a „9. § (1)–(1a) és (3)–(4) bekezdése” szövegrész helyébe a „9. § (1)–(1a) és
(4) bekezdése” szöveg,
19.
19. § (1) bekezdés r) pontjában a „9. § (1)–(1a) bekezdésben, a (2) bekezdés a)–b) és d)–e) pontjában,
a (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „9. § (1)–(1a) bekezdésében, a (2) bekezdés a) és b), valamint d) és
e) pontjában” szöveg,
20.
19. § (1) bekezdés s) pontjában a „9. § (1)–(1a) és (3) bekezdésben” szövegrész helyébe a „9. § (1) és
(1a) bekezdésében” szöveg,
21.
19. § (1) bekezdés z) pontjában a „9. § (1), (1a) és (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „9. § (1) és
(1a) bekezdésében” szöveg,
22.
19. § (1) bekezdés u) pontjában az „adatokat” szövegrész helyébe az „adatokat térítésmentesen” szöveg,
23.
19. § (2) bekezdés c) pontjában a „9. § (1c) és (1d) bekezdésében” szövegrész helyébe a „9/A. és 9/B. §-ban”
szöveg, a „9. § (2) bekezdés a), d) és e) pontjában” szövegrész helyébe a „9. § (2) bekezdés d) és e) pontjában”
szöveg,
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24.

25.
26.
27.

28.
29.

30.
31.
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19. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában az „utánképzési” szövegrész helyébe az „utánképzési,
pályaalkalmassági” szöveg, 19. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontjában az „a 9. §-ban meghatározott adatokat”
szövegrész helyébe az „a 9. §-ban meghatározott adatokat térítésmentesen” szöveg,
19. § (2) bekezdés d) pontjában az „adatokra vonatkozóan” szövegrész helyébe az „adatokra vagy iratokra
vonatkozóan” szöveg,
21. § nyitó szövegrészében a „magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet” szövegrész helyébe a „természetes és nem természetes személy” szöveg,
22/A. §-ában az „a járműnyilvántartásból történő adatszolgáltatás során a személyiadat- és
lakcímnyilvántartás szerinti lakcím adatokat” szövegrész helyébe az „és a közlekedési igazgatási hatóság
a járműnyilvántartásból, az ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartásából és az engedély-nyilvántartásból
történő adatszolgáltatás során a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerinti aktuális lakcím,
a cégnyilvántartásba bejegyzett aktuális székhely, telephely, fióktelep címét” szöveg,
24. § (2) bekezdésében a „tulajdonos (üzembentartó)” szövegrész helyébe a „tulajdonos (üzembentartó),
állami vagyonkezelő, lízingbevevő, továbbá az ideiglenes rendszámtábla, valamint annak jogosultja” szöveg,
24. § (3a) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „valamint az aktuális forgalomból való kivonás oka, jellege,
és a kivonás kezdő időpontja” szövegrész helyébe a „valamint a jármű aktuális és korábbi forgalomból való
kivonásainak oka, jellege, kezdő és záró időpontja” szöveg,
27/D. § (2) bekezdésében az „a közlekedési igazgatási hatóság által egyedi ügyben igényelt” szövegrész
helyébe az „a közlekedési igazgatási hatóság megkeresése alapján egyedi ügyben igényelt” szöveg,
33. § (1) bekezdés a) és d) pontjában a „jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet”
szövegrész helyébe a „nem természetes személy” szöveg

lép.
59. §		
Hatályát veszti a Kknyt.
a)
6. § (1a) bekezdése,
b)
9. § (1a) bekezdésében az „– a tulajdonszerző bejelentéséig –” szövegrész,
c)
9. § (1c) bekezdése,
d)
9. § (1d) bekezdése,
e)
9. § (3) bekezdése,
f)
9/C. § (1) bekezdés b) pontja,
g)
15. § (1) bekezdés a) pontjában a „visszavonásától,” szövegrész,
h)
15. § (4) bekezdése,
i)
18. § (1) bekezdésében a „ , korlátozhatja” szövegrész,
j)
18. § (2) bekezdésében a „korlátozó vagy” szövegrész,
k)
18. § (4) bekezdésében a „korlátozó,” szövegrész,
l)
24. § (3) bekezdés c) pontjában az „elektronikus úton előterjesztett kérelem” szövegrész,
m)
25. § (2) bekezdése,
n)
33. § (1) bekezdés a) pontjában a „székhelye, telephelye címének,” szövegrész.

8. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény módosítása
60. §		
A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kpt.) a következő
5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációhoz tartozó tárhelyszolgáltatás kijelölt szolgáltatója
a Nyilvántartó természetes személyazonosító adatokat tartalmazó elektronikus kérelmére megküldi a Nyilvántartó
részére a természetes személy kapcsolati kódját és tárhely-azonosítóját. Az adatszolgáltatás adatait a Nyilvántartó
a járművezetővel való elektronikus úton történő kapcsolatfelvételre használhatja fel.”
61. §		
A Kpt. 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) 18 pont elérése vagy meghaladása esetén a pontösszesítés időpontja a 18 pont elérését vagy meghaladását
eredményező pontérték nyilvántartásba vételének dátuma. Az így megállapított összpontszámba tartozó
pontértékek tekintetében, a pontösszesítést követően a 6. § (1) bekezdésében meghatározott elévülés már nem
vehető figyelembe.”
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62. §		
A Kpt. a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § A járművezető a közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásában szereplő saját közúti
közlekedési előéleti pontrendszer adatairól díjmentesen kérhet tájékoztatást a Nyilvántartótól.”
63. §		
A Kpt. a következő 16. §-sal egészül ki:
„16. § (1) Az e törvénynek az egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és elektronikus ügyintézéssel összefüggő
módosításáról szóló 2020. évi CXXI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 7. § (1a) bekezdését
a hatálybalépését követően szerzett pontok számítása kapcsán kell alkalmazni.
(2) A Módtv.-nek a 3. § (5) bekezdését hatályon kívül helyező rendelkezése hatálybalépését megelőzően szerzett,
a járművezetőnek az eltiltás jogerőre emelkedésének időpontjáig nyilvántartásba vett pontjait törölni kell, ha
a vezetői engedély visszaadására utánképzést követően kerülhet sor.”
64. §		
A Kpt. 6. § (1) bekezdésében a „legfeljebb három évig lehet a pontok összesítésénél figyelembe venni” szövegrész
helyébe a „legfeljebb három évig lehet a pontok összesítésénél figyelembe venni (elévülés)” szöveg lép.
65. §		
Hatályát veszti a Kpt. 3. § (5) bekezdése.

9. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvény módosítása
66. §		
Hatályát veszti a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi
CXXXIII. törvény 8. § (2b) bekezdése.

10. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló 2007. évi I. törvény módosítása
67. §		
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény 81. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az eljáró idegenrendészeti hatóság törvényben meghatározott feladata ellátása céljából és adatkörben
a) a 75. § (1) bekezdésében meghatározott résznyilvántartásokból – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
az igazságszolgáltatási és a bűnüldöző szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok, az adóhatóság, az állampolgársági
ügyekben eljáró szerv, az állampolgársági ügyekért felelős miniszter, a menekültügyi hatóság, a foglalkoztatásfelügyeleti hatóság,
b) a 75. § (1) bekezdés a)–c) pontjában foglalt résznyilvántartásokból a szabálysértési eljárás alá vont személy
személyazonosságának ellenőrzéséhez a szabálysértési hatóság, a szabálysértési előkészítő eljárást folytató hatóság,
c) a cégnyilvántartásban szereplő személyek személyazonosságának ellenőrzéséhez a céginformációs és
az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálat,
d) a 75. § (1) bekezdés a)–c) és g) pontjában foglalt résznyilvántartásokból
da) a közúti közlekedési nyilvántartásban szereplő személyek személyazonosságának ellenőrzése céljából a közúti
közlekedési nyilvántartást vezető szerv,
db) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv, a kijelölt kormányhivatal, a helyi
önkormányzat hatósági feladatot ellátó szerve, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala,
a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv
részére az adatszolgáltatás céljának és jogalapjának megjelölése mellett szolgáltathat adatot.”

11. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
módosítása
68. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 106. § (1) bekezdése
a következő t) ponttal egészül ki:
(Az idegenrendészeti hatóság az idegenrendészeti résznyilvántartásokból jogszabályban meghatározott feladataik
ellátása céljából – törvényben meghatározott adatkörben –)
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„t) a közúti közlekedési nyilvántartásban szereplő személy személyazonosságának ellenőrzéséhez a közúti
közlekedési nyilvántartást vezető szerv”
(részére továbbíthat adatot.)

12. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti
biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása
69. §		
Hatályát veszti a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok
nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 72. § (1b) bekezdése.

13. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása
70. §

(1) A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Gfbt.) 45. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 44. §-ban meghatározott közlekedési igazgatási eljárásokban és a gépjármű időszakos vizsgálata során,
továbbá a közúti forgalomban részt vevő jármű ellenőrzésekor a biztosítási fedezet fennállását, a gépjármű első
forgalomba helyezésére, a forgalmi engedélybe üzembentartóval kapcsolatos bejegyzés tételére, ideiglenes
forgalomban tartási engedély kiadására és meghosszabbítására irányuló közlekedési hatósági eljárások
megindításakor a 49. § (1a) bekezdése szerinti ajánlat (a továbbiakban: hatályosult ajánlat) meglétét az ellenőrzésre
jogosult hatóság elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel, a kötvénynyilvántartó szervvel számítógépes
kommunikációs kapcsolat segítségével ellenőrzi. E hatósági eljárások során az ügyfél, illetve az ellenőrzés alá
vont jogosult a felelősségbiztosítási szerződés fennállását az (1a) bekezdésben meghatározott igazolóeszközzel is
bizonyítani.”
(2) A Gfbt. 45. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a járműnyilvántartás és a kötvénynyilvántartás, továbbá az ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartása és
a kötvénynyilvántartás kötvénynyilvántartó szerv általi összevetésével, vagy az ellenőrzésre jogosult hatóság
eljárása során megállapítást nyer, hogy a gépjárműre vagy az ideiglenes rendszámra nincs érvényes biztosítási
fedezet, a kötvénynyilvántartó szerv, illetve a hatóság értesítése alapján az üzembentartó, vagy az ideiglenes
rendszámtábla jogosultjának lakóhelye (székhelye) szerint illetékes járási hivatal jogszabályban meghatározott
módon – az 57/A. § (1) bekezdésének megfelelően mentesített gépjárművek kivételével – az ideiglenes
rendszámtáblát visszavonja és a gépjárművet kivonja a forgalomból.”

71. §

(1) A Gfbt. 46. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A kötvénynyilvántartó szerv nyilvántartást vezet a hatályosult ajánlatban szereplő (2) bekezdés a)–e) pont
szerinti adatokról azzal, hogy
a) a (2) bekezdés b) pontjában egy adott gépjárműhöz nem köthető ideiglenes rendszámra vonatkozó hatályosult
ajánlatot;
b) a (2) bekezdés d) pontjában a hatályosult ajánlat 49. § (1a) bekezdése szerinti azonosítóját (a továbbiakban:
ajánlati azonosító)
kell érteni.”
(2) A Gfbt. 46. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A (2) bekezdés a)–c) pontjában foglalt adatok és a (2a) bekezdésnek a (2) bekezdés a)–c) pontjának megfelelő
adatai változását a kötvénynyilvántartás a járműnyilvántartást és az ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartását
vezető szerv értesítése alapján tartalmazza.”

72. §		
A Gfbt. 47. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kötvénynyilvántartó szerv az (1) bekezdés a)–e), l), m) és o) pontjában szereplő adatigénylők részére
az adatszolgáltatást elektronikus úton – a kötvénynyilvántartó szerv és az adatigénylő közötti, jogszabályban előírt
elektronikus kommunikációs kapcsolaton, illetve az erre a célra szolgáló internetes felületen keresztül – teljesíti.”
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(1) A Gfbt. 48. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kötvénynyilvántartó szerv legalább havonta köteles a járműnyilvántartás, az ideiglenes rendszámtáblák
nyilvántartása és a kötvénynyilvántartás összevetésével ellenőrizni a biztosítási szerződések érvényességét
és összeállítani az érvényes szerződéssel nem rendelkező üzembentartók vagy ideiglenes rendszámtábla
jogosultjainak adatait tartalmazó listát, és azt a 45. § (2) bekezdésében meghatározott eljárás lefolytatása érdekében
az üzembentartó vagy ideiglenes rendszámtábla jogosultjának lakóhelye (székhelye, telephelye) szerinti illetékes
járási hivatal részére informatikai rendszerén keresztül elérhetővé tenni.”
(2) A Gfbt. 48. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A járási hivatal a 45. § (2) bekezdésében foglalt eljárás során az ügyfél által bemutatott kötelező gépjárműfelelősségbiztosítást igazoló okirat érvényességét a járműnyilvántartás, továbbá az ideiglenes rendszámtáblák
nyilvántartása kötvénynyilvántartással meglévő adatkapcsolata útján a kötvénynyilvántartásban ellenőrzi.”

74. §		
A Gfbt. 49. §-a a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A biztosító az adott járművet vagy ideiglenes rendszámot illetően tett, a 46. § (2a) bekezdése szerinti
adatokat tartalmazó, ajánlati kötöttséget eredményező biztosítási ajánlatot hatályosult ajánlatként kezeli.
A biztosító a hatályosult ajánlat azonosítása céljából egyedi azonosító karaktersort, ajánlati azonosítót képez.
A biztosító a hatályosult ajánlatról az ajánlati azonosító megadásával a hatályosulást követő napon köteles
a kötvénynyilvántartó szervet informatikai rendszerén keresztül értesíteni. A biztosító a hatályosult ajánlat esetleges
elutasításáról legkésőbb az elutasítást követő napon köteles a kötvénynyilvántartó szervet informatikai rendszerén
keresztül értesíteni.
(1b) A közlekedési igazgatási hatóság kérésére a kiadott rendszám járműnyilvántartásba, vagy ideiglenes
rendszámtáblák nyilvántartásába történő bejegyzéséhez a kötvénynyilvántartó szerv a biztosítást igazoló okirat
számáról vagy az ajánlati azonosítóról, vagy ezek hiányáról, továbbá az alvázszámról, valamint az üzembentartó
nevéről elektronikus kommunikációs kapcsolaton keresztül értesíti a járműnyilvántartást és az ideiglenes
rendszámtáblák nyilvántartását vezető szervet. A biztosítást igazoló okirathoz vagy ajánlati azonosítóhoz rögzített
rendszámról a járműnyilvántartást és az ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartását vezető szerv elektronikus
kommunikációs kapcsolaton keresztül értesíti a kötvénynyilvántartó szervet.
(1c) A kötvénynyilvántartó szerv a biztosítást igazoló okirat számához vagy az ajánlati azonosítóhoz rendelten
nyilvántartásba veszi a rendszámot, amellyel egyidejűleg informatikai rendszerén keresztül értesíti a biztosítót
a rendszámról.”
75. §		
A Gfbt. „Kötvénynyilvántartás” alcíme a következő 50/B. és 50/C. §-sal egészül ki:
„50/B. § A kötvénynyilvántartó szerv kezeli az elektronikus úton végzett adatkezelési műveletek nyilvántartását
(adatkezelési napló).
50/C. § (1) A kötvénynyilvántartó szerv a kötvénynyilvántartásban kezelt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés,
a kezelt adatok jogosulatlan megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala, törlése, sérülése, vagy megsemmisülése
elleni védelem, illetve az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése céljából az elektronikus információs rendszer
igénybevételével a kötvénynyilvántartás számára adatközlésre kötelezett szervekről, a kötvénynyilvántartásban
adatkezelést végző szervekről, illetve abból közvetlen adatátvételre, vagy adatigénylésre jogosult szervekről,
és a közvetlen adatátvételre vagy adatigénylésre jogosult szervek nevében hozzáférésre felhatalmazott
felhasználókról, valamint az ezen felhasználók jogosultságkezelését végző adminisztrátorokról jogosultsági
nyilvántartást vezet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultsági nyilvántartás tartalmazza az adatközlő szerv, az adatközlésre kötelezettek,
továbbá a közvetlen hozzáférési jogosultsággal adatátvételre vagy adatigénylésre jogosult szervek
a) megnevezését,
b) székhelyét, levelezési címét,
c) e-mail-címét, telefonszámát,
d) a szerv nevében hozzáférésre felhatalmazott személy
da) családi és utónevét,
db) születési családi nevét és utónevét,
dc) anyja nevét,
dd) születési helyét, idejét,
de) szervezeti egységét,
df ) hozzáférési jogosultságának típusát, terjedelmét és jogalapját,
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dg) hozzáférési jogosultsága keletkezésének és törlésének tényét, időpontját,
dh) felhasználónevét,
di) hivatali kapcsolattartásra használható e-mail-címét.
(3) Az adatközlésre kötelezett, a kötvénynyilvántartásban adatkezelést végző, illetve abból közvetlen adatátvételre,
vagy adatigénylésre jogosult személy hozzáférési jogosultsága határozott idejű, amelynek időtartama két év.
A hozzáférési jogosultság – a meghatározott időtartam lejártával – a jogosultságot kérő szerv kérelme alapján kerül
megújításra.
(4) A közvetlen hozzáférési jogosultsággal rendelkezők jogosultsági nyilvántartásában kezelt személyes adatokat
a felhasználó utolsó jogosultságának törlésétől számított tíz évig kell megőrizni.
(5) A közvetlen hozzáférési jogosultsággal rendelkező szervek a felhasználóiknak az (1) bekezdés szerinti
nyilvántartásba történő felvételét az adatkezelő szervnél közvetlen hozzáférési jogosultság iránti kérelem
benyújtásával kezdeményezik. A közvetlen hozzáférési jogosultság iránti kérelem tartalmazza a (2) bekezdés
a)–c) pontjában, valamint d) pont da)–df ) és di) alpontjában meghatározott adatokat, valamint a szerv nevében
hozzáférésre felhatalmazott személy azonosítóját. Az adatkezelő szerv a kérelem alapján a személyiadat- és
lakcímnyilvántartásban történő azonosítás céljából az adatszolgáltatás igénybevételéhez, e cél megvalósulásához
szükséges ideig kezeli az érintett kérelemben megadott személyi azonosítóját, amelyet kizárólag a személyiadatés lakcímnyilvántartást vezető szerv részére jogosult továbbítani. A (2) bekezdésben meghatározott adatokban
bekövetkezett változásokról a közvetlen hozzáférési jogosultsággal rendelkező szervek az adatváltozást követő
három munkanapon belül elektronikus úton értesítik az adatkezelő szervet.
(6) Az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése céljából az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban kezelt adatok
teljes körét az adatkezelő szervtől az adatkezelő szerv szakmai felügyeletét ellátó miniszter, a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság, valamint a hozzáférési jogosultságot kérő szerv jogosult igényelni.
(7) Az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése céljából a kötvénynyilvántartó szerv az adatkezelési
műveleteket naplózza és ehhez kapcsolódóan kezeli az adatkezelésre jogosultak a (2) bekezdés d) pont
da)–dd) alpontjában foglalt adatait.”
76. §		
A Gfbt.
a)
46. § (2) bekezdés a) pontjában az „a szerződő üzemben tartó” szövegrész helyébe az „az üzembentartó vagy
ideiglenes rendszámtábla jogosultjának” szöveg,
b)
46. § (3) bekezdésében az „a (2) bekezdésben” szövegrész helyébe az „a (2) és (2a) bekezdésben” szöveg
lép.

14. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása
77. §		
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: Atv.) 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § (1) A házasulók a házassági szándék bejelentésekor nyilatkoznak arról, hogy a házasságkötés után milyen
házassági nevet kívánnak viselni. A nyilatkozat a házasság megkötéséig egy alkalommal, legkésőbb a házasságkötés
tervezett időpontját megelőző ötödik munkanapig megváltoztatható.
(2) Ha a magyar állampolgár házasuló a házasságkötést követően nem a születési nevét vagy a házasságkötés előtt
közvetlenül viselt nevét kívánja viselni, az anyakönyvvezető a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg
– ha hivatalbóli okmánykiállítást megakadályozó nyilatkozatot nem tesz a házasuló – felvételezi a hivatalból
kiállításra kerülő személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok kiállításához szükséges arcképmást,
aláírást, valamint – jogszabályban meghatározott esetben – az ujjnyomatot.
(3) Ha a házasuló a házasság megkötéséig megváltoztatja a házassági név viselésére vonatkozóan tett nyilatkozatát,
az anyakönyvvezető intézkedik az új nyilatkozatnak megfelelő aláírás, valamint szükség esetén a (2) bekezdésben
meghatározott valamennyi adat felvételezéséről.
(4) A házasságkötési szándék bejelentését követően a házasuló hivatalbóli okmánykiállítást megakadályozó
nyilatkozatot egy alkalommal, legkésőbb a házasságkötés tervezett időpontját megelőző ötödik munkanapig tehet.
(5) Közeli halállal fenyegető egészségi állapot esetén a (2) bekezdésben meghatározott adatok felvételezésére nem
kerül sor, hivatalból nem kerülnek kiállításra személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok.”
78. §		
Az Atv. 61. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Intézetben történt születés esetén az egészségügyi szolgáltató – az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási
Téren és az elektronikus anyakönyvi rendszeren keresztül haladéktalanul – az illetékes anyakönyvvezető felé
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a) bejelenti – az 1. mellékletben meghatározott adatok megküldésével – a születést,
b) továbbítja a hivatalos statisztikáról szóló törvény végrehajtásáról szóló rendeletben meghatározott, intézetben
rögzített születési statisztikai adatokat,
c) továbbítja az intézetben született, Magyarországon élő magyar állampolgár újszülött – kivéve titkolt terhesség,
a szülőnek a születést megelőzően, vagy azt követően az újszülött örökbefogadásához adott hozzájárulása, valamint
az újszülött egészségi állapotára tekintettel az anya hivatalbóli kiállítást megakadályozó nyilatkozata esetén –
hivatalból kiadásra kerülő állandó személyazonosító igazolványához szükséges adatokat, valamint
d) továbbítja a másik szülő hozzájárulását a gyermek állandó személyazonosító igazolványának kiadásához.”
79. §		
Az Atv. 80. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott adatokat az anyakönyvvezető azok átadásának a Központi Statisztikai
Hivatal által történt visszaigazolását követően haladéktalanul köteles törölni, kivéve, ha az adat kezelésére e törvény
feljogosítja.”
80. §		
Az Atv. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 101/B. §-sal egészül ki:
„101/B. § (1) Ha az egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról
szóló 2020. évi CXXI. törvénynek (a továbbiakban: Módtv2.) a 20. §-t megállapító rendelkezése hatálybalépését
megelőzően tett házasságkötési szándék bejelentése során a házasuló a házasságkötést követően viselni kívánt
házassági névviselési formáról nem nyilatkozott vagy a korábban tett nyilatkozatot megváltoztatja, a házasságkötés
tervezett helye szerint illetékes anyakönyvvezető a 20. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jár el.
(2) A Módtv2.-nek a 20. §-t megállapító rendelkezése hatálybalépését megelőzően tett házasságkötési szándék
bejelentése esetén a házasságkötés tervezett helye szerint illetékes anyakönyvvezető – az (1) bekezdésben
foglalt nyilatkozat hiányában – a házasuló erre irányuló kérésére felvételezi az arcképmást, az aláírást, valamint
– jogszabályban meghatározott esetben – az ujjnyomatot és továbbítja a személyiadat- és lakcímnyilvántartásnak.
(3) Amennyiben a házasuló a (2) bekezdésben foglaltak szerint a személyazonosságot igazoló okmány
kiállításához szükséges adatok felvételezését nem kérte, azt a személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok
vonatkozásában hivatalbóli okmánykiállítást megakadályozó nyilatkozatnak kell tekinteni.”

15. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény módosítása
81. §		
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 120. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A bíróság a tárgyaláson hozott végzését – a jogorvoslati jogról történő lemondás esetét kivéve – a kihirdetését
követő 3 munkanapon belül írásba foglalja. A kihirdetéskor a fellebbezésre jogosultat tájékoztatni kell
a) az írásba foglalás határidejéről,
b) a fellebbezés bejelentésének határidejéről,
c) arról, hogy az írásba foglalást követően a végzés a bíróságon megismerhető, illetve azt a bíróság az eljárás alá
vont személy indítványára, az általa megjelölt elektronikus levelezési címre is továbbítja,
d) arról, hogy a bíróság az írásba foglalt végzést a fellebbezésre jogosult részére kézbesíti, azonban a kézbesítés
a fellebbezés határidejét nem érinti, valamint
e) arról, hogy a fellebbezés bejelentésének határideje alatt a fellebbezés okát, célját és indokait módosíthatja vagy
kiegészítheti.”
82. §		
A Szabs. tv. 147. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kérelmet a határozat, illetve a végzés jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül lehet
előterjeszteni. Méltányossági kérelmet egy alkalommal lehet előterjeszteni.”
83. §		
A Szabs. tv.
a)
45. §-ában az „A 23. § (1) bekezdés b) és d) pontja esetén” szövegrész helyébe az „A 23. § (1) bekezdés b), d) és
f ) pontja esetén” szöveg,
b)
121. § (4) bekezdésében a „beérkezését” szövegrész helyébe a „benyújtására előírt határidő leteltét” szöveg
lép.
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16. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása
84. §

(1) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogytv.) 124/U. § (1) bekezdés b) és c) pontja
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az Országgyűlés Hivatala a (2) bekezdésben meghatározott célokból, az országgyűlési képviselői megbízatás
keletkezésétől kezdődően kezeli az országgyűlési képviselő, valamint a korábban országgyűlési képviselői megbízatással
rendelkező személy]
„b) születési családi és utónevét,
c) születési idejét és helyét,”
(2) Az Ogytv. 124/U. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[Az Országgyűlés Hivatala az (1) bekezdés szerinti személyes adatok közül – a 123. § (1) bekezdése szerinti,
az Országgyűlés szervezeti, működtetési, döntéselőkészítési és ügyviteli feladatainak ellátása érdekében –]
„d) az (1) bekezdés a)–f ) és l) pontja szerinti személyes adatot a korábban országgyűlési képviselői megbízatással
rendelkező személlyel való kapcsolattartás”
(céljából, az országgyűlési képviselői megbízatás keletkezésétől kezdődően kezeli.)
(3) Az Ogytv. 124/U. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az Országgyűlés Hivatala az országgyűlési képviselő, valamint a korábban országgyűlési képviselői
megbízatással rendelkező személy közéleti tevékenységéről történő megemlékezés céljából kezeli az országgyűlési
képviselő, valamint a korábban országgyűlési képviselői megbízatással rendelkező személy elhalálozása időpontjára
vonatkozó adatot.”
(4) Az Ogytv. 124/U. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Országgyűlés Hivatala az (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti személyes adatot azon Országgyűlés
megbízatásának megszűnését követő egy év elteltével törli, amelyben az érintett személy országgyűlési képviselői
megbízatással rendelkezett.”
(5) Az Ogytv. 124/U. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az Országgyűlés Hivatala az (1) bekezdés a)–f ) és l) pontja, valamint a (2a) bekezdés szerinti személyes adatot
– a (2) bekezdés d) pontja és a (2a) bekezdés szerinti célból – az országgyűlési képviselő, valamint a korábban
országgyűlési képviselői megbízatással rendelkező személy közéleti tevékenységéről történő megemlékezést
követően egy évig kezeli.”

17. A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény
módosítása
85. §		
A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény 6. §-a a következő
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve a nyilvántartással összefüggő hatósági feladatával
összefüggésben a cselekvőképesség ellenőrzése céljából közvetlen hozzáféréssel kezeli a 3. § (1) bekezdés
a) pontjában és a 3. § (1) bekezdés b)–e) pontjában szereplő adatokat.”

18. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény módosítása
86. §

(1) Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
(a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 1. § 23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„23. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel
rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy e törvény alkalmazásában
a) nem minősül gazdálkodó szervezetnek az adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány,
b) valamennyi ügy tekintetében gazdálkodó szervezetnek minősül az adószámmal rendelkező alapítvány,
egyesület;”
(2) Az E-ügyintézési tv. 1. §-a a következő 39a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„39a. piaci szereplők részére nyújtható központi állami szolgáltatás: olyan, az állam által nyújtott informatikai,
hálózati és infrastrukturális szolgáltatás, amelyet a Kormány rendeletében informatikai, hálózati és infrastrukturális
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közszolgáltatásra kijelölt szolgáltató nem közfeladat ellátása céljából, piaci alapon, az eredeti közszolgáltatással
– a Kormány rendeletében meghatározott eltérésekkel technikai tartalomban – azonos módon nyújt;”
87. §		
Az E-ügyintézési tv. II. Fejezete a következő 6/A. alcímmel egészül ki:

„6/A. Elektronikus ügyintézés elektronikus ügyintézési pont útján
12/A. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
(a továbbiakban: Nytv.) 34. § (6) bekezdése szerinti elektronikus ügyintézési pont (a továbbiakban: elektronikus
ügyintézési pont) használata során e törvény rendelkezéseit az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az elektronikus ügyintézési pont kiegészítő szolgáltatás, az igénybevételével intézhető vagy indítható ügyek
köréről az elektronikus ügyintézési pont működtetője a Felügyeletet a szolgáltatás nyújtását megelőző legalább
30 nappal korábban tájékoztatja. A Felügyelet a szolgáltatás nyújtását megelőző legalább 8 nappal korábban
a honlapján közzéteszi
a) az elektronikus ügyintézési pontok földrajzi elérhetőségét,
b) az elektronikus ügyintézési ponton intézhető szolgáltatásokat, ügyeket.
(3) Az elektronikus ügyintézési ponton, elektronikus azonosítást követően benyújtott kérelmet úgy kell tekinteni,
mintha azt az ügyfél e törvény rendelkezései szerint, elektronikus úton nyújtotta volna be.
(4) A technológiai feltételek fennállása esetén az elektronikus ügyintézési ponton olyan ügy is intézhető, amelyet
jogszabály alapján vagy az ügy jellege okán kizárólag személyesen lehet intézni. Ebben az esetben úgy kell
tekinteni, mintha az ügyfél személyesen járt volna el.
(5) Az elektronikus ügyintézési pont igénybevétele a hatáskör gyakorlójának személyét nem érinti.
(6) Az elektronikus ügyintézési pont a kérelem benyújtásáról
a) az ügyfél erre irányuló kérelmére helyben előállított papíralapú, vagy
b) az ügyfél által megadott elektronikus elérhetőségre elektronikusan hitelesített okirat formátumú
visszaigazolást ad.
(7) Az elektronikus ügyintézési pont – ha az intézett ügytípus esetében automatikus döntéshozatali eljárás kerül
lefolytatásra – az eljárásban született döntésről
a) az ügyfél erre irányuló kérelmére helyben előállított papíralapú kiadmányt készít, vagy
b) az ügyfél által megadott elektronikus elérhetőségre elektronikusan hitelesített okirat formátumú kiadmányt küld.
(8) A (7) bekezdés a) pontja szerinti, döntésről szóló papíralapú kiadmányt az elkészítésével kézbesítettnek
kell tekinteni. A (7) bekezdés b) pontja szerinti, döntésről szóló okirat kizárólag az ügyfél 14. vagy 15. § szerinti
elérhetőségére küldhető.
(9) Az elektronikus ügyintézési pont
a) által kiállított, a (6) bekezdés szerinti visszaigazolás, és
b) közreműködésével kézbesített, a (7) bekezdés szerinti döntés
közokirat.
(10) Az elektronikus ügyintézési pont használata esetén az ügyfél személyazonosságának ellenőrzésére
az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 12/B. §-ában
meghatározott szolgáltatás is alkalmazható. Ebben az esetben a személyazonosításhoz kötött jognyilatkozatot
kizárólag a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő személy tehet. Az e szolgáltatás útján biztosított
azonosítást egyenértékűnek kell tekinteni az e törvény szerinti elektronikus azonosítással.
(11) Az elektronikus ügyintézési pont segítségével rögzített biometrikus azonosítót (arcképmás, ujjnyomat, aláírás)
egyenértékűnek kell tekinteni az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezésre jogosult hatóság által rögzített
biometrikus azonosítóval.”
88. §		
Az E-ügyintézési tv. 15. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A Kormány által kijelölt szerv a természetes személy (7) bekezdés szerinti ügyintézési rendelkezése során
megadott elérhetőségét a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) részére adatszolgáltatói kör kijelölése
céljából, térítésmentesen átadja és azokat a KSH statisztikai célra jogosult kezelni. A Kormány által kijelölt szerv
az adatszolgáltatást közvetlen bekérdezés útján is biztosíthatja. A KSH az átvett, valamint lekérdezett adatokat
a statisztikai adatelőállítási folyamatban kezeli. A feladat megszűnésekor, így különösen az egyes adatfelvételek
lezárását követően az azokhoz kapcsolódóan átvett adatokat a KSH törli.”
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89. §		
Az E-ügyintézési tv. 22. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ügyfél az elektronikus ügyintézési rendelkezésében)
„d) nyilatkozhat úgy, hogy a Kormány rendeletében kijelölt szolgáltató elektronikus úton az ügyfél rendelkezése
szerinti elektronikus ügyintézést biztosító szervek nevében tájékoztassa az ügyfelet érintő ügyintézési
cselekményekről,”
90. §		
Az E-ügyintézési tv. 35. §-a a következő (15a)–(15e) bekezdéssel egészül ki:
„(15a) Az ügyfél az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevételére
a Kormány rendeletében megjelölt szerv által biztosított, kép- és hangfelvétel rögzítésén alapuló rendszer
használatával is – a Kormány rendeletében meghatározott részletszabályok szerint – regisztrálhat.
(15b) A (15a) bekezdés szerinti regisztráció esetén a Kormány rendeletében kijelölt regisztrációs szerv az ügyféllel
létrejött teljes kommunikációt, az ügyfélnek szóló részletes tájékoztatást és az ügyfélnek az adatok kezelésére
vonatkozó kifejezett hozzájárulását visszakereshető módon, kép- és hangfelvételen rögzíti és azt a felvételtől
számított tíz évig megőrzi.
(15c) A (15b) bekezdésben foglalt esetben a Kormány rendeletében kijelölt regisztrációs szerv jogosult az ügyfélnek
a személyazonosságát igazoló okmányról készült képfelvételnek a (15b) bekezdés szerinti időtartamban történő
tárolására.
(15d) A (15a) bekezdés szerinti regisztráció során a Kormány rendeletében kijelölt regisztrációs szerv a videojel
segítségével az okmányból kiolvasott természetes személyazonosító adatokat, az állampolgárságra vonatkozó
adatot és az okmányszámot összeveti az okmányt nyilvántartó központi nyilvántartásban szereplő természetes
személyazonosító adatokkal, ellenőrzi a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány érvényességét,
valamint az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény
9/B. alcíme szerinti automatizált összehasonlítás igénybevételével az ügyfélről videojel útján készült arckép és
a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő, a személyazonosság ellenőrzésével érintett személy utolsó
alkalommal nyilvántartásba vett arcképmásának az egymással történő megfeleltethetőségét. A nyilvántartásban
szereplő adatok egyezősége, a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány érvényessége, valamint
az egyezőség feltételeként meghatározott értékszám elérése esetén az azonosítás sikeresen megtörténik.
(15e) A regisztráció során a Kormány rendeletében kijelölt regisztrációs szerv a 31. §-ban és az (5)–(15) bekezdésben
foglaltak szerint jár el, azzal, hogy a személyes megjelenésnek a (15a) bekezdés szerinti rendszer használatát kell
tekinteni.”
91. §

(1) Az E-ügyintézési tv. 42/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott, a Kormány által biztosított
a) szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás, központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás a Kormány
rendeletében meghatározott feltételek mellett az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek nem minősülő, ellátó
szerv által közérdek teljesítése céljából igényelhető,
b) szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás, központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás, valamint egyéb,
informatikai, hálózati és infrastrukturális közszolgáltatás elektronikus ügyintézést biztosító szervnek nem minősülő
szerv által a Kormány rendeletében meghatározott feltételekkel és az eredeti közszolgáltatáshoz képest a Kormány
rendeletében meghatározott eltérésekkel és korlátozásaival piaci szereplők részére nyújtható központi állami
szolgáltatásként igényelhető.”
(2) Az E-ügyintézési tv. 42/A. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatással vagy központi
elektronikus ügyintézési szolgáltatással – a Kormány rendeletében meghatározott eltérésekkel – azonos technikai
tartalmú piaci szereplők részére nyújtható központi állami szolgáltatás esetében a személyes adatok kezelése
tekintetében a központi állami szolgáltatásra a 22. alcím rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a 22. alcím
alkalmazása során szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás vagy központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás helyett központi állami szolgáltatást kell érteni.
(4) A Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás vagy – a Kormány rendeletében meghatározott
eltérésekkel – azzal azonos tartalmú piaci szereplők részére nyújtható központi állami szolgáltatás igénybevétele
során, az azonosítás folyamata és eredményessége biztosítása érdekében kezeli azon személyes adatokat, amelyek
a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükségesek.
(5) A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás, központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás, valamint
a piaci szereplők részére nyújtható központi állami szolgáltatás (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt:
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Szolgáltatás) e fejezet szerinti igénybevétele feltételeinek, a Szolgáltatásra vonatkozó jogszabályokban előírt
jogok és kötelezettségek teljesítését a Felügyelet a IX. Fejezet szerint ellenőrzi azzal, hogy a felügyeleti vizsgálat
tekintetében a Szolgáltatást szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásnak, a Szolgáltatás igénybevevőjét
elektronikus ügyintézést biztosító szervnek, a Szolgáltatás igénybevevőjével elektronikusan kapcsolatot tartó
személyt vagy szervet ügyfélnek kell tekintetni.”
92. §		
Az E-ügyintézési tv. VII/A. Fejezete a következő 42/B. §-sal egészül ki:
„42/B. § (1) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 1. § (1) és (1a) bekezdése szerinti szolgáltató (a továbbiakban e §
alkalmazásában: szolgáltató) részére, a szolgáltató kérelme esetén a Kormány által biztosított elektronikus
ügyintézési szolgáltatások közül a központi azonosítási ügynök szolgáltatást, a Kormány által biztosított elektronikus
azonosítási szolgáltatásokat, az összerendelési nyilvántartást és a központi kormányzati szolgáltatási buszt
a Kormány által kijelölt szolgáltató a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás (a továbbiakban: ügyfél-átvilágítás) céljára,
közérdekből díjmentesen biztosítja.
(2) A szolgáltató az ügyfél-átvilágítás során, az elektronikus azonosítás keretében az ügyfél nevét, születési
nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét a központi azonosítási ügynök szolgáltatáson és az összerendelési
nyilvántartáson keresztül, a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok
használatáról szóló 1996. évi XX. törvény (a továbbiakban: Szaz. tv.) 10/E. §-a szerint gépi kapcsolat útján veszi át.
(3) A (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást az állam az ügyfél-átvilágítás esetében díjmentesen biztosítja
a szolgáltató számára.
(4) A sikeres azonosítást követően a szolgáltató az ügyfél a Pmt. 7. § (2) bekezdés a) pont ac), af ), ag) alpontja szerinti
adatát, aláírását, valamint arcképmását a közhiteles hatósági nyilvántartásokból automatikus információátadással,
díjmentesen veszi át.
(5) A szolgáltató a Pmt. 7. § (2) bekezdés a) pont ag) alpontja szerinti adatot elsősorban a 32. § (2) bekezdése
szerinti nyilvántartásból, ha az ügyfél ezen nyilvántartásban nem rögzített személyazonosításra alkalmas hatósági
igazolvánnyal rendelkezik, az útiokmány-nyilvántartásból, ha az ügyfél útlevéllel sem rendelkezik, akkor a közúti
közlekedési engedély-nyilvántartásából veszi át. A pénz- és hitelintézet az ügyfél személyazonosításra alkalmas
hatósági igazolványához tartozó aláírás- és arcképmás-adatot veszi át.”
93. §		
Az E-ügyintézési tv. 45. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A külföldi személyek nyilvántartásából az összerendelési nyilvántartáson keresztül a Szaz. tv. 10/E. és
10/F. §-ában meghatározott célból adat szolgáltatható, ha az adatok kezelésére az adatkezelő törvény
felhatalmazása alapján jogosult.”
94. §		
Az E-ügyintézési tv. 27. alcíme a következő 45/A. §-sal egészül ki:
„45/A. § (1) A 45. § (3)–(4) bekezdése szerinti szervek a külföldi személyek nyilvántartásából díjmentesen
igényelhetnek adatot.
(2) Az ügyfél hozzájárulása esetén, valamint a 42/B. § (4) bekezdésében foglalt esetben az (1) bekezdésben meg nem
jelölt szerv számára igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében szolgáltatható adat.”
95. §		
Az E-ügyintézési tv. 51. alcíme a következő 82/A. §-sal egészül ki:
„82/A. § (1) A Kormány rendeletben határozza meg a személyes jelenléttel egyenértékű biztosítékot nyújtó, nemzeti
szinten elismert egyéb azonosítási módszereket.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti egyéb azonosítási módszer kép- és hangfelvétel rögzítésén alapul, a bizalmi
szolgáltató a videotechnológiás azonosítás során a bizalmi szolgáltató és a természetes személy között létrejött
teljes kommunikációt, a természetes személy videotechnológiás azonosítással kapcsolatos részletes tájékoztatását
és a természetes személy ehhez történő kifejezett hozzájárulását visszakereshető módon, kép- és hangfelvételen
– a kép- és hangfelvétel minőségének romlását kizáró módon – rögzíti és azt a rögzítéstől számított tíz évig megőrzi.
(3) A (2) bekezdésben foglalt esetben a bizalmi szolgáltató jogosult a természetes személy személyazonosságát
igazoló okmányról készült képfelvételnek a (2) bekezdés szerinti időtartamban történő tárolására.”
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96. §
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(1) Az E-ügyintézési tv. 105. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„b) a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásnak és a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásnak,
valamint piaci szereplők részére nyújtható központi állami szolgáltatásnak az elektronikus ügyintézést nem biztosító
szerv által történő felhasználása feltételeit, az ilyen felhasználás során a Felügyelet feladatát és eljárását, az ebben
az esetben a szolgáltatás használatáért számítható díj megállapításának módját, a piaci szereplők részére nyújtható
központi állami szolgáltatások technikai tartalmú eltéréseit, továbbá a piaci szereplők részére nyújtható központi
állami szolgáltatások nyújtása korlátozásának feltételeit.”
(2) Az E-ügyintézési tv. 105. § (1) bekezdése a következő t) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„t) a bizalmi szolgáltatások esetében a személyes jelenléttel egyenértékű biztosítékot nyújtó, nemzeti szinten
elismert egyéb azonosítási módszereket.”
(3) Az E-ügyintézési tv. 105. § (1) bekezdése a következő u) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„u) a 108. § (8) bekezdése szerinti időpontot.”
(4) Az E-ügyintézési tv. 105. § (2) bekezdése a következő g) és h) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki)
„g) a 35. § (15a) bekezdése szerinti szervet,
h) az elektronikus ügyintézési pont működtetőjét.”

97. §		
Az E-ügyintézési tv. 108. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A 42/B. §-ban foglaltakat a Kormány rendeletében meghatározott időpontig a Pmt. 1. § (1) bekezdés a) és
b) pontja szerinti szolgáltatókra lehet csak alkalmazni.
(9) A 31. § (2) bekezdés b) pontja szerinti nyilvántartás a 42/B. § (4) bekezdése szerinti adatokat automatikus
információátadással 2023. január 1-jétől szolgáltatja.”
98. §		
Az E-ügyintézési tv.
a)
1. § 19. pontjában a „kitöltésének és benyújtásának” szövegrész helyébe a „kitöltésének, hitelesítésének és
benyújtásának” szöveg,
b)
82. § (3) bekezdésében az „a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi
LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.)” szövegrész helyébe az „az Nytv.” szöveg,
c)
104/A. § (1) bekezdés nyitó és záró szövegrészében, 104/A. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, továbbá
104/A. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, valamint 106. § d) pontjában a „költségvetési” szövegrész helyébe
a „közfeladatot ellátó” szöveg,
d)
108. § (6d) bekezdésében a „2020” szövegrész helyébe a „2022” szöveg, az „adóügyekben” szövegrész helyébe
az „az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó adóügyekben” szöveg
lép.
99. §		
Hatályát veszti az E-ügyintézési tv. 35. § (15a)–(15e) bekezdése.

19. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény módosítása
100. §		
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 12. alcíme a következő 27/B. §-sal egészül ki:
„27/B. § (1) A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás vezetéséért felelős szerv a KSH részére napi gyakorisággal
elektronikus úton, kapcsolati kód alkalmazásával megküldi az elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevétele
érdekében regisztráló vagy regisztrációjukat megszüntető személyek természetes személyazonosító adatait és
egyedi azonosítóját, a regisztráció és a regisztráció megszüntetésének időpontját, továbbá – ha a természetes
személy a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációhoz kapcsolódó tárhellyel rendelkezik – a tárhely
létrehozásának tényére vonatkozó adatot.
(2) A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációhoz tartozó tárhelyszolgáltatás kijelölt szolgáltatója
a KSH természetes személyazonosító adatokat tartalmazó elektronikus kérelmére megküldi a KSH részére
a természetes személy kapcsolati kódját és tárhely-azonosítóját.
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(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás adatait a KSH a természetes személy adatszolgáltatóval való,
hivatalos statisztikai célú kapcsolattartásra használhatja fel.
(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás adatait a KSH az adatszolgáltató adatszolgáltatói körből való
törléséig kezeli.”
101. §		
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. § (1) A népmozgalmi statisztika körében megfigyelésre kerül minden Magyarországon bekövetkezett születés,
haláleset, házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, élettársi nyilatkozat nyilvántartásba vétele,
házasság felbontása, valamint érvénytelenné nyilvánítása, bejegyzett élettársi kapcsolat felbontása, megszüntetése,
a nyilvántartott élettársi kapcsolat megszűnése, terhesség megszakítása (a továbbiakban együtt: népmozgalmi
esemény).
(2) A népmozgalmi események körében kell megfigyelni a magyar állampolgárok külföldön bekövetkezett azon
népmozgalmi eseményeit, amelyek anyakönyvezésére Magyarországon is sor kerül.
(3) A népmozgalmi események felmérése a következő adatcsoportokra terjed ki: név, lakcím, állampolgárság,
születési hely és idő, nem, családi állapot, családi állás, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás, foglalkozás,
gyermekek száma, a születéssel, a halálozással, illetve a terhesség megszakításával mint népmozgalmi
eseményekkel összefüggő egészségi állapot, az anyakönyvezés helye, az anyakönyvi eseményazonosító,
a népmozgalmi esemény helye és ideje.
(4) A népmozgalmi eseménnyel kapcsolatban gyűjtött adatok közül a nevet, a lakcímet és az anyakönyvi
eseményazonosítót a népmozgalmi adatok statisztikai célú feldolgozását és törvény szerinti adatátadási
kötelezettség teljesítését követően 8 napon belül törölni kell.
(5) A (3) bekezdés szerinti adatcsoportokba tartozó, rendelkezésükre álló adatokat a népmozgalmi esemény helye
szerint illetékes anyakönyvvezető, egészségügyi szolgáltató, a bíróság, a közjegyző, valamint a védőnő, külföldön
történt események esetén a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt szerv köteles szolgáltatni.”
102. §		
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. alcíme a következő 51/A. §-sal egészül ki:
„51/A. § A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás vezetéséért felelős szerv 2020. december 15-ig
a 2020. december 1-jei állapotnak megfelelően megküldi a KSH részére valamennyi aktív regisztrációval
rendelkező személy természetes személyazonosító adatait, egyedi azonosítóját, regisztrációja időpontját, továbbá
– amennyiben a természetes személy a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációhoz kapcsolódó
tárhellyel rendelkezik – a tárhely létrehozásának tényére vonatkozó adatot.”

20. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása
103. §		
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény a következő 33/A. §-sal egészül ki:
„33/A. § [Adóigazolvány kiállítása hivatalból]
Az állami adó- és vámhatóság hivatalból gondoskodik az adóigazolvány kiállításáról, és az adóigazolvány
megszemélyesítése érdekében a megszemélyesítéshez szükséges adatoknak az állandó személyazonosító
igazolvány megszemélyesítését végző szervezet részére történő elküldéséről
a) az intézetben született, Magyarországon élő magyar állampolgár újszülött esetében;
b) azon természetes személy adózó esetében, akire vonatkozóan – házasságkötésére tekintettel – a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási
módokról és az azonosító kódok használatáról szóló törvény, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló törvény alapján adatot szolgáltatott.”

21. A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló
2018. évi LVII. törvény módosítása
104. §		
A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló 2018. évi LVII. törvény
(a továbbiakban: Bbtv.) 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (4) bekezdés e)–h) pontja alapján a Kormány az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében azon
tevékenységet határozhatja meg, amelyet a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről
és védelméről szóló törvény alapján meghatározott valamely nemzeti létfontosságú rendszerelem vagy európai
létfontosságú rendszerelem közvetlen igénybevétele útján végeznek.”
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105. §		
A Bbtv. 9. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Nincs helye hatósági ellenőrzésnek, illetve a jogsértés megállapítására irányuló eljárásnak az e törvény szerinti
bejelentés elmulasztása miatt, ha
a) a tulajdonszerzésnek vagy az üzemeltetési jog megszerzésének,
b) a 2. § (4) bekezdése alapján kormányrendeletben meghatározott, az e törvény szerinti bejelentési kötelezettség
körébe tartozó tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásokban meghozható döntés véglegessé válásának, vagy
c) az újonnan felvett tevékenység cégjegyzékbe való bejegyzésének
az ellenőrzésre jogosult szerv tudomására jutásától számított 18 hónap, de legkésőbb az a) és a b) pontban
meghatározott körülmények bekövetkezésétől számított 5 év eltelt.”
106. §		
A Bbtv. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Azt, aki az e törvény szerinti, a bejelentéssel, illetve az 5. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatással összefüggő
kötelezettségét megszegi, a miniszter – az eset összes körülményének vizsgálatával –
a) természetes személy külföldi befektető esetén 100 000 forinttól 1 000 000 forintig,
b) jogi személy külföldi befektető esetén 1 000 000 forinttól 10 000 000 forintig
terjedő összegű bírság megfizetésére kötelezi.”
107. §		
A Bbtv. a következő 6/B. alcímmel egészül ki:

„6/B. Az EU Rendelet végrehajtásával összefüggő szabályok
10/B. § (1) A miniszter megteszi a 9. § (3)–(6) bekezdése szerinti intézkedéseket, ha ez az EU Rendelet 7. cikke alapján
indokolt.
(2) Az EU Rendeletben a tagállamok számára meghatározott jogosultságok gyakorlására, illetve kötelezettségek
teljesítésére kijelölt szerv a külföldi befektető, valamint a 2. § (1), illetve (2) bekezdése szerinti magyarországi
székhelyű gazdasági társaságban részes személynek a Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések
ellenőrzéséhez kapcsolódó személyes adatait az EU Rendeletben a tagállamok számára meghatározott
jogosultságok gyakorlása, illetve kötelezettségek teljesítése érdekében az EU Rendelet 6–8. cikke szerinti eljárás
befejezéséig kezeli.
(3) A (2) bekezdés szerint kezelt személyes adatok az EU Rendelet 11. cikk (1) bekezdése szerinti nemzeti
kapcsolattartó pont (a továbbiakban: nemzeti kapcsolattartó pont) részére továbbíthatók.
(4) A (2) bekezdés szerint kezelt személyes adatokat az EU Rendelet 6–8. cikke szerinti eljárás befejezését követően
haladéktalanul törölni kell.”
108. §		
A Bbtv. 12. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben megállapítsa)
„f ) a nemzeti kapcsolattartó pont feladatainak az ellátására az e törvény tekintetében kijelölt szervet, valamint
az EU Rendelet 6–10. cikkének az e törvény alkalmazásában történő végrehajtása során irányadó részletes eljárási
szabályokat.”
109. §		
A Bbtv. a következő 14. §-sal egészül ki:
„14. § Ez a törvény az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról szóló,
2019. március 19-i (EU) 2019/452 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapít meg.”
110. §		
A Bbtv.
a)
3. §-ában a „bekezdésében” szövegrész helyébe a „bekezdés e)–h) pontjában” szöveg,
b)
6. § (4) bekezdésében a „továbbá megvizsgálja” szövegrész helyébe a „továbbá – az Unióba irányuló közvetlen
külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról szóló, 2019. március 19-i (EU) 2019/452 európai
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EU Rendelet) 6. cikke szerinti tagállami észrevételekre, illetve
az Európai Bizottságnak az EU Rendelet 6. vagy 8. cikke szerinti véleményére is figyelemmel – megvizsgálja”
szöveg,
c)
6. § (5) bekezdésében az „esetben a” szövegrész helyébe az „esetben, vagy akkor, ha ez az EU Rendeletben
meghatározott kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges, a” szöveg,
d)
6. § (6) bekezdésében a „megalapozottan feltehető” szövegrész helyébe a „megállapítást nyer” szöveg,
valamint
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e)

6. § (8) bekezdésében a „befektető a” szövegrész helyébe a „befektető, valamint a 2. § (1), illetve (2) bekezdése
szerinti magyarországi székhelyű gazdasági társaság a” szöveg

lép.

22. Az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról
szóló 2019. évi CXVI. törvény módosítása
111. § (1) Az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2019. évi
CXVI. törvény (a továbbiakban: EEtv.) 3. § (3) bekezdésének az Nytv. 7. § (3) bekezdését megállapító rendelkezése
a „titkolt terhesség, valamint a szülőnek a születést megelőzően, vagy azt követően az újszülött örökbefogadásához
adott hozzájárulása esetén.” szövegrész helyett a „titkolt terhesség, a szülőnek a születést megelőzően, vagy azt
követően az újszülött örökbefogadásához adott hozzájárulása, valamint az újszülött egészségi állapotára tekintettel
az anya hivatalbóli kiállítást megakadályozó nyilatkozata esetén.” szöveggel lép hatályba.
(2) Az EEtv. 3. § (3) bekezdésének az Nytv. 7. § (4) bekezdését megállapító rendelkezése a „– ha a házasuló hivatalbóli
kiállítást megakadályozó nyilatkozatot nem tesz –” szövegrész helyett a „– ha a házasuló érvényes állandó
személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik és hivatalbóli kiállítást megakadályozó nyilatkozatot nem tesz –”
szöveggel lép hatályba.
(3) Az EEtv. 3. § (13) bekezdésének az Nytv. 16. § (1a) bekezdését megállapító rendelkezése az „a kincstárnak, valamint
az egészségbiztosítási szervnek az adóigazolvány és a TAJ számot tartalmazó hatósági igazolvány kiállításával
kapcsolatos hatósági feladatai ellátása céljából.” szövegrész helyett az „a kincstárnak jogszabályban meghatározott
feladatai ellátása céljából.” szöveggel lép hatályba.
(4) Az EEtv. 3. § (20) bekezdésének az Nytv. 22. § n) pontját megállapító rendelkezése az „az intézetben” szövegrész
helyett az „az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér útján az intézetben” szöveggel, az „adatok Elektronikus
Egészségügyi Szolgáltatási Tér útján történő továbbításával” szövegrész helyett az „adatok továbbításával” szöveggel
lép hatályba.
(5) Az EEtv. 3. § (21) bekezdésének az Nytv. 24. § (1) bekezdését megállapító rendelkezése a „feladatainak ellátásához,”
szövegrész helyett a „feladatainak ellátásához, a büntetőeljárásban, a polgári peres és nemperes eljárásban,
a közigazgatási perben és az egyéb közigazgatási bírósági eljárásban, valamint a hatósági eljárásban eljáró
igazságügyi szakértő a tevékenységére vonatkozó törvény előírásai alapján végzett feladatai ellátásához,” szöveggel
lép hatályba.
(6) Az EEtv. 3. § (25) bekezdésének az Nytv. 24/H. §-át megállapító rendelkezése a „részére” szövegrész helyett a „részére
– amennyiben kiállítást megakadályozó nyilatkozatot nem tettek –” szöveggel lép hatályba.
112. §		
Az EEtv. 14. § (4) bekezdésének a Szaz.tv. 21. § (7) bekezdését megállapító rendelkezése a „megállapításával”
szövegrész helyett a „megállapításával, a kérelmek elbírálásával” szöveggel lép hatályba.
113. §		
Az EEtv. 22. § (9) bekezdésének a Kknyt. 14. § (2) bekezdés
a)
l) pontját megállapító rendelkezése az „aj)” szövegrész helyett az „al)” szöveggel,
b)
m) pontját megállapító rendelkezése az „ak)” szövegrész helyett az „am)” szöveggel
lép hatályba.
114. §		
Nem lép hatályba az EEtv.
a)
14. § (1) bekezdése,
b)
15. § b) pontja,
c)
16. § (3) bekezdése,
d)
18. § (4) bekezdése,
e)
31. § (3), (5) és (9) bekezdése,
f)
42. § (2) bekezdése.
115. §		
Az EEtv. 1. melléklete az 1. melléklet szerinti szöveggel lép hatályba.
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23. Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi LXXXVI. törvény módosítása
116. §		
Nem lép hatályba az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi LXXXVI. törvény 9. §-a.

24. Záró rendelkezések
117. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) A 7. §, a 27. § b) és c) pontja, a 28. § a) pontja, a 86. § (1) bekezdése és a 23. alcím 2021. január 1. napján lép hatályba.
(3) A 2. §, a 3. §, a 8. §, a 9. §, a 11. §, a 12. § (2) bekezdése, a 16–18. §, a 22. § c) pontja, a 30. § (2) bekezdése, a 32. §
(4) bekezdése, az 5. alcím, a 37. §, a 39. §, az 55. §, az 56. §, a 60. §, a 14. alcím, a 17. alcím, a 99. §, a 101. §, a 20. alcím,
a 106. §, a 22. alcím, valamint az 1. melléklet 2021. február 1. napján lép hatályba.
(4) A 41. §, a 42. §, a 44–51. §, az 53. §, az 54. §, az 57. §, az 58. § 3. pontja, az 58. § 5. pontja, az 58. § 7. és 8. pontja,
az 58. § 10. és 11. pontja, az 58. § 14–21. pontja, az 58. § 23. pontja, az 58. § 27. és 28. pontja, az 58. § 30. pontja,
az 59. § b)–e) pontja, az 59. § g) pontja, az 59. § l) pontja, az 59. § n) pontja, a 61–65. §, a 10. alcím, a 11. alcím és
a 13. alcím 2021. július 1. napján lép hatályba.
(5) A 12. § (1) bekezdése, a 13. § (1) és (3) bekezdése, a 15. §, a 19. §, a 20. §, a 21. § d)–f ) pontja, a 22. § a), b) és d) pontja
és az 59. § m) pontja 2021. augusztus 2. napján lép hatályba.
(6) A 4. §, a 10. §, a 29. §, a 40. §, a 86. § (2) bekezdése, a 91–94. §, a 96. § (1) és (3) bekezdése és a 97. §
2022. január 1. napján lép hatályba.
(7) A 2. alcím 2022. szeptember 1. napján lép hatályba.
118. § (1) E törvény 1. alcíme az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok
és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről szóló, 2019. június 20-i
(EU) 2019/1157 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(2) E törvény 21. alcíme az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról szóló,
2019. március 19-i (EU) 2019/452 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapít meg.
(3) E törvény 86. § (2) bekezdése a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikkének való megfelelést szolgálja.
(4) E törvény 86. § (2) bekezdésének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2020. évi CXXI. törvényhez
1. Az EEtv. 1. melléklet 2. pontjának az Atv. 1. melléklet a) Jegyzőkönyv a születés bejelentéséről cím 7. pont
7.1.4. alpontját megállapító rendelkezése az „az anyasági támogatás és a családi pótlék megállapítására irányuló
eljárás hivatalbóli megindítását visszautasítja-e (igen/nem).” szövegrész helyett az „a gyermek egészségügyi
állapotára tekintettel az állandó személyazonosító igazolvány hivatalból történő kiállítását nem kéri.” szöveggel lép
hatályba.
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2020. évi CXXII. törvény
egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról, valamint az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény módosításáról*
1. Állami tulajdonú vagyonelemek ingyenes egyházi tulajdonba adása
1. §

(1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése és az állami
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában
lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Sárospatak belterület 253/4 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben
a 3950 Sárospatak, Bartók Béla utca 2. szám alatt található ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) ingyenesen
– köznevelési, oktatási feladatok elősegítése céljából – az Egri Főegyházmegye tulajdonába kerül.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy az átvevő egyházi jogi személy az Ingatlant terhelő
kötelezettségeket a 3. § szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.

2. §		
Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az állami tulajdonban
lévő, az Egri Főegyházmegye vagyonkezelésében álló, az Ingatlanhoz kapcsolódó ingó vagyontárgyak az Egri
Főegyházmegye köznevelési, oktatási feladatainak elősegítése céljából, e feladat ellátására az Egri Főegyházmegye
tulajdonába kerülnek azzal a feltétellel, hogy az átvevő egyházi jogi személy az ingóságokat terhelő
kötelezettségeket a 3. § szerinti szerződés szerint teljeskörűen átvállalja.
3. §

(1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas
szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti elő és köti meg. A szerződésben az Ingatlan forgalmi
értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.
(2) A 2. § szerinti tulajdonátruházásról rendelkező szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti elő és
köti meg. A szerződésben az ingóságok forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket
kell megjelölni.

4. §		
Az Országgyűlés e törvény hatálybalépésével egyidejűleg lemond az államnak az Egri Főegyházmegyével szemben,
az egyházi jogi személy vagyonkezelésében lévő állami vagyonra vonatkozó visszapótlási kötelezettség alapján
fennálló, a tulajdonosi joggyakorló által kezelt 130.922.538 forint összegű követeléséről azzal, hogy az egyházi jogi
személy vállalja, hogy a vagyonkezelt állami ingatlanon saját forrásból megvalósított beruházás, valamint egyéb
felmerült költségek tekintetében megtérítést nem érvényesít az állammal szemben.

2. Egyes állami tulajdonú ingatlanok Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány részére
történő ingyenes tulajdonba adása
5. §

(1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő, Velence belterület
1381/3 helyrajzi számú, természetben 2481 Velence, Névtelen utca 1381/3 hrsz. (felülvizsgálat alatt) alatt található
ingatlan, valamint a Székesfehérvár belterület, 610/9 helyrajzi számú, természetben 8000 Székesfehérvár,
Fürst Sándor 610/9 hrsz. (felülvizsgálat alatt) alatt található ingatlan ingyenesen a Kárpát-medencei Művészeti
Népfőiskola Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) tulajdonába kerül az Alapítvány nevelési, oktatási, felsőoktatási
feladatai ellátásának elősegítése céljából.
(2) Az Alapítvány az érintett ingatlanokat a fennálló terhekkel együtt szerzi meg. Az (1) bekezdés szerinti
tulajdonátruházások feltétele, hogy az Alapítvány az érintett ingatlanokat terhelő kötelezettségeket a 6. § szerinti
szerződésben teljeskörűen átvállalja.

6. §		
Az 5. § (1) bekezdése szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas
szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlanok forgalmi
értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. november 17-i ülésnapján fogadta el.
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3. Záró rendelkezések
7. §

(1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba.
(2) Az 1–4. § a kihirdetést követő nyolcadik napon lép hatályba.
(3) Az 5. § és a 6. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

8. §

(1) A Vtv. 17. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az MNV Zrt.:)
„b) a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami vagyonra vonatkozó nyilvántartás mellett nyilvántartja az egyéb
tulajdonosi joggyakorlókra – ideértve a törvénnyel vagy miniszteri rendelettel kijelölt tulajdonosi joggyakorlókat
is – rábízott állami vagyont is (a továbbiakban együtt: egységes állami vagyonnyilvántartás), valamint gondoskodik
az egységes állami vagyonnyilvántartás vezetéséhez létrehozott informatikai rendszer (a továbbiakban:
adatszolgáltatási keretrendszer) és a 22/C. § (2) bekezdése szerinti Országleltár működtetéséről;”
(2) A Vtv. 17. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Az MNV Zrt.:)
„i) elektronikus bérleti licit rendszert működtet, vezeti az elektronikus bérleti licitben résztvevők elektronikus
nyilvántartását, elektronikus bérleti hirdetmény közzététele útján, a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló állami
ingatlanok tekintetében elektronikus bérleti licit eljárást bonyolít le, valamint gondoskodik az e célra létrehozott
informatikai rendszernek az e törvény végrehajtási rendeletében meghatározottak szerinti működtetéséről.”
(3) A Vtv. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az állami vagyon feletti tulajdonosi jogokat gyakorlók – a nemzetbiztonsági szolgálatok kivételével –
az e törvényben és végrehajtási rendeletében meghatározott módon adatot szolgáltatnak az egységes állami
vagyonnyilvántartás vezetése érdekében az MNV Zrt. részére a rájuk bízott állami vagyonról készített mérlegről,
valamint a mérleg soraival megegyező, vagyonelemenkénti tételes adatokról (a továbbiakban: tulajdonosi
joggyakorlói adatszolgáltatás). A nemzetbiztonsági szolgálatok az e törvény végrehajtási rendeletében
meghatározottak szerint teljesítik adatszolgáltatási kötelezettségüket.”

9. §		
A Vtv. III. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„Az egységes állami vagyonnyilvántartás vezetéséhez és az Országleltár működtetéséhez kapcsolódó
feladatok
22/B. § (1) Az MNV Zrt. által vezetett egységes állami vagyonnyilvántartás célja az állami vagyonnal való
gazdálkodás átláthatóságának, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodási tevékenység támogatásának
biztosítása. Az egységes állami vagyonnyilvántartás biztosítja az állami vagyon értékének megállapítását, valamint
az állami vagyon változásainak folyamatos nyomon követését. Az egységes állami vagyonnyilvántartás tartalmaz
valamennyi állami tulajdonú vagyonelemet, a tulajdonosi joggyakorló személyétől függetlenül.
(2) Az MNV Zrt. az egységes állami vagyonnyilvántartás vezetése érdekében – e törvény végrehajtási rendeletében
meghatározott módon – jegyzéket vezet a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatásra kötelezett tulajdonosi
joggyakorlókról (a továbbiakban: tulajdonosi joggyakorlók jegyzéke).
(3) A tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatásra kötelezett tulajdonosi joggyakorlók az e törvényben és
végrehajtási rendeletében meghatározott módon
a) regisztrálnak a tulajdonosi joggyakorlók jegyzékébe a tulajdonosi joggyakorlói kijelölést követő 30 napon belül,
b) teljesítik a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatást a meghatározott adatszolgáltatási időszakban,
c) elvégzik az MNV Zrt. által a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatásban feltárt hibák, hiányosságok javítását és
d) szerepeltetik a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatásukban az MNV Zrt. által a vagyonelemek nyilvántartására
rendszeresített Országleltár-azonosítókat.
(4) Az MNV Zrt. a tulajdonosi joggyakorlók jegyzékében a tulajdonosi joggyakorlók következő adatait kezeli:
a) a tulajdonosi joggyakorló neve,
b) a tulajdonosi joggyakorló szervezet rövid neve,
c) a tulajdonosi joggyakorló székhelye,
d) a tulajdonosi joggyakorló szervezet adószáma,
e) a tulajdonosi joggyakorló telefonszáma,
f ) a tulajdonosi joggyakorló értesítési e-mail-címe,
g) a tulajdonosi joggyakorló tulajdonosi joggyakorlói kijelölésének kezdete,
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h) a tulajdonosi joggyakorló szervezet képviselőjének és kapcsolattartójának
ha) neve,
hb) szervezeti egysége,
hc) szervezeti beosztása,
hd) telefonszáma és értesítési e-mail-címe.
(5) Az MNV Zrt. a tulajdonosi joggyakorló, valamint képviselőjének és kapcsolattartójának személyes adatait
a tulajdonosi joggyakorlók jegyzékében – a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – addig kezeli amíg
a) az adott tulajdonosi joggyakorló tulajdonosi joggyakorlói kijelölése fennáll vagy
b) a természetes személy az adott tulajdonosi joggyakorló képviselője vagy kapcsolattartója.
(6) Az MNV Zrt. a tulajdonosi joggyakorló képviselőjének és kapcsolattartójának a (4) bekezdés h) pontjában
meghatározott adatait archiválja és addig őrzi, ameddig
a) a tulajdonosi joggyakorló által teljesített tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatás helyességének ellenőrzéséhez,
vagy
b) a tulajdonosi joggyakorló és az MNV Zrt. által kötött szerződésben foglalt kötelezettségek érvényesítéséhez
szükséges a tulajdonosi joggyakorló nevében a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatást teljesítő képviselő vagy
kapcsolattartó személyének megállapíthatósága.
(7) Az MNV Zrt. a tulajdonosi joggyakorlók jegyzékében a tulajdonosi joggyakorló képviselője és kapcsolattartója
személyes adatait a tulajdonosi joggyakorló képviselőjének vagy kapcsolattartójának halála esetén további 5 évig
– a későbbi ellenőrzés céljából – kezelheti.
(8) A tulajdonosi joggyakorlók jegyzékének vezetése során biztosítani kell az abban szereplő adatok megőrzését
és biztonságos kezelését, a nem nyilvános adatok védelmét, a titokvédelemmel összefüggő kötelezettségek
teljesítését. A tulajdonosi joggyakorlók jegyzékének vezetése során megismert adatok az e törvényben foglaltak
szerint kezelhetőek.
22/C. § (1) Az egységes állami vagyonnyilvántartás teljessége, egységessége, pontossága és az adatellenőrzések
biztosítása érdekében a tulajdonosi joggyakorlók az MNV Zrt.-vel együttműködnek és az adatszolgáltatást
az adatszolgáltatási keretrendszer használatával teljesítik.
(2) Az Országleltár az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alatt
álló ingatlanok, társasági részesedések és egyéb ingó vagyonelemek tekintetében – kormányrendeletben
meghatározott kivételekkel – az egységes állami vagyonnyilvántartás adatait – egy adott időpontra vonatkoztatva,
egységes szerkezetben, mennyiségben és értékben – teszi hozzáférhetővé, amely adatok az Országleltár honlapján
keresztül bárki számára ingyenesen elérhetőek.
(3) Az MNV Zrt. a (2) bekezdésben meghatározott adatokon túl az Országleltár honlapján közzéteszi azon
tulajdonosi joggyakorlók listáját, amelyek a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatási kötelezettségüknek
az adatszolgáltatási keretrendszerben nem tettek eleget a jogszabályban meghatározott határnapig. Ha
a tulajdonosi joggyakorló az adatszolgáltatási kötelezettségének utólag eleget tesz, az MNV Zrt. – az érintett
tulajdonosi joggyakorló törlésével – haladéktalanul intézkedik a közzétett lista aktualizálásáról.
(4) A tulajdonosi joggyakorló a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatás teljesítése érdekében köteles
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti,
a Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással és az ehhez tartozó biztonságos
kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel rendelkezni és a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas
elektronikus elérhetőségét az MNV Zrt.-vel – a tulajdonosi joggyakorlói kijelölést követő 30 napon belül – közölni.
A tulajdonosi joggyakorló a tárhelyet vagy az elektronikus elérhetőséget érintő változásokról azok bekövetkezését
követő öt napon belül tájékoztatja az MNV Zrt.-t.
(5) Ha valamely tulajdonosi joggyakorló megszűnésére vagy tulajdonosi joggyakorlói kijelölésének
megszüntetésére a tárgyévi adatszolgáltatási határnapot megelőzően kerül sor, az érintett tulajdonosi joggyakorló
– az MNV Zrt. által meghatározott módon – az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott
határidőben teljesíti a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatást.”
10. §		
A Vtv. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az állami vagyonnal a tulajdonosi joggyakorló
a) maga gazdálkodik,
b) szerződés – így különösen bérlet, haszonbérlet, megbízás – alapján hasznosításra átengedi, vagy
vagyonkezelésbe, haszonélvezetbe adja,
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c) egyoldalú nyilatkozatával – a 28/A. § (2) bekezdése szerinti állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony
keretében – központi költségvetési szerv használatába adja.”
11. §		
A Vtv. a következő 24/A. §-sal egészül ki:
„24/A. § (1) Az MNV Zrt. az általa közvetlenül hasznosított állami ingatlanok bérbeadására irányuló versenyeztetési
eljárást az ingatlanokra vonatkozóan elektronikus licitálási lehetőséget biztosító elektronikus bérleti licit rendszeren
is lebonyolíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus bérleti licit rendszeren lefolytatott elektronikus bérleti licit eljárás
eredményeként megkötött szerződés nyilvános versenyeztetés útján kötött szerződésnek minősül.
(3) Az elektronikus bérleti licit eljárásban kizárólag olyan természetes vagy jogi személy, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet vehet részt, aki szerepel az MNV Zrt. által – a 17. § (1) bekezdés i) pontja
szerint – vezetett elektronikus nyilvántartásban és nem áll az e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott
kizárás hatálya alatt. Az elektronikus nyilvántartásba bármely természetes vagy jogi személy, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy ezek képviselője kérheti a felvételét, aki
a) megfelel az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti feltételeknek, és
b) a bérleti licit rendszer használatának feltételeit rögzítő felhasználási szabályzatban és az adatkezelési
szabályzatban foglaltakat elfogadta.”
12. §

(1) A Vtv. 28/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Állami elhelyezési céllal az (1) bekezdés szerinti költségvetési szervek javára, – az e törvény végrehajtási
rendeletében meghatározott kivétellel – kizárólag az MNV Zrt. jogosult nem állami tulajdonú, Magyarország
területén található ingatlanra vonatkozó használati jogosultságot eredményező megállapodást kötni.”
(2) A Vtv. 28/A. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) Az állami elhelyezési célú ingatlanokat érintő (8) bekezdés szerinti feladatok ellátásába bevont személyek
vagy szervezetek jogosultak bontással járó munkálatok elvégzésére és az MNV Zrt. mindenkor hatályos selejtezési
szabályzata alapján selejtezésre, a vissznyereményi anyag felújítás, beruházás során történő felhasználására,
beépítésére. A (8) bekezdés szerint bevont szervezet a selejtezés műszaki és gazdasági megalapozottságáért,
alátámasztottságáért teljes és kizárólagos felelősséggel tartozik, továbbá köteles a selejtezéséből származó
hulladékok megsemmisítésére, valamint hulladékgyűjtő helyen történő elhelyezésére.”

13. §		
A Vtv. 33. §-a a következő (1a)–(1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az állami elhelyezési célú ingatlanokat érintő 28/A. § (8) bekezdése szerinti feladatok ellátásába bevont
személyek vagy szervezetek az MNV Zrt.-vel kötött megbízási szerződés alapján, az állam nevében jogosultak
az állami ingatlanokon végzett üzemeltetési feladatokkal, értéknövelő beruházásokkal, felújításokkal, állagmegóvási
és karbantartási feladatokkal összefüggésben keletkezett, hulladéknak nem minősülő vissznyeremény anyagok
értékesítésére. Ha a 28/A. § (8) bekezdése szerinti feladatok ellátásába központi költségvetési szerv kerül bevonásra,
akkor a vissznyeremény anyagok értékesítéséből származó nettó bevétel a központi költségvetési szervet illeti
meg azzal, hogy az értékesítésből származó bevételt kizárólag a 28/A. § (8) bekezdése szerint az MNV Zrt.-vel
kötött megbízási szerződésben meghatározott feladat ellátására fordíthatja az államháztartási jogszabályoknak
megfelelően.
(1b) Az állami vagyon változásával kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségeinek a 28/A. § (8) bekezdése szerinti
feladatok ellátásába bevont központi költségvetési szerv az MNV Zrt.-vel kötött megállapodásban foglalt
adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével tesz eleget.”
14. §		
A Vtv. a következő 69/D. §-sal egészül ki:
„(1) A 22/B. § (3) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettségének a tulajdonosi joggyakorló az egyes állami
tulajdonú vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
módosításáról szóló 2020. évi CXXII. törvény hatálybalépését követő 30 napon belül tesz eleget.
(2) A 22/C. § (4) bekezdése szerinti kötelezettségének a tulajdonosi joggyakorló az egyes állami tulajdonú
vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
módosításáról szóló 2020. évi CXXII. törvény hatálybalépését követő 30 napon belül tesz eleget.”
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(1) A Vtv. 71. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„f ) a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatás tartalmát, módját és határidejét, az adatszolgáltatási keretrendszerrel,
az Országleltár-azonosítóval és a tulajdonosi joggyakorlók jegyzékének vezetésével kapcsolatos szabályokat,
a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatás ellenőrzésének, valamint az ellenőrzés során feltárt hiányosságok
kijavításának szabályait, az adatszolgáltatási keretrendszer használóira vonatkozó szabályzat kötelező tartalmát,
az egységes állami vagyonnyilvántartás azon adatait, amelyek közzétételére az Országleltár honlapján nem kerül
sor,”
(2) A Vtv. 71. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„j) a 24/A. § (1) bekezdése szerinti elektronikus bérleti licit rendszeren keresztül folytatott elektronikus bérleti licit
szabályait, ezen belül a bérleti licit rendszer működtetésének szabályait, az elektronikus bérleti licitben résztvevők
elektronikus nyilvántartása vezetésének szabályait, a bérleti licit rendszeren keresztül történő elektronikus bérleti
licit eljárás lebonyolításának szabályait, az elektronikus bérleti licitben résztvevők elektronikus nyilvántartásában
szereplő, az érintett hozzájárulása alapján kezelt személyes adatok körét, az elektronikus bérleti licit rendszer
szakmai követelményeit, a működtetés biztonságosságával, átláthatóságával és ellenőrizhetőségével összefüggő
követelményeket, az elektronikus bérleti licit rendszerhez felhasználóként történő csatlakozás feltételeit és a bérleti
licit rendszer használóira vonatkozó szabályzatok kötelező tartalmát.”
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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Kormányrendeletek

A Kormány 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelete
az egyes klímapolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi
LX. törvény 14. § (5) bekezdés b)–e) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat
végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (1) bekezdés c), d), f ), g), i), j) és w) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről
szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés f )–h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló
323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló
2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
323/2007. Korm. rendelet) 36. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„b) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működése
tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2019. március 12-i (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló bizottsági
rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
(2) A 323/2007. Korm. rendelet 36. § (5) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„d) az (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az (EU) 2018/842 európai parlamenti és tanácsi
rendelet alapján, az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működése tekintetében történő módosításáról szóló,
2019. március 13-i (EU) 2019/1124 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

2. §		
A 323/2007. Korm. rendelet
a)
7/A. §-ában az „a 389/2013/EU bizottsági rendelet III., IV., VI. és VII. mellékletében” szövegrész helyébe
az „az (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben” szöveg,
b)
7/B. § (2) bekezdésében a „389/2013/EU bizottsági rendelet VIII. mellékletében” szövegrész helyébe
az „(EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben” szöveg
lép.
3. §		
Hatályát veszti a 323/2007. Korm. rendelet
a)
2. § 2., 5., 9., 10., 13. és 16. pontja,
b)
II. és III. Fejezete,
c)
36. § (3)–(4a) bekezdése és (5) bekezdés a) pontja,
d)
37. §-a,
e)
2–4. melléklete.
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2. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási
határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes
szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat
végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló
410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 410/2012. Korm. rendelet) a következő 3/A–3/C. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) A légi jármű üzembentartó
a) az Ügkr. tv. 1. mellékletében foglalt táblázat 37. sora szerinti tevékenysége, valamint az (EU) 2019/1603
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2. cikke szerinti repülések során keletkező szén-dioxid kibocsátása, és
b) ha térítésmentesen kiosztandó légiközlekedési kibocsátási egységek kiosztását kérelmezi, a tonnakilométer
adatai
nyomon követésére és jelentésére vonatkozóan nyomonkövetési tervet készít, és azt a hatóság részére jóváhagyás
céljából megküldi az (EU) 2018/2066 bizottsági végrehajtási rendelet 52. cikkében meghatározott határidők
betartásával.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti nyomonkövetési terv megfelel az (EU) 2018/2066 bizottsági végrehajtási rendelet,
valamint e kormányrendeletben foglaltaknak, a hatóság a nyomonkövetési tervet jóváhagyja.
(3) A kis kibocsátású létesítmények üzemeltetője és a kis kibocsátónak minősülő légi jármű üzembentartó
az (EU) 2018/2066 bizottsági végrehajtási rendelet 47. cikkében meghatározott egyszerűsített nyomonkövetési terv
tervezetet nyújthat be. A kibocsátási engedély iránti kérelemhez és a nyomonkövetési terv tervezetéhez mellékelni
kell az egyszerűsített nyomonkövetési terv elkészítése feltételeinek való megfelelést igazoló dokumentumokat.
Ha a benyújtott terv megfelel az egyszerűsített nyomonkövetési terv feltételeinek, a hatóság a tervet jóváhagyja és
a kibocsátási engedélyt kiadja.
(4) Ha az egyszerűsített nyomon követést alkalmazó üzemeltető vagy légi jármű üzembentartó egy jelentési évben
túllépi a kis kibocsátók számára megállapított küszöbértéket, e tényről a bejelentés alapjául szolgáló esemény
napját követő 8 napon belül értesíti a hatóságot, és megküldi a nyomonkövetési terv módosítására vonatkozó
javaslatát, és kéri a kibocsátási engedélye módosítását.
3/B. § (1) A nyomonkövetési terv jelentős – az (EU) 2018/2066 bizottsági végrehajtási rendelet 15. cikk (3) és
(4) bekezdése szerinti – módosítását eredményező változásokat az üzemeltető és a légi jármű üzembentartó
a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül bejelenti a hatóságnak. A nyomonkövetési terv jelentős
módosításához a hatóság engedélye szükséges.
(2) A nyomonkövetési terv jelentősnek nem minősülő módosítását az üzemeltető és a légi jármű üzembentartó
hatósági jóváhagyás nélkül is elvégezheti. A nyomonkövetési terv naptári évben végrehajtott jelentősnek
nem minősülő módosításairól az üzemeltető és a légi jármű üzembentartó minden év december 31-ig értesíti
a hatóságot. Ha a hatóság megállapítja, hogy a nyomonkövetési terv nincs összhangban az (EU) 2018/2066
bizottsági végrehajtási rendelet, az Ügkr. tv., valamint e kormányrendelet rendelkezéseivel, felszólítja az üzemeltetőt
és a légi jármű üzembentartót a nyomonkövetési terv módosítására és a kibocsátási engedély módosítására irányuló
kérelem benyújtására.
3/C. § (1) A légi jármű üzembentartó az Ügkr. tv. 1. mellékletében foglalt táblázat 37. sora szerinti, az üzemeltető
a kibocsátási engedély hatálya alá tartozó tevékenységből származó üvegházhatású gáz kibocsátását
– az (EU) 2018/2066 bizottsági végrehajtási rendelet, az Ügkr. tv. és a végrehajtására kiadott jogszabályok,
a jóváhagyott nyomonkövetési terv, a légi jármű üzembentartó, valamint az üzemeltető belső eljárásrendje szerint –
nyomon követi, és a jelentési időszak (tárgyév) éves kibocsátását tartalmazó hitelesített kibocsátási jelentését
a hatóság részére a tárgyévet követő év március 31-ig benyújtja.
(2) A légi jármű üzembentartó az (EU) 2019/1603 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2. cikke szerinti
repülésekből származó – az (1) bekezdésben meghatározott jelentéstől független – hitelesített kibocsátási jelentést
készít az (EU) 2018/2066 bizottsági végrehajtási rendelet, az Ügkr. tv. és a végrehajtására kiadott jogszabályok,
a hatóság által jóváhagyott nyomonkövetési terv, valamint a légi jármű üzembentartó belső eljárásrendje szerint, és
azt a hatóság részére a tárgyévet követő év április 30-ig benyújtja.
(3) Ha a légi jármű üzembentartó térítésmentesen kiosztandó légiközlekedési kibocsátási egységek kiosztását
kérelmezi, az (1) bekezdésben foglaltakon túl a tonnakilométer-adatokat is nyomon követi az (EU) 2018/2066
bizottsági végrehajtási rendelet, az Ügkr. tv. és a végrehajtására kiadott jogszabályok, a jóváhagyott
nyomonkövetési terv, valamint a légi jármű üzembentartó belső eljárásrendje szerint, és arról a hatóság részére
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– a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – hitelesített tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentést tesz az ellenőrzési
évet követő év március 31-ig.
(4) Ha a légi jármű üzembentartó előre nem látható körülmények miatt, önhibáján kívül a (2) bekezdés szerinti
hitelesített jelentését nem tudja a hatóság rendelkezésére bocsátani, az (EU) 2018/2066 bizottsági végrehajtási
rendelet 68. cikk (1) bekezdése szerinti rendelkezésre álló legpontosabb tonnakilométer-adatokat adja át a hatóság
részére az ellenőrzési évet követő év március 31-ig, majd biztosítja a benyújtott tonnakilométer-adatok hitelesítését,
és benyújtja hitelesített jelentését a hatóságnak.”
5. §		
A 410/2012. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A hatóság
a) jóváhagyja a nyomonkövetési tervet, ha az megfelel az (EU) 2018/2066 bizottsági végrehajtási rendelet és
e kormányrendeletben foglaltaknak,
b) elutasítja a nyomonkövetési terv jóváhagyására vonatkozó kérelmet, ha a nyomonkövetési terv nem felel meg
az (EU) 2018/2066 bizottsági végrehajtási rendelet és e kormányrendeletben foglaltaknak.”
6. §		
A 410/2012. Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A forgalmi jegyzékben vezetett magyar nemzeti folyószámlán lévő ÜHG-egységeket a miniszter a nemzeti
tisztviselő útján tartja nyilván.”
7. §		
A 410/2012. Korm. rendelet 4. alcíme a következő 8. §-sal egészül ki:
„8. § (1) A kibocsátási egységek kiosztását a negyedik kereskedési időszakban az (EU) 2019/331 felhatalmazáson
alapuló bizottsági rendelet, az (EU) 2019/1842 bizottsági végrehajtási rendelet és az (EU) 2019/708 felhatalmazáson
alapuló bizottsági határozat, valamint a referenciaértékekre és az ágazatközi korrekciós tényezőre vonatkozó uniós
rendelkezések alapján végzi a hatóság.
(2) A létesítményeknek évente térítésmentesen kiosztható kibocsátásiegység-mennyiséget a Nemzeti Végrehajtási
Intézkedések alapján készített, Európai Bizottság által jóváhagyott nemzeti kiosztási tábla tartalmazza. Az Európai
Bizottság által jóváhagyott nemzeti kiosztási tábla alapján a hatóság a Bizottság (EU) 2019/331 felhatalmazáson
alapuló rendelet 8. cikk (4) bekezdése szerinti nyomonkövetési módszertani terv jóváhagyását követően
a jegyzékkezelő útján gondoskodik a kibocsátási egységeknek az üzemeltetők forgalmi jegyzékben vezetett
számláin történő jóváírásáról.
(3) A térítésmentes kibocsátási egység kiosztása több lépésben is végrehajtható.
(4) A Nemzeti Végrehajtási Intézkedéseket, továbbá az annak alapján készült nemzeti kiosztási táblát az Európai
Bizottság jóváhagyását követően a hatóság a honlapján közleményben teszi közzé, és gondoskodik annak
Hivatalos Értesítőben való közzétételéről. A tárgyévi térítésmentesen kiosztásra megállapított kibocsátásiegységmennyiségeket a hatóság a honlapján közzéteszi, és gondoskodik annak Hivatalos Értesítőben való közzétételéről.”
8. §		
A 410/2012. Korm. rendelet a következő 8/A–8/I. §-sal egészül ki:
„8/A. § (1) A létesítményeknek a 2021–2025 közötti kiosztási időszakban évente térítésmentesen kiosztható
kibocsátásiegység-mennyiséget a II. Nemzeti Végrehajtási Intézkedés tartalmazza. Ezt követően ötévenként újabb
Nemzeti Végrehajtási Intézkedések kerülnek elfogadásra. Az üzemeltető a Nemzeti Végrehajtási Intézkedések
alapjául szolgáló adatszolgáltatásait akkreditált hitelesítő által hitelesítetten, a hatóság honlapján közzétett módon,
határidőben készíti el és nyújtja be a miniszter részére.
(2) Ha az üzemeltető egy Nemzeti Végrehajtási Intézkedés alapjául szolgáló adatszolgáltatása keretében egyes
berendezései tekintetében a 8/B. § (1) bekezdése szerinti mentesítést kéri, úgy a következő kiosztási időszakban
a mentesített berendezés tekintetében nem osztható ki ingyenes kibocsátási egység, és a Nemzeti Végrehajtási
Intézkedés alapjául szolgáló adatszolgáltatást erre tekintettel kell elkészíteni. Az adott időszakra vonatkozó Európai
Bizottság által jóváhagyott nemzeti kiosztási tábla alapján az abban foglalt térítésmentes kibocsátási egységek éves
mennyiségéről a hatóság az üzemeltetők részére határozatot készít.
(3) Ha a berendezés mentesítése a 8/B. § (7) bekezdése szerint megszűnik a kiosztási időszak során, a berendezés
vonatkozásában azzal a feltétellel osztható ki ismételten ingyenes kibocsátási egység, ha az üzemeltető a mentesítés
iránti kérelme benyújtásakor akkreditált hitelesítő által hitelesítetten, a hatóság honlapján közzétett módon,
a Nemzeti Végrehajtási Intézkedés alapjául szolgáló módosított adatszolgáltatást is benyújtotta, amely tartalmazza
a mentesített berendezések adatait.
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(4) A (3) bekezdés szerinti esetben az Európai Bizottság jóváhagyása esetén a hatóság a mentesítés megszűnését
követő évtől, az adott kereskedési időszak egyes éveire vonatkozóan megállapítja a létesítmény számára
térítésmentesen kiosztható kibocsátási egységek mennyiségét, és a jegyzékkezelő útján gondoskodik a kibocsátási
egységek üzemeltető számláján történő jóváírásáról.
(5) A (4) bekezdés szerinti többletkiosztást Magyarország aukcióra bocsátandó kibocsátási egységei terhére kell
végrehajtani.
(6) A Nemzeti Végrehajtási Intézkedéseket és az azok által lefedett időszakra vonatkozó nemzeti kiosztási táblát
a hatóság az üzemeltető által benyújtott adatszolgáltatás ellenőrzését követően készíti el, és a II. Nemzeti
Végrehajtási Intézkedést 2019. szeptember 30-ig, majd ezt követően a Nemzeti Végrehajtási Intézkedéseket
ötévente nyújtja be az Európai Bizottságnak jóváhagyásra.
(7) A (6) bekezdésben foglaltakkal egyidejűleg a hatóság gondoskodik a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 27a. cikke szerinti, az Európai Bizottság felé történő benyújtási és közzétételi kötelezettségéről.
8/B. § (1) Az üzemeltető a 8/A. § (1) bekezdése szerinti Nemzeti Végrehajtási Intézkedés alapjául szolgáló
adatszolgáltatás részeként kérheti a tartalék és készenléti egység működése általi kibocsátás nyomonkövetési
kötelezettség alóli mentesítését. Az üzemeltető berendezés mentesítésére vonatkozó kérelme a következő Nemzeti
Végrehajtási Intézkedéshez tartozó kiosztási időszakra vonatkozik.
(2) Az üzemeltető az (1) bekezdés szerinti mentesítést az alábbi feltételek teljesülése esetén kérheti:
a) a tartalék és készenléti egység a 8/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatást megelőző három év
mindegyikében legfeljebb 300 órát működött, és
b) a tartalék és készenléti egység egységenkénti kibocsátása az 1000 t CO2-értéket nem éri el a 8/A. § (1) bekezdése
szerinti adatszolgáltatást megelőző három év egyikében sem.
(3) Ha egy berendezés egy kiosztási időszak teljes időtartamában mentesítés hatálya alatt állt, akkor a következő
kiosztási időszak Nemzeti Végrehajtási Intézkedését megalapozó adatszolgáltatás során nem kell igazolni
a (2) bekezdés b) pontja szerinti feltételnek való megfelelést.
(4) A Nemzeti Végrehajtási Intézkedés 8/A. § (2) bekezdése szerinti, az Európai Bizottság általi jóváhagyásáról
a hatóság tájékoztatást küld az (1) bekezdés szerinti kérelmet benyújtó üzemeltetőnek. Az üzemeltető a tájékoztatás
kézhezvételétől számított 30 napon belül engedélymódosítási kérelmet nyújt be a hatóságnak az (1) bekezdés
szerinti mentesítés átvezetése érdekében.
(5) Az üzemeltető az (1) bekezdés szerinti kérelem tárgyát képező tartalék és készenléti egységére vonatkozó
nyomonkövetési kötelezettségek alól a módosított engedély kiadásától és az adott Nemzeti Végrehajtási Intézkedés
kiosztási időszaka kezdetétől mentesül.
(6) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott esetben az üzemeltető köteles a tartalék és készenléti egység
üzemóráját nyilvántartani, és a létesítmény 1/A. §-nak megfelelő hitelesített kibocsátási jelentése részeként
a tartalék és készenléti egység vonatkozásában kizárólag a tárgyévet megelőző év működésének igazolt
óraszámáról nyilatkozni, mellékelve az azt alátámasztó dokumentumokat.
(7) Ha a tartalék és készenléti egység tárgyévi működése a 300 órát eléri – tekintet nélkül a kibocsátott
CO2 mennyiségére – az üzemeltető 15 napon belül köteles a kibocsátási engedély módosítása iránti kérelmet
benyújtani a hatóságnak, jelezve, hogy a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel már nem áll fenn.
A berendezés kibocsátásait a végleges kibocsátási engedélyben meghatározottak szerint nyomon kell követni.
(8) A (7) bekezdés szerinti esetben az üzemeltető a későbbi kiosztási időszakokra nézve kérheti a berendezés újbóli
mentesítését, ha megfelel a (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti feltételeknek az adott kiosztási időszak Nemzeti
Végrehajtási Intézkedését megalapozó adatszolgáltatás tekintetében.
(9) Ha az üzemeltető a következő Nemzeti Végrehajtási Intézkedés kiosztási időszakában már nem kíván élni
a mentesítés lehetőségével, úgy azon kiosztási időszak megkezdéséig köteles a kibocsátási engedély módosítása
iránti kérelmet benyújtani a hatóságnak, valamint köteles a berendezés kibocsátását nyomon követni a végleges
kibocsátási engedélyben meghatározottak szerint.
8/C. § (1) Az Ügkr. tv. 2. § 29. pont a) alpontja szerinti új belépő az üzemszerű vagy megváltozott működés
megkezdését követően egy éven belül a hatósághoz benyújtott független hitelesítő által hitelesített kérelem
alapján részesülhet térítésmentes kiosztásban. A határidő elmulasztása jogvesztő. Az Ügkr. tv. 2. § 29. pont a) alpont
aa) és ac) pontja szerinti új belépő esetében az üzemszerű működés megkezdése előtt keletkezett, független
hitelesítő által hitelesített kibocsátás esetében további kibocsátási egység kiosztása a múltbeli kibocsátások alapján
lehetséges. A kérelemhez csatolni kell a hitelesítői jelentést.
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(2) Az Ügkr. tv. 2. § 29. pont a) alpont ab) pontja szerinti új belépő esetében a megváltozott működés megkezdése
előtt keletkezett kibocsátás esetében további kibocsátási egység kiosztása a 2011/278/EU bizottsági határozat
értelmében nem lehetséges.
(3) A kérelmet a hatóság jóváhagyás céljából továbbítja az Európai Bizottságnak. Az Európai Bizottság döntését
érvényesítve a hatóság a kérelmet jóváhagyja vagy elutasítja. Jóváhagyás esetén a hatóság a kereskedési időszak
egyes éveire vonatkozóan megállapítja a létesítmény számára térítésmentesen kiosztható kibocsátási egységek
mennyiségét, és a jegyzékkezelő útján gondoskodik a kibocsátási egységek üzemeltető számláján történő
jóváírásáról.
(4) Meglévő létesítmények esetében, ha a létesítmény kapacitását 2011. június 30. után
a) jelentősen bővítették, a bővítés tekintetében az üzemeltető kérelemre részesülhet térítésmentes kiosztásban,
b) jelentősen csökkentették, a csökkentésre tekintettel a kapacitáscsökkentés évét követő évtől csökken
a térítésmentesen kiosztott kibocsátási egységek száma.
(5) Ha egy létesítmény beszünteti működését, a működés beszüntetésének évét követő évtől nem részesülhet
térítésmentes kibocsátási egységben.
(6) A (3)–(5) bekezdés szerinti módosításokat követően a hatóság elkészíti a nemzeti kiosztási táblára vonatkozó
javaslatát, és megküldi az Európai Bizottságnak. Az Európai Bizottság jóváhagyása esetén, a nemzeti kiosztási tábla
bevitelét vagy módosítását a központi tisztviselő végzi el az európai uniós ügyleti jegyzőkönyvben.
8/D. § (1) A szén-dioxid elkülönítését szolgáló létesítmények, a szén-dioxid szállítására szolgáló csővezetékek,
a széndioxid-tárolóhelyek és a villamosenergia-termelők nem részesülhetnek kiosztásban, kivéve, ha a 2003/87/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 10c. cikkében, valamint a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelnek.
(2) Villamosenergia-termelés céljára új belépő nem részesülhet térítésmentes kiosztásban.
(3) Térítésmentes kiosztásban részesül a távfűtés és az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv
módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i
2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 34. pontja szerinti nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés
a gazdaságilag indokolt módon, kereslet kielégítése céljából.
8/E. § A kibocsátási egységek ingyenes kiosztásáról az Ügkr. tv. 2. § 29. pont b) alpontja szerinti új belépő számára
az (EU) 2019/331 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet, az (EU) 2019/708 felhatalmazáson alapuló bizottsági
határozat, a 2003/87/EK irányelv, valamint a referenciaértékekre vonatkozó uniós rendelkezések szerint gondoskodik
a hatóság.
8/F. § A negyedik kereskedési időszakban mind a meglévő, mind az új belépő létesítmények ingyenes kiosztása
évente kiigazítandó az (EU) 2019/1842 bizottsági végrehajtási rendeletnek megfelelően.
8/G. § (1) A hitelesített nyomonkövetési módszertani terv benyújtásával és változásával kapcsolatban
az (EU) 2019/331 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet megfelelően alkalmazandó.
(2) Az üzemeltető a nyomonkövetési módszertani terv tervezett módosításától számított 15 napon belül a hatóság
honlapján közzétett módon értesíti a hatóságot. A jelentős módosításra okot adó körülmény bekövetkezésétől
számított 15 napon belül az üzemeltető a hatóság honlapján közzétett módon a hatóság részére nyomonkövetési
módszertani terv módosítására irányuló kérelmet nyújt be.
(3) Az e § szerinti adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséhez a hatóság jogosult önálló
elektronikus rendszert létrehozni. Erről a tényről a hatóság az önálló elektronikus rendszer üzembe helyezését
követő 15 napon belül tájékoztatja az üzemeltetőket.
(4) Ha a (2) bekezdés szerinti bejelentés nem felel meg az e rendelet szerinti követelményeknek, a hatóság
az üzemeltetőt legfeljebb kétszer hiánypótlásra szólítja fel.
8/H. § (1) Beolvadás és kiválás bejelentésére vonatkozó követelményekkel és az ingyenes kiosztás ezen esetekben
történő meghatározásával kapcsolatban az (EU) 2019/331 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet megfelelően
alkalmazandó.
(2) A beolvadást és a kiválást az erre tekintettel kiadott kibocsátási engedély véglegessé válásától számított
45 napon belül az érintett létesítmények vonatkozásában az (1) bekezdésben foglaltak szerint a hatóság honlapján
közzétett módon kell bejelenteni a hatóságnak.
(3) A hatóság jogosult a (2) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatáson túl a vonatkozó hazai és európai uniós
jogszabályokban foglalt követelmények teljesítéséhez további adatokat kérni az üzemeltetőktől.
(4) A hatóság értesíti az Európai Bizottságot a (2) bekezdés szerint bejelentett változásról.
(5) Az Európai Bizottság jóváhagyását követően a hatóság határozatban megállapítja a létesítményeknek
térítésmentesen kiosztható kibocsátási egységek módosított mennyiségét, és a jegyzékkezelő útján gondoskodik
a módosított és jóváhagyott kibocsátási egységek üzemeltető számláján történő jóváírásáról.
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(6) Az e § szerinti adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséhez a hatóság jogosult önálló
elektronikus rendszert létrehozni. Erről a tényről a hatóság az önálló elektronikus rendszer üzembe helyezését
követő 15 napon belül tájékoztatja az üzemeltetőket.
(7) Ha a (2) bekezdés szerinti bejelentés nem felel meg az e rendelet szerinti követelményeknek, a hatóság
az üzemeltetőt legfeljebb kétszer hiánypótlásra szólítja fel.
8/I. § (1) A negyedik kereskedési időszakban a térítésmentesen kiosztható kibocsátási egységek adott évre
vonatkozó, az (EU) 2019/1842 bizottsági végrehajtási rendelet figyelembevételével történő meghatározását
az üzemeltető a (2) és (3) bekezdés szerinti, akkreditált hitelesítő szervezet által hitelesített jelentéseknek a hatóság
részére történő benyújtásával kéri. A jelentéseket a hatóság honlapján közzétett formában és módon szükséges
az üzemeltetőnek benyújtania.
(2) Az üzemeltető minden év március 31-ig benyújtja a létesítmény tevékenységi szintjéről szóló jelentését.
(3) Az Ügkr. tv. 2. § 29. pont b) alpontja szerinti új belépők vagy új létesítményrész(ek) üzemszerű működésének
megkezdését követő első teljes naptári évet követő március 31. napjáig az üzemeltetőnek a tevékenységi szint
meghatározásáról szóló jelentést a 8/E. §-ban meghatározott rendelkezésekkel összhangban kell benyújtania
a nyomonkövetési módszertani tervvel együtt. Az (EU) 2019/1842 bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikk
(1) bekezdésében rögzített határidő figyelembevételével az új belépőnek lehetősége van arra, hogy a tevékenységi
szintről szóló jelentést korábban, a működés első napját követő évben nyújtsa be.
(4) Nem kell benyújtani a (2) bekezdés szerinti jelentést
a) annak a létesítménynek, amely az összes hőjét exportálja egy vagy több, az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó
létesítmény számára, valamint
b) a 8/D. § (1) bekezdésében foglalt kiosztásban nem részesülő létesítménynek.
(5) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség határidőben történő teljesítéséhez szükséges követelményeket
a hatóság a jelentési kötelezettség teljesítését megelőző év december 31. napjáig köteles a honlapján
közzétenni. A jelentéseket az Európai Bizottság által kiadott, adott kereskedési időszakra érvényes útmutató
dokumentumokban rögzített szakmai iránymutatások figyelembevételével kell elkészíteni.
(6) A kibocsátási egységek ingyenes kiosztásának tevékenységiszint-változása miatti kiigazítás az (EU) 2019/1842
bizottsági végrehajtási rendelet alapján történik, és az (1) bekezdésben szereplő jelentés hatóság részére történő
benyújtásával kerül kérelmezésre. A hatóság a nemzeti kiosztási tábla módosítására vonatkozó javaslatát jóváhagyás
céljából megküldi az Európai Bizottság részére.
(7) A hatóság jogosult az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatáson túl a vonatkozó hazai és európai uniós
jogszabályokban foglalt követelmények teljesítéséhez további információkat kérni az üzemeltetőktől.
(8) Az (1) bekezdésben foglalt jelentések tekintetében az ügyintézési határidő a 11. § (6) bekezdésében foglalt
ügyintézési határidővel megegyezik.
(9) Az e § szerinti adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséhez a hatóság jogosult önálló
elektronikus rendszert létrehozni az üzemeltetők megfelelő tájékoztatása mellett. Erről a tényről a hatóság az önálló
elektronikus rendszer üzembe helyezését követő 15 napon belül tájékoztatja az üzemeltetőket.
(10) A jegyzékkezelő a kibocsátási egységek üzemeltető számláján történő jóváírásáról 5 napon belül értesíti
a hatóságot.
(11) Ha az (1) bekezdés szerinti jelentés nem felel meg az e rendeletben és e rendeletben hivatkozott jogszabályok
szerinti követelményeknek, a hatóság az üzemeltetőt legfeljebb kétszer hiánypótlásra szólítja fel.
(12) Ha az adott évben a létesítmény térítésmentes kibocsátási egység mennyiség kiigazítása nem szükséges
az (EU) 2019/1842 bizottsági végrehajtási rendelet alapján, úgy az üzemeltető (2) bekezdés szerinti
kiosztást kérelmező jelentése alapján a hatóság a jegyzékkezelő útján az üzemeltető tájékoztatása mellett
a létesítmény részére az adott évre vonatkozóan kiosztja az Európai Bizottság által korábban megállapított
kibocsátásiegység-mennyiséget.
(13) Ha az adott évben a létesítmény térítésmentes kibocsátási egység mennyiség kiigazítása szükséges
az (EU) 2019/1842 bizottsági végrehajtási rendelet alapján, úgy a hatóság az üzemeltető (2) bekezdés szerinti
kiosztást kérelmező jelentése alapján, a jegyzékkezelő útján, az Európai Bizottság jóváhagyását követően
a létesítmény részére kiosztja a megváltozott kibocsátásiegység-mennyiséget. Az Európai Bizottság által jóváhagyott
megváltozott térítésmentes kibocsátásiegység-mennyiségről a hatóság az üzemeltető részére határozatot hoz.
(14) A hatóság az üzemeltető (3) bekezdés szerinti kiosztást kérelmező jelentése alapján, a jegyzékkezelő útján,
az Európai Bizottság jóváhagyását követően a létesítmény részére kiosztja a meghatározott kibocsátásiegységmennyiséget. Az Európai Bizottság által jóváhagyott megváltozott térítésmentes kibocsátásiegység-mennyiségről
a hatóság az üzemeltető részére határozatot hoz.
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(15) Ha az üzemeltető az (1) bekezdés szerinti jelentéseket a tárgyévet követő év február 5. napjáig hiánytalanul
benyújtja a hatóság részére, és a jelentéshez kapcsolódóan hiánypótlásra vagy nyilatkozattételre történő felhívása
nem szükséges, valamint az Európai Bizottság jóváhagyása a tárgyévet követő év február 25. napjáig megérkezik
a hatósághoz, akkor az üzemeltető részére kiosztandó kibocsátási egységek tekintetében a hatóság a tárgyévet
követő év február 28. napjáig a jegyzékkezelő útján gondoskodik a kibocsátási egységeknek az üzemeltető forgalmi
jegyzékben vezetett számláján történő jóváírásáról.
(16) A február 5. napját követően benyújtott, (1) bekezdésben meghatározott jelentések esetében a hatóság
az ingyenes kibocsátási egységek adott létesítménynek történő kiosztását felfüggeszti, amíg meg nem állapítja,
hogy nincs szükség az adott létesítményhez tartozó kiosztás kiigazítására, vagy amíg a Bizottság az (EU) 2019/331
felhatalmazáson alapuló rendelet 23. cikk (4) bekezdése alapján jóvá nem hagyta az adott létesítményhez tartozó
kiosztás kiigazítását.
(17) A hatóság a (15) bekezdés szerinti eljárás alapján jár el a február 5. napjáig benyújtott, (1) bekezdés szerinti
jelentés esetén, ha a jelentés tartalmára tekintettel annak ellenőrzése során az üzemeltető hiánypótlásra vagy
nyilatkozattételre történő felhívása szükséges.”
9. §		
A 410/2012. Korm. rendelet 4. alcíme a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § (1) Az Európai Bizottság által elfogadott nemzeti légiközlekedési kiosztási táblát a hatóság honlapján
közleményben teszi közzé, és gondoskodik annak Hivatalos Értesítőben való közzétételéről.
(2) A nemzeti légiközlekedési kiosztási tábla alapján a hatóság – a jegyzékkezelő útján – minden év február 28-ig
gondoskodik az üzembentartó forgalmi jegyzékben vezetett számláján az adott évre jóváhagyott kibocsátási
egységek jóváírásáról.
(3) A 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 28a. cikk (2) bekezdése értelmében az ezen irányelv 3f. cikk
(2) bekezdése szerinti légiközlekedési új belépő kérelmet a hatóság honlapján közzétett módon kell benyújtani.
(4) A légi jármű üzembentartó köteles azt a bejelentés alapjául szolgáló esemény napjától számított 45 napon belül
a hatóságnak bejelenteni, ha
a) a légi jármű üzembentartó több légi jármű üzembentartóra szétvált,
b) a továbbiakban a tevékenysége az Ügkr. tv. 1. mellékletében foglalt táblázat 37. sora alóli kivételnek minősül,
vagy
c) több légi jármű üzembentartó egyesült.
(5) A bejelentés tartalmazza a bejelentés alapjául szolgáló esemény bekövetkezésének időpontját és az annak
igazolására alkalmas dokumentumokat. A hatóság a bejelentésről értesíti az Európai Bizottságot és a központi
tisztviselőt.
(6) Az Ügkr. tv. 10. § (4) bekezdése szerinti, és ha szükséges a (3) bekezdés szerinti bejelentést követően a hatóság
elkészíti a nemzeti légiközlekedési kiosztási tábla módosítására vonatkozó javaslatát, és jóváhagyásra megküldi azt
az Európai Bizottságnak. Az Európai Bizottság jóváhagyását követően a hatóság közzéteszi a módosított nemzeti
légiközlekedési kiosztási táblát.”
10. §		
A 410/2012. Korm. rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) Az (EU) 2019/331 felhatalmazáson alapuló rendelet 26. cikk (1) bekezdésében meghatározott
létesítménybezárás esetén, ha a létesítmény már nem üzemel, és az üzemeltetés újraindítása műszakilag nem
lehetséges, a hatóság a kibocsátási engedélyt visszavonja.
(2) A hatóság az (1) bekezdésben foglaltakon túl a kibocsátási engedélyt visszavonja, ha
a) a kibocsátási engedély alapjául szolgáló, a környezethasználat feltételeit megállapító hatósági határozatot
végleges döntéssel visszavonták;
b) a kibocsátási engedély alapjául szolgáló, a környezethasználat feltételeit megállapító hatósági határozatban
foglalt tevékenységet végleges döntéssel felfüggesztették;
c) a létesítményben folytatott üvegházhatású gáz kibocsátására feljogosító kibocsátási engedélyhez kötött
tevékenység végleges megszüntetésre került;
d) a létesítmény kapacitása az Ügkr. tv. 1. mellékletében és a 2. mellékletében meghatározott küszöbérték alá
csökkent végleges jelleggel, vagy
e) a létesítmény nem üzemel, de korábban üzemelt, és az üzemeltető nem tudja hitelt érdemlően – okirattal –,
meggyőzően valószínűsíteni, hogy a létesítmény legkésőbb 6 hónappal a működés beszüntetését követően újra
üzemelni fog.
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(3) A bezáró létesítmény számára a működés beszüntetésének évét követő évtől nem oszthatóak ki kibocsátási
egységek.
(4) A hatóság az üzemeltető kibocsátási engedély visszavonásának felfüggesztésére irányuló kérelmére
a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott időszakot legfeljebb 18 hónappal meghosszabbíthatja, ha
az üzemeltető igazolni tudja, hogy a létesítmény 6 hónapon belül olyan kivételes és előre nem látott körülmények
miatt nem tudta folytatni működését, amelyeket a legteljesebb gondosság mellett sem lehetett volna elkerülni, és
amelyek kívül esnek az érintett létesítmény üzemeltetőjének hatáskörén.
(5) A kibocsátási engedély visszavonásának felfüggesztésére irányuló kérelmet a hatósághoz kell benyújtani.
A kérelem tartalmazza a kibocsátási engedély visszavonása felfüggesztésének okát és kezdő időpontját, amelyhez
mellékelni kell a rendelkezésre álló, alátámasztó dokumentumok másolatát. Kizárólag gazdasági okok nem
indokolhatják a kibocsátási engedély visszavonásának felfüggesztését.
(6) A (2) bekezdés e) pontja, valamint a (4) és (5) bekezdés nem alkalmazandó a tartalék- vagy készenléti, illetve
szezonális üzemmódban tartott létesítményekre, ha valamennyi alábbi feltétel teljesül:
a) az üzemeltető rendelkezik az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó engedéllyel és valamennyi más
vonatkozó engedéllyel,
b) az üzemeltetés megindítása a létesítményen végzett fizikai változtatások nélkül műszakilag lehetséges és
c) rendszeresen végeznek karbantartást.
(7) A létesítmény a (2) bekezdés e) pontja szerinti leállását követő 30 napon belül a működés leállásának tényét
bejelenti a hatóságnak. A (2) bekezdés e) pontja szerinti esetben a hatóság a térítésmentes kiosztás végrehajtását
a létesítmény újraindításának igazolásáig felfüggeszti, ha az újraindulás igazolása a működés leállását követő év
február 5-ig nem történik meg.
(8) A létesítmény üzemeltetője köteles bejelenteni az (1) és (2) bekezdés szerinti körülmény bekövetkezésének
napjától számított 30 napon belül ennek tényét és idejét a hatóság honlapján közzétett módon. Az üzemeltető
bejelentésének része az (1) és (2) bekezdés szerinti körülmény bekövetkezésének igazolására alkalmas
dokumentum.
(9) A kibocsátási engedély visszavonására okot adó körülmény bekövetkezésének napjáig fennálló nyomonkövetési,
jelentéstételi, kibocsátási egységek visszaadására vonatkozó kötelezettségét az üzemeltetőnek a vonatkozó
jogszabályok szerint teljesítenie kell.
(10) A bezáró létesítmény üzemeltetője a kibocsátási engedélyt visszavonó határozat véglegessé válásától számított
60 napon belül
a) a bezárás évére vonatkozó, az akkreditált hitelesítő szervezet által hitelesített kibocsátási jelentést tesz, és
b) a kibocsátási egységek visszaadására irányuló kötelezettségét teljesíti.
(11) Ha a bezárás évére vonatkozó hitelesített kibocsátási jelentéstétel időpontjáig a tárgyévi térítésmentes
kibocsátási egységek kiosztására nem kerül sor, a bezárás évére vonatkozó egységvisszaadás határideje
a létesítmény részére történő kiosztás megtörténtét követő 30 nap.
(12) Ha a bezárás következtében a jegyzékkezelő az érintett üzemeltető forgalmi jegyzékben vezetett számláját
lezárja, és az adott számlán a kibocsátási egységek pozitív egyenleget mutatnak, akkor a jegyzékkezelő a kibocsátási
engedélyt visszavonó határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül felszólítja a számlatulajdonost
egy olyan másik számla megnevezésére, amelyre ezeket a kibocsátási egységeket át kívánja vezettetni.
Ha a számlatulajdonos 40 munkanapon belül nem válaszol a jegyzékkezelő felszólítására, akkor a jegyzékkezelő
a kibocsátási egységeket a saját nemzeti folyószámlájára átvezeti, amelyről tájékoztatja a minisztert az átvezetést
követő 15 napon belül.
(13) A hatóság a kiosztás évét megelőző évben bezáró létesítmények listáját megküldi az Európai Bizottság részére,
és a nemzeti kiosztási táblában – annak esetleges újbóli kereskedelmi rendszer hatálya alá való kerülését követő új
belépő kérelméig – többet nem szerepelteti a létesítményt.”
11. §		
A 410/2012. Korm. rendelet a következő 6/A. alcímmel egészül ki:

„6/A. ÜHG-egységek visszaadása
15/A. § (1) Az üzemeltető köteles a nyomon követett és hitelesített tárgyévi kibocsátásának megfelelő mennyiségű
kibocsátási egységet a tárgyévet követő év április 30-ig visszaadni az (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló
bizottsági rendelet 56. cikkének megfelelően. A visszaadási kötelezettség teljesítéséhez az üzemeltető a más
tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kiadott kibocsátási egységet is felhasználhatja.
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(2) A légi jármű üzembentartó köteles a nyomon követett és hitelesített tárgyévi kibocsátásának megfelelő
mennyiségű ÜHG-egységet a tárgyévet követő év április 30-ig az (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló bizottsági
rendelet 56. cikkének megfelelően visszaadni.
(3) Ha
a) az üzemeltető és a légi jármű üzembentartó nem adott le hitelesített jelentést, vagy
b) a leadott hitelesítési jelentésben a hitelesítő szervezet azt állapítja meg, hogy
ba) a kibocsátás nem a jogszabályoknak, valamint a kibocsátási engedélynek megfelelően történt, vagy
bb) a nyomon követés nem felelt meg az előírásoknak,
akkor a részükre a nemzeti kiosztási táblában és a nemzeti légiközlekedési kiosztási táblában szereplő adatok és
a forgalmi jegyzékben szereplő adatok alapján – az üzemeltető vagy a légi jármű üzembentartó költségére bevont
hitelesítő útján – a hatóság állapítja meg a tárgyévi kibocsátást, amelynek megfelelő mennyiségű kibocsátási
egységet, légi jármű üzembentartó esetében légiközlekedési kibocsátási egységet a hatóság felszólítására vissza kell
adniuk az állam részére.
(4) A légiközlekedési kibocsátási egységeket kizárólag a légiközlekedési kibocsátási egységek visszaadásával
kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére lehet felhasználni. A légi jármű üzembentartó a visszaadási kötelezettség
teljesítéséhez felhasználhat kibocsátási egységet, továbbá a más tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által
kiadott ÜHG-egységet is.
(5) Nem vonatkozik a visszaadási kötelezettség az olyan hitelesített kibocsátásra, amelyet elkülönítettek, és
a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló jogszabály szerinti tárolási engedéllyel rendelkező létesítménybe
szállítottak állandó tárolás céljából.
(6) A szén-dioxid geológiai tárolására használt tárolóhely üzemeltetője a bányászatról szóló törvényben
meghatározott szivárgás esetén köteles a szivárgást követő év április 30-ig a környezetbe jutó üvegházhatású
gázokkal egyenértékű kibocsátási egységet az állam részére visszaadni.”
12. §		
A 410/2012. Korm. rendelet 17. és 18. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„17. § (1) Az üzemeltető a kibocsátási engedély véglegessé válásának, a légi jármű üzembentartó a nyomonkövetési
terv jóváhagyása véglegessé válásának napjától a tárgyévet követő évben éves számlavezetési díjat fizet a hatóság
részére a hatóság által küldött egyenlegértesítő alapján.
(2) Az üzemeltető és a légi jármű üzembentartó által fizetendő éves számlavezetési díj mértéke az üzemeltető és
a légi jármű üzembentartó által kibocsátott minden egyes tonna szén-dioxid után évi 5 Ft/év/tCO2.
(3) A kereskedési számla tulajdonosa a számla nyitásának napjától éves számlavezetési díjat fizet a hatóság részére
a hatóság által a tárgyévben küldött egyenlegértesítő alapján. Az éves számlavezetési díj mértéke kereskedési
számlánként 150 000 Ft/év.
(4) A számlavezetési díj a hatóság bevétele, amit elkülönítetten tart nyilván, és az ÜHG-egységek kereskedelmi
rendszerének működtetésével és a forgalmi jegyzék kezelésével kapcsolatos tevékenységének fedezetére fordít.
(5) A bezáró létesítmény üzemeltetője a létesítmény bezárásának véglegessé válásától számított 60 napon belül
a bezárás évére megállapított számlavezetési díj összegét megfizeti.
(6) Ha a légi jármű üzembentartója év közben beszünteti tevékenységét, vagy tevékenysége az Ügkr. tv.
1. mellékletében foglalt táblázat 37. sora alóli kivételnek minősül, ezen események bejelentésével egyidejűleg
az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó tevékenység utolsó évére megállapított számlavezetési díj összegét megfizeti.
(7) A számlavezetési díjat a miniszter által vezetett minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett ITM igazgatás
10032000-00290713-00000000 számú fizetési számlájára kell befizetni.
(8) A számlavezetési díjat átutalási megbízással kell teljesíteni, vagy készpénzátutalási megbízással postai úton kell
befizetni, megjelölve a tárgyévet, valamint a kibocsátási engedély azonosítóját (ÜHG-engedély-azonosító).
(9) A hatóság a számlavezetési díj fizetési kötelezettség teljesítéséről nyilvántartást vezet az ETS rendszerben.
18. § (1) Kereskedési számla esetén, ha a számla nyitására év közben kerül sor, a számlavezetési díjat a számla
nyitásával egyidejűleg az ETS rendszeren keresztül a számlatulajdonos részére kiállított és megküldött elektronikus
egyenlegértesítő alapján kell befizetni.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben számlavezetési díjat a számlanyitást követő naptól a tárgyév december 31-ig
terjedő időszakra kell fizetni.
(3) A számlavezetési díj mértéke az (1) bekezdésben foglalt esetben a 17. § (3) bekezdésében meghatározott éves
díjnak a (2) bekezdésben meghatározott időszakra eső arányos része.
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(4) Ha a forgalmi jegyzékhez kapcsolódó kereskedési számlát a számlatulajdonos év közben megszünteti, a hatóság
a számla megszüntetését követő 15 napon belül visszautalja a számlatulajdonos részére a számla megszüntetését
követő naptól a tárgyév december 31-ig terjedő időszakra eső számlavezetési díjat.”
13. §		
A 410/2012. Korm. rendelet a következő 23/A. és 23/B. §-sal egészül ki:
„23/A. § (1) Az EGT-megállapodásban részes államok területén kívül található repülőtérre irányuló vagy
onnan kiinduló repülések 2013. január 1. és 2023. december 31. közötti kibocsátásai tekintetében a légi
jármű üzembentartók mentesülnek a 3/C. § (1) és (3) bekezdésében, továbbá a 15. § (2) bekezdésében foglalt
kötelezettségeik teljesítése alól.
(2) A 2013. január 1. és 2023. december 31. közötti időszak vonatkozásában ingyenesen kiosztásra kerülő
légiközlekedési kibocsátási egységek mennyiségének meghatározásánál az (1) bekezdés szerinti eltérést figyelembe
kell venni.
(3) A 2013. január 1. és 2023. december 31. közötti időszak vonatkozásában ingyenesen kiosztásra kerülő
légiközlekedési egységek mennyiségét a hatóság ismételten meghatározza, és a végleges egységmennyiségeket
a hatóság a honlapján közzéteszi, és gondoskodik annak Hivatalos Értesítőben való közzétételéről a 421/2014/EU
európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott időpontig.
(4) Ha egy légi jármű üzembentartó összes éves kibocsátása kevesebb, mint 25 000 tonna szén-dioxid, és
e kibocsátás meghatározása a 606/2010/EU bizottsági rendelet által jóváhagyott, az Eurocontrol által kifejlesztett
eszközzel történt, úgy a légi jármű üzembentartó kibocsátását hitelesítettnek kell tekinteni.
(5) A légi jármű üzembentartó az (EU) 2019/1603 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2. cikke szerinti
repülésekről készített nyomonkövetési tervet – a hatóság felhívására – jóváhagyás céljából a hatóság részére
megküldi.
23/B. § A 8/C. §, a 10. § és 11. § rendelkezései a 2021–2022-ben elvégzendő kiosztásokra még alkalmazandóak
az Ügkr. tv. 2. § 29. pont a) alpontja szerinti új belépők esetén.”
14. §

(1) A 410/2012. Korm. rendelet 24. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„b) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működése
tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2019. március 12-i (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló bizottsági
rendelet,”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
(2) A 410/2012. Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése a következő l)–p) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„l) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kibocsátásáthelyezés kockázatának kitett ágazatok
és alágazatok 2021–2030-as időszakra történő meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló,
2019. február 15-i (EU) 2019/708 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat,
m) a kibocsátási egységek harmonizált ingyenes kiosztására vonatkozó uniós szintű átmeneti szabályoknak
a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke értelmében történő meghatározásáról szóló,
2018. december 19-i (EU) 2019/331 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,
n) az (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az (EU) 2018/842 európai parlamenti és tanácsi rendelet
alapján, az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működése tekintetében történő módosításáról szóló,
2019. március 13-i (EU) 2019/1124 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,
o) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kibocsátási egységek ingyenes kiosztásának
tevékenységiszint-változás miatti kiigazítására vonatkozó további rendelkezések tekintetében történő
alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2019. október 31-i (EU) 2019/1842 bizottsági
végrehajtási rendelet,
p) az 1031/2010/EU rendeletnek a kibocsátási egységek árverés útján történő értékesítésének a 2021–2030-as időszakra
vonatkozó uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer szabályaival és a kibocsátási egységeknek a 2014/65/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv értelmében pénzügyi instrumentumként történő besorolásával való összehangolása
érdekében történő módosításáról szóló, 2019. augusztus 28-i (EU) 2019/1868 felhatalmazáson alapuló bizottsági
rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
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15. §		
A 410/2012. Korm. rendelet
1.
1. § (6) bekezdésében a „601/2012/EU Bizottsági rendeletben” szövegrész helyébe az „(EU) 2018/2066
bizottsági végrehajtási rendeletben” szöveg,
2.
3. § (1) bekezdés b) pontjában a „12/A. § (1) és (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „8/H. § (2)–(5) bekezdése”
szöveg,
3.
4. § (1) bekezdésében a „601/2012/EU bizottsági rendelet 54. cikk” szövegrész helyébe az „(EU) 2018/2066
bizottsági végrehajtási rendelet 55. cikk” szöveg,
4.
6. § (2) bekezdésében a „miniszter” szövegrészek helyébe a „hatóság” szöveg,
5.
9. § (1) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg,
6.
9. § (2) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg,
7.
9. § (5) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg,
8.
10. § (1) bekezdésében az „Az új belépőknek” szövegrész helyébe az „Az Ügkr. tv. 2. § 29. pont a) alpontja
szerinti új belépőnek” szöveg, az „a 2011/278/EU bizottsági határozattal” szövegrész helyébe az „az (EU)
2019/331 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel” szöveg,
9.
10. § (3) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg,
10.
11. § (1) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg,
11.
11. § (2) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg,
12.
11. § (3) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg,
13.
11. § (4) bekezdésében az „Ügkr. tv. 2. § 29. pont a) és c) alpontjai esetében” szövegrész helyébe az „Ügkr. tv.
2. § 29. pont a) alpont aa) és ac) pontja esetében” szöveg,
14.
11. § (6) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg,
15.
11. § (6) bekezdésében az „Ügkr. tv. 16. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „8/C. § (2) bekezdésében”
szöveg,
16.
14/A. § (5) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg,
17.
14/A. § (6) bekezdésében az „Ügkr. tv. 22. § (1) bekezdés” szövegrész helyébe a „11/A. § (4) bekezdése” szöveg,
18.
14/A. § (7) bekezdésében az „Ügkr. tv. 22. § (1) bekezdés” szövegrész helyébe a „11/A. § (4) bekezdése” szöveg,
19.
19. §-ában a „miniszter” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg,
20.
20. § (3) bekezdésében az „a 601/2012/EU bizottsági rendeletben” szövegrész helyébe az „az (EU) 2018/2066
bizottsági végrehajtási rendeletben” szöveg,
21.
20. § (4) bekezdésében a „hatóság vagy a miniszter” szövegrészek helyébe a „hatóság” szöveg,
22.
20. § (4) bekezdésében a „kötelezettségének nem tesz eleget” szövegrész helyébe a „kötelezettségének
részben vagy egészben nem tesz eleget” szöveg,
23.
20. § (5) bekezdésében az „arról 15 napon belül tájékoztatja a minisztert. A miniszter a hatóság tájékoztatását
követő 30 napon belül erről a tényről” szövegrész helyébe az „arról 30 napon belül” szöveg,
24.
21. § (2) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg,
25.
21. § (3) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg,
26.
21. § (4) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg,
27.
21. § (5) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg,
28.
21. § (6) bekezdésében a „miniszteri” szövegrész helyébe a „hatósági” szöveg,
29.
21. § (8) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg,
30.
21/A. § (1) bekezdésében az „az Ügkr. tv. 24. §” szövegrész helyébe az „a 15/A. §” szöveg,
31.
21/A. § (5) bekezdésében a „miniszter a hatóság tájékoztatása alapján” szövegrész helyébe a „hatóság
a (4) bekezdésnek megfelelően” szöveg,
32.
21/A. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében a „miniszter” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg,
33.
21/A. § (6) bekezdés a) pontjában a „miniszter határozatban felhívja a hatóságot a kiosztás végrehajtására”
szövegrész helyébe a „hatóság végrehajtja a kiosztást” szöveg,
34.
21/A. § (6) bekezdés b) pontjában a „miniszter benyújtja az Európai Bizottság részére a nemzeti kiosztási
tábla módosítására vonatkozó javaslatát, és annak jóváhagyását követően határozatban hívja fel a hatóságot
a kiosztás végrehajtására” szövegrész helyébe a „hatóság benyújtja az Európai Bizottság részére a nemzeti
kiosztási tábla módosítására vonatkozó javaslatát, és annak jóváhagyását követően határozat útján
gondoskodik az ÜHG-egységek kiosztásáról” szöveg,
35.
24. § (2) bekezdés a) pontjában a „Közösségen” szövegrész helyébe az „Unión” szöveg,
36.
24. § (2) bekezdés h) pontjában a „2018/2066/EU” szövegrész helyébe az „(EU) 2018/2066” szöveg,
37.
24. § (2) bekezdés i) pontjában a „2019/7/EU” szövegrész helyébe az „(EU) 2019/7” szöveg,
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38.
39.
40.
41.

24. § (2) bekezdés j) pontjában a „2018/2067/EU” szövegrész helyébe az „(EU) 2018/2067” szöveg,
1. melléklet B.2.1., B.2.4. és D pontjában a „601/2012/EU bizottsági rendelet” szövegrész helyébe
az „(EU) 2018/2066 bizottsági végrehajtási rendelet” szöveg,
1. melléklet F.2.7. pontjában a „601/2012/EU bizottsági rendeletben” szövegrész helyébe az „(EU) 2018/2066
bizottsági végrehajtási rendeletben” szöveg,
5. melléklet A) pontjában az „a 601/2012/EU bizottsági rendelet” szövegrészek helyébe az „az (EU) 2018/2066
bizottsági végrehajtási rendelet” szöveg

lép.
16. §		
Hatályát veszti a 410/2012. Korm. rendelet
a)
1. § (1) bekezdésében a „részletes” szövegrész,
b)
1. § (1c) bekezdésében a „felügyeleti díj vagy” szövegrész,
c)
1. § (5) bekezdésében a „részletes” szövegrész,
d)
7. § (2) bekezdésében az „és (3)” szövegrész,
e)
12/A–14. §-a,
f)
15. § (3) bekezdése,
g)
20. § (7) bekezdése,
h)
20. § (8) bekezdése,
i)
21. § (6) bekezdésében a „– miniszter tájékoztatását követően –” szövegrész,
j)
21. § (7) bekezdése,
k)
21/A. § (4) bekezdésében az „és erről 15 napon belül tájékoztatja a minisztert” szövegrész,
l)
21/B. §-a,
m)
23. §-a,
n)
4. melléklete.

3. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos
nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve
az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló
278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása
17. §		
Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról
és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése
esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 278/2014. Korm. rendelet) 7. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Az (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikk (3) bekezdése szerinti jelentést a Szolgálat
által elkészített javaslat alapján a miniszter nyújtja be az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) részére.
(2) Az (EU) 2018/1999 rendelet V. melléklet 1. rész c) pontja és a földhasználathoz, a földhasználat-változtatáshoz
és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra
vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztéséről, valamint az 525/2013/EU rendelet és
az 529/2013/EU határozat módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/841 európai parlamenti és tanácsi
rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/841 rendelet] 14. cikke szerinti információkat a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal és az NFK állítja össze, és megküldi a Szolgálat, valamint – a környezetvédelemért felelős miniszter
és a földügyért felelős miniszter útján – a miniszter részére.
(3) Az (EU) 2018/1999 rendelet V. melléklet 1. rész f ), h) és l) pontja szerinti forgalmi jegyzék és annak műveleteire
vonatkozó információkat a 2012. évi CCXVII. törvény szerinti forgalmi jegyzék kezelője küldi meg a szolgálat részére
minden év január 5-ig.
(4) A jegyzékekkel kapcsolatos jelentéstétel felépítésére, formátumára, benyújtási eljárására és felülvizsgálatára
az (EU) 2018/1999 rendelet és az (EU) 2020/1208 bizottsági végrehajtási rendelet előírásai az irányadók.”
18. §		
A 278/2014. Korm. rendelet 5. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„5. A jegyzék felülvizsgálata és a tagállami együttműködés
9. § A Szolgálat, a Hatóság, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, az NFK, a Soproni Egyetem és a miniszter
gondoskodik az (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendelet 38. és 41. cikke szerint a Keretegyezmény
Titkársága, valamint a Bizottság által végzett felülvizsgálati folyamat eredményeként szükségessé vált módosítások
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és változtatások elvégzéséről. A Szolgálat koordinálja a hazai állami szervek felülvizsgálati folyamatban történő
részvételét.”
19. §		
A 278/2014. Korm. rendelet 6. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„6. Hosszú távú stratégia és az arról szóló jelentések
10. § (1) A miniszter gondoskodik az (EU) 2018/1999 rendelet 15. cikke szerinti legalább 30 éves kitekintéssel
rendelkező hosszú távú stratégia elkészítéséről, az arról való jelentéstétel benyújtásáról, valamint a szükséges
frissítések megtételéről.
(2) A hosszú távú stratégiával kapcsolatos jelentéstétel felépítésére, formátumára, benyújtási eljárására és
felülvizsgálatára az (EU) 2018/1999 rendelet és az (EU) 2020/1208 bizottsági végrehajtási rendelet előírásai
az irányadók.”
20. §		
A 278/2014. Korm. rendelet 8. és 9. alcíme helyébe a következő alcímek lépnek:

„8. Integrált jelentéstétel az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás elleni nemzeti fellépésről
12. § (1) A miniszter az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó, alkalmazkodási tervezésre és stratégiákra
vonatkozó nemzeti fellépésről szóló integrált jelentést első alkalommal 2021. március 15-ig, majd utána kétévente
nyújtja be a Bizottság felé.
(2) A jelentés tartalmára, felépítésére, formátumára, benyújtási eljárására és felülvizsgálatára az (EU) 2018/1999
rendelet, valamint az (EU) 2020/1208 bizottsági végrehajtási rendelet előírásai az irányadók.

9. Jelentéstétel a kibocsátási jogosultságok árverezéséből származó bevételek felhasználásáról
13. § (1) A miniszter az árverezésből származó bevételek szóló jelentést minden év július 31-ig nyújtja be a Bizottság
felé.
(2) A jelentés tartalmára, felépítésére, formátumára, benyújtási eljárására és felülvizsgálatára az (EU) 2018/1999
rendelet, valamint az (EU) 2020/1208 bizottsági végrehajtási rendelet előírásai az irányadók.”
21. §		
A 278/2014. Korm. rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § (1) A miniszter a környezetvédelemért felelős miniszterrel, az agrárpolitikáért felelős miniszterrel,
az erdőgazdálkodásért felelős miniszterrel és a földügyért felelős miniszterrel együttműködve a 2021–2025-ös
időszak tekintetében 2027. március 15-ig, a 2026–2030-as időszak tekintetében pedig 2032. március 15-ig
megfelelési jelentést nyújt be a Bizottságnak, amely az (EU) 2018/841 rendelet 2. cikk (1) és (2) bekezdésében
meghatározott területelszámolási kategóriák mindegyikét illetően tartalmazza az összkibocsátásoknak és
az összelnyeléseknek az (EU) 2018/841 rendeletben megállapított elszámolási szabályok alkalmazásával az adott
időszakra vonatkozóan meghatározott egyenlegét.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jelentés földhasználati, földhasználat-változtatási ágazatra vonatkozó részének
tartalmára – az NFK közreműködésével – a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tesz javaslatot a Szolgálat
részére.
(3) Az (1) bekezdés szerinti jelentés erdészeti ágazatra vonatkozó részének tartalmára – a Soproni Egyetem
közreműködésével – az NFK tesz javaslatot a Szolgálat részére.
(4) A miniszter az erdőgazdálkodásért felelős miniszterrel együttműködve benyújtja a Bizottságnak az (EU) 2018/841
rendelet 8. cikk (3) bekezdése szerinti nemzeti erdőgazdálkodási elszámolási tervet, amelyben javaslatot tesz
az erdőkre vonatkozó hazai referenciaszintre.
(5) A (4) bekezdés szerinti nemzeti erdőgazdálkodási elszámolási terv tartalmára – az NFK közreműködésével –
a Soproni Egyetem tesz javaslatot a miniszter és az erdőgazdálkodásért felelős miniszter részére.
(6) Az (1) bekezdés szerinti jelentés tartalmára, felépítésére, formátumára, benyújtási eljárására és felülvizsgálatára
az (EU) 2018/1999 rendelet, az (EU) 2020/1208 bizottsági végrehajtási rendelet, valamint az (EU) 2018/841 rendelet
előírásai az irányadók.”
22. §

(1) A 278/2014. Korm. rendelet 19. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Ez a rendelet)
„a) az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK, a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és
a 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv
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módosításáról, továbbá az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2018. december 11-i (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működése
tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2019. március 12-i (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló bizottsági
rendelet,”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
(2) A 278/2014. Korm. rendelet 19. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„d) a tagállamok által az (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően jelentett
információk felépítéséről, formátumáról, benyújtási folyamatairól és felülvizsgálatáról, valamint a 749/2014/EU
bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. augusztus 7-i (EU) 2020/1208 bizottsági
végrehajtási rendelet,”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
(3) A 278/2014. Korm. rendelet 19. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„g) az (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az (EU) 2018/842 európai parlamenti és tanácsi
rendelet alapján, az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működése tekintetében történő módosításáról szóló,
2019. március 13-i (EU) 2019/1124 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
23. §		
A 278/2014. Korm. rendelet
a)
2. § (3) bekezdés a) pontjában az „Erdészeti Tudományos Intézet (a továbbiakban: NAIK ERTI)” szövegrész
helyébe a „Soproni Egyetem” szöveg,
b)
8. § (1) bekezdésében az „525/2013/EU rendelet 8. cikke” szövegrész helyébe az „(EU) 2018/1999 rendelet
26. cikk (2) bekezdése” szöveg,
c)
8. § (2) bekezdésében az „525/2013/EU rendelet” szövegrész helyébe az „(EU) 2018/1999 rendelet” szöveg,
az „a 749/2014/EU” szövegrész helyébe az „az (EU) 2020/1208” szöveg,
d)
11. § (2) bekezdésében a „2015” szövegrész helyébe a „2021” szöveg, az „az 525/2013/EU rendelet” szövegrész
helyébe az „a (EU) 2018/1999 rendelet” szöveg, az „a 749/2014/EU” szövegrész helyébe az „az (EU) 2020/1208”
szöveg,
e)
11. § (3) bekezdésében a „2015” szövegrész helyébe a „2021” szöveg,
f)
11. § (5) bekezdésében az „525/2013/EU rendelet” szövegrész helyébe az „(EU) 2018/1999 rendelet” szöveg,
az „a 749/2014/EU” szövegrész helyébe az „az (EU) 2020/1208” szöveg,
g)
16. § (1) és (2) bekezdésében az „525/2013/EU rendelet” szövegrész helyébe az „(EU) 2018/1999 rendelet”
szöveg,
h)
19. § e) pontjában a „május 30-i 2018/841/EU” szövegrész helyébe a „május 30-i (EU) 2018/841” szöveg,
i)
19. § f ) pontjában a „május 30-i 2018/842/EU” szövegrész helyébe a „május 30-i (EU) 2018/842” szöveg
lép.
24. §		
Hatályát veszti a 278/2014. Korm. rendelet 18. §-a.

4. Záró rendelkezések
25. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. december 31-én lép hatályba.
(2) Az 1. és 2. §, a 4–24. §, valamint a 26. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

26. §

(1) Az 1. alcím
a)
a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék
működése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2019. március 12-i (EU) 2019/1122 felhatalmazáson
alapuló bizottsági rendelet,
b)
az (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az (EU) 2018/842 európai parlamenti és tanácsi
rendelet alapján, az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működése tekintetében történő módosításáról
szóló, 2019. március 13-i (EU) 2019/1124 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
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(2) A 2. alcím
a)
a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék
működése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2019. március 12-i (EU) 2019/1122 felhatalmazáson
alapuló bizottsági rendelet,
b)
a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kibocsátásáthelyezés kockázatának kitett ágazatok
és alágazatok 2021–2030-as időszakra történő meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló,
2019. február 15-i (EU) 2019/708 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat,
c)
a kibocsátási egységek harmonizált ingyenes kiosztására vonatkozó uniós szintű átmeneti szabályoknak
a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke értelmében történő meghatározásáról szóló,
2018. december 19-i (EU) 2019/331 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,
d)
az (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az (EU) 2018/842 európai parlamenti és tanácsi
rendelet alapján, az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működése tekintetében történő módosításáról
szóló, 2019. március 13-i (EU) 2019/1124 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,
e)
a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kibocsátási egységek ingyenes kiosztásának
tevékenységiszint-változás miatti kiigazítására vonatkozó további rendelkezések tekintetében történő
alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2019. október 31-i (EU) 2019/1842 végrehajtási
rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(3) A 3. alcím
a)
az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK, a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 2013/30/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, továbbá
az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. december 11-i
(EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b)
a földhasználathoz, a földhasználat-változtatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgázkibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe
történő beillesztéséről, valamint az 525/2013/EU rendelet és az 529/2013/EU határozat módosításáról szóló,
2018. május 30-i (EU) 2018/841 európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 42/2020. (XI. 26.) BM rendelete
a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és
jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet, valamint a fegyverismereti vizsga,
a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel
kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló
50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosításáról
A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. § tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (2) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés
20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. §, a 8. § és az 1. melléklet tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (3) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel
egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és
jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosítása
1. §		
A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági
követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 1. §-a a következő 6. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„6. hatósági tárolás: a lőfegyvernek, lőszernek (tölténynek) a rendőrség által az e rendelet szabályai szerint végzett
tárolása abban az esetben, ha az érintett eszköz birtoklására más nem jogosult.”
2. §		
A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági
követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 14. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„(2) Ha a hatósági tárolás megkezdésétől számított 180 nap alatt a tulajdonos nem élt az (1) bekezdésben
meghatározott jogával, a Rendőrség – saját döntése alapján –
a) a hatósági tárolásba vett lőfegyvert, lőszert (töltényt) kereskedelmi szakértői értékbecslést követően lőfegyverkereskedőnek értékesítésre átadja, vagy
b) gondoskodik a hatósági tárolásba vett lőfegyver, lőszer (töltény) további hatósági tárolásáról.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az értékesítésből származó összeget – a felmerült költségek levonása
után – a tulajdonos részére ki kell fizetni.”
3. §		
A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági
követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 16. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában nem mellőzhető a megsemmisítés abban az esetben,
ha a tulajdonos
a) a 14. § (1) bekezdése alapján a hatósági tárolásba vett lőfegyver, lőszer (töltény) megsemmisítését
kezdeményezte, vagy
b) a hatósági tárolásban lévő lőfegyver, lőszer (töltény) megsemmisítéséhez egyébként hozzájárult.”
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4. §		
A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági
követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet a következő 18/A. §-sal és az azt megelőző alcím címmel
egészül ki:

„A lőfegyverek központi nyilvántartásába történő elektronikus adattovábbítás technikai feltételei
18/A. § (1) A lőfegyverek központi nyilvántartásába irányuló adattovábbítás elektronikus úton történő teljesítésére
kötelezett ügyfél e kötelezettségét kizárólag az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.)
Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott dokumentumformátumok valamelyikében teljesítheti.
(2) Ha a lőfegyverekről és lőszerekről szóló törvény hatálya alá tartozó tevékenység jogszerű végzését jogszabályban
foglalt rendelkezés az ügyfélnek a lőfegyverek központi nyilvántartásába irányuló adattovábbítás elektronikus
úton történő teljesítésére való képességéhez köti, a tevékenységet kizárólag az adattovábbítási kötelezettségét
az (1) bekezdésben meghatározott formátumok valamelyikében teljesíteni képes jogosult végezheti.”
5. §		
A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági
követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet
a)
13. §-ában az „és tárolására” szövegrész helyébe az „és hatósági tárolására” szöveg,
b)
14. § (1) bekezdésében a „felmerült tárolási” szövegrész helyébe a „felmerült hatósági tárolási” szöveg,
c)
15. § (3) bekezdésében és 16. § (2) bekezdésében a „rendőrségi” szövegrész helyébe a „hatósági” szöveg,
d)
16. § (1) bekezdésében az „elrendeléséről a” szövegrész helyébe az „elrendeléséről – ha ennek a lőfegyverekről
és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 4/H. § (1) bekezdése szerinti feltételei fennállnak – a” szöveg,
valamint
e)
17. § (3) bekezdésében a „tűzfegyver tárolásáért” szövegrész helyébe a „tűzfegyver hatósági tárolásáért”
szöveg
lép.
6. §		
Hatályát veszti a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és
jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet
a)
11/A. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „ , vagy” szövegrész, valamint
b)
11/A. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja.

2. A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és
a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási
díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosítása
7. §		
A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel,
lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.)
BM rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
8. §		
A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel,
lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.)
BM rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat
a)
8. sorában a „lőszer behozatali” szövegrész helyébe a „lőszer-, lőszerelem-behozatali” szöveg,
b)
9. sorában és 15. sorában a „fegyverenként” szövegrész helyébe a „fegyverenként (a színházi tűzfegyver
kivételével)” szöveg,
c)
10. sorában a „lőfegyver kivételével” szövegrész helyébe a „lőfegyver, valamint a színházi tűzfegyver
kivételével” szöveg,
d)
11. sorában az „okmányba” szövegrész helyébe az „okmányba (a színházi tűzfegyver kivételével)” szöveg,
e)
16. sorában a „fegyver tartásának engedélyezése fegyverenként” szövegrész helyébe a „tűzfegyver tartásának
engedélyezése fegyverenként (az engedély cseréje, pótlása is)” szöveg,
f)
20. sorában a „tartásának engedélyezésére szolgáló engedélyek cseréje, pótlása” szövegrész helyébe
a „tartására jogosító engedély cseréje, pótlása (a színházi tűzfegyver tartására jogosító engedély cseréje,
pótlása kivételével)” szöveg, valamint
g)
25. sorában a „Színházi fegyver” szövegrész helyébe a „Színházi tűzfegyver” szöveg
lép.
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3. Záró rendelkezések
9. §		
Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

1. melléklet a 42/2020. (XI. 26.) BM rendelethez
A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel,
lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.)
BM rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 27. és 28. sorral egészül ki:
(Az igazgatási szolgáltatási díjak mértéke forintban)

27.

A lőfegyver-kereskedői tevékenység végzésére jogosító engedély cseréje, pótlása

9000

28.

A fegyver kezelésére, illetve használatára jogosult személynek a szervezet részére
kiadott lőfegyvertartási engedélybe történő bejegyzése, valamint az engedélyből
történő törlése, kérelmenként

2400

Az emberi erőforrások minisztere 43/2020. (XI. 26.) EMMI rendelete
egyes miniszteri rendeleteknek az Állami Egészségügyi Tartalékkal és az ágazati honvédelmi feladatokkal
összefüggő módosításáról
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. és 8. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés w) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. és 8. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (3) bekezdés a)–b) és d) pontjában, valamint a honvédségi adatkezelésről,
az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény
68. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018.
(V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. és 8. pontjában és az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában
meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi intézmények válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről,
valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló
43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet módosítása
1. §		
Az egészségügyi intézmények válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 43/2014.
(VIII. 19.) EMMI rendelet] 2. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A megyei kormányhivatal a jóváhagyott terveket az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló
Korm. rendeletben meghatározott megyei részterv mellékleteként, illetve a (3) bekezdés szerinti igényeket a megyei
résztervekkel egyidejűleg az országos tisztifőorvos útján megküldi az egészségügyért felelős miniszternek.”
2. §		
A 43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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2. Az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló
1/2016. (I. 13.) EMMI rendelet módosítása
3. §		
Az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2016. (I. 13.) EMMI rendelet
[a továbbiakban: 1/2016. (I. 13.) EMMI rendelet] 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendelet alkalmazásában
1. egészségügyi válsághelyzet: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 228. §
(2) bekezdésében foglalt esemény;
2. egyéb eszköz és anyag: valamennyi, a gyógyszer és orvostechnikai eszköz kategóriába nem tartozó eszköz és
anyag;
3. gyógyszer: az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 1. § 1. pontja szerinti anyag;
4. fogyóanyag: a gyógyszerek, a kötszerek, az egyszer használatos anyagok és eszközök, valamint a fertőtlenítőszerek
összessége;
5. igénytámasztó szerv: a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a rendészetért felelős
miniszter által vezetett minisztérium, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium,
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, valamint a Terrorelhárítási Központ;
6. modul: olyan egység, amely egy adott sérülés- vagy megbetegedéstípus tömeges bekövetkezésével járó
egészségügyi válsághelyzetek esetére tartalmaz olyan tartalékelemeket, amelyekre az adott esemény egészségügyi
felszámolása során az adott sérülés- vagy megbetegedéstípusok sérültjeinek ellátásához az átlagosnál nagyobb
mennyiségben van szükség;
7. orvostechnikai eszköz: az Eütv. 3. § h) pontjában meghatározott eszköz;
8. szükséggyógyintézet: az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról
szóló 49/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 1. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott létesítmény.”
4. §		
Az 1/2016. (I. 13.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A tartalék
a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti többletigény kielégítését szolgáló,]
„aa) az 1. mellékletben meghatározott feltöltöttségi szintű szükséggyógyintézetekből és modulokból álló
törzskészletből, valamint”
(áll.)
5. §		
Az 1/2016. (I. 13.) EMMI rendelet a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) A fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató és az OMSZ
a) köteles részt venni az állami egészségügyi tartalék kezeléséért felelős szervvel a tartalék minőségmegóvó
cseréjében, és
b) megküldi a beszerzendő gyógyszerek, valamint – figyelemmel a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmények
részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított
rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendeletben foglaltakra – az egészségügyi anyagok jegyzékét az állami
egészségügyi tartalék kezeléséért felelős szerv részére.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti részvétel a tartalék gyógyszerkészletének minőségmegóvó cseréje esetében
csak a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókra terjed ki.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség a nem közbeszerzés útján beszerzett tételek esetében is fennáll.
(4) Az állami egészségügyi tartalék kezeléséért felelős szerv a cserélendő készletei figyelembevételével
meghatározza és visszajelzi, hogy az egyes tételekből milyen mennyiséget ad át, és erről értesíti a fekvőbetegszakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatót és az OMSZ-t.
(5) A fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató és az OMSZ a jogszabályi kötelezettségeknek
megfelelően történt beszerzést követően a (4) bekezdés szerinti tételeket átveszi az állami egészségügyi
tartalék kezeléséért felelős szervtől, és ezzel egyidejűleg a beszerzett tételekből az átvett tételekkel megegyező
mennyiségű, rendeltetésű, hatású, illetve az állami egészségügyi tartalék kezeléséért felelős szerv által
meghatározott szavatossági idejű tételeket – a forgalomba hozatalhoz szükséges és a megfelelő tárolási
körülményeket igazoló dokumentumok kíséretében – átadja az állami egészségügyi tartalék kezeléséért felelős
szerv részére.
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(6) A minőségmegóvó cserében a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató az (5) bekezdéstől
eltérően gyógyszerek esetében a gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenységet végző gazdálkodó szervezet,
az egyéb egészségügyi anyagok esetében a beszállító útján is részt vehet.
(7) A (4)–(6) bekezdés szerinti átadás-átvétel nem minősül kereskedelmi tevékenységnek. A minőségmegóvó csere
céljából elismervénnyel átadott és átvett tételek után térítési díjat nem kell fizetni.
(8) Az állami egészségügyi tartalék kezeléséért felelős szerv a gyógyszer szavatossági idejének fele elteltét megelőző
30 nappal meghatározza, hogy a gyógyszerkészletből milyen mennyiséget ad át, és erről értesíti a fekvőbetegszakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatót.
(9) A fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató az állami egészségügyi tartalék kezeléséért felelős
szerv értesítésétől számított 30 napon belül visszajelzi, hogy a gyógyszerkészletből milyen mennyiséget vesz át.
(10) A (8) és (9) bekezdésben előírt minőségmegóvó csere céljából elismervénnyel átadott tételek után
a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató az állami egészségügyi tartalék kezeléséért felelős szerv
részére az adott gyógyszerkönyv szerinti értékének megfelelő térítési díjat fizet.”
6. §		
Az 1/2016. (I. 13.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az ÁEEK a tartalékkal való gazdálkodás keretében fő tevékenységként végzi:)
„f ) a szükséggyógyintézetek és modulok telepítésének és technikai üzemeltetésének irányítását és felügyeletét.”
7. §		
Az 1/2016. (I. 13.) EMMI rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 6. § (1) bekezdés c)–g) pontja alapján igénybe vett tartalékelem elszállításának és visszaszállításának költségei
az igénybevevőt terhelik.”
8. §		
Az 1/2016. (I. 13.) EMMI rendelet 11. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A miniszter által vezetett minisztérium fejezeti költségvetése biztosítja)
„e) a szükséggyógyintézetek és modulok telepítésével és technikai üzemeltetésével kapcsolatos kiadások”
(fedezetét.)
9. §		
Az 1/2016. (I. 13.) EMMI rendelet
a)
3. § (4) bekezdésében a „normaelemek” szövegrész helyébe a „szükséggyógyintézetek és modulok” szöveg,
b)
3. § (5) bekezdésében a „törzskészlet” szövegrész helyébe a „szükséggyógyintézetek és modulok” szöveg,
c)
3. § (6) bekezdés d) pontjában az „az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati
honvédelmi feladatokról szóló 66/2013. (IX. 23.) EMMI rendelet 11. §-ában” szövegrész helyébe
az „a 3/A. §-ban” szöveg,
d)
7. § (2) bekezdés b) pontjában a „gyógyszer” szövegrész helyébe a „fogyóanyag” szöveg,
e)
1. melléklet címében a „normaelemei” szövegrész helyébe a „szükséggyógyintézetei és moduljai” szöveg,
f)
1. mellékletében foglalt táblázat A:1 mezőjében a „Normaelem” szövegrész helyébe a „Szükséggyógyintézet
és modul” szöveg
lép.
10. §		
Hatályát veszti az 1/2016. (I. 13.) EMMI rendelet 10. § (1) bekezdésében az „– az országos tisztifőorvos útján –”
szövegrész.

3. Az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló
49/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet módosítása
11. §		
Az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 49/2016. (XII. 28.)
EMMI rendelet [a továbbiakban: 49/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet] 1. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) E rendelet alkalmazásában
1. ágazat: az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: minisztérium), valamint az ágazathoz tartozó
szervezetek,
2. ágazathoz tartozó szervezetek: az emberi erőforrások miniszterének (a továbbiakban: miniszter) irányítása,
felügyelete, alapítói vagy tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervek,
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3. egészségügyi szolgáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3. § f ) pontjában
ekként meghatározott fogalom,
4. gyógyszer: az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 1. § 1. pontjában ekként meghatározott fogalom,
5. honvédelmi intézkedési terv: a honvédelmi intézkedési terv készítésére kötelezett szervezetre vonatkozó,
különleges jogrendi időszakban végrehajtandó feladatokat és a hozzájuk kapcsolódó ellátási egységek összességét
megállapító dokumentum,
6. honvédelmi vonatkozású különleges jogrendi időszak: a rendkívüli állapot, a szükségállapot, a megelőző védelmi
helyzet, a terrorveszélyhelyzet vagy a váratlan támadás,
7. ismertető jelvény: a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelme tárgyában Hágában, 1954. évi
május hó 14. napján kelt nemzetközi egyezmény, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv (a kulturális javak háború
idején megszállott területről való kivitelének tilalma tárgyában) kihirdetéséről szóló 1957. évi 14. törvényerejű
rendelet 2. §-ában meghatározott, „A kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről szóló
Egyezmény” (a továbbiakban: Egyezmény) 6. és 16. cikkében meghatározott ismertető jelvény,
8. KMR: különleges működési rend, amely a honvédelmi vonatkozású különleges jogrendi időszakban az ágazat
működése érdekében bevezetett különleges működési rendszabályok rendszere,
9. kórház: aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató,
10. közgyűjtemény: a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 7. §
9. pontjában ekként meghatározott fogalom,
11. köznevelési intézmény: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdésében
meghatározott intézmények,
12. kulturális javak: a Kötv. 7. § 10. pontjában ekként meghatározott fogalom,
13. orvostechnikai eszköz: az Eütv. 3. § h) pontjában ekként meghatározott fogalom,
14. sportlétesítmény: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § s) pontjában ekként meghatározott fogalom,
15. szükséggyógyintézet: különböző típusú szükségkórház vagy orvosi segélyhely,
16. védett kulturális javak: a Kötv. 46. §-ában foglaltak alapján védelemben részesült, közgyűjteményekben lévő
kulturális javak.”
12. §		
A 49/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Azon köznevelési intézmények, amelyek a Köznevelési Információs Rendszerben minden év október 31. napjáig
rögzítik a honvédelmi intézkedési tervükkel összefüggésben bekövetkezett változásokat, mentesülnek az 5. §
(1) bekezdése szerinti kötelezettség alól.”
13. §

(1) A 49/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ágazathoz tartozó szervezetek és a 3. § (2) bekezdésében meghatározottak a honvédelmi intézkedési tervet,
illetve azok aktualizált változatát minden év október 31-ig megküldik a miniszter részére tájékoztatás céljából.”
(2) A 49/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai alapdokumentumában meghatározott tevékenységi
körében változás következik be, a köznevelési intézménynek új honvédelmi intézkedési tervet kell készítenie,
amelyet az (1) bekezdés alapján kell megküldenie a miniszter részére.”

14. §		
A 49/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 18. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az állami egészségügyi tartalék kezeléséért felelős szerv)
„b) a 21. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján útmutatót készít a Mobil Orvosi Segélyhely és a Mobil Szükségkórház
telepítéséhez,”
15. §		
A 49/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 21. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A szükséggyógyintézet telepítésére kijelölt egészségügyi szolgáltató vezetője)
„e) az a) és b) pont szerinti adatokat megküldi az állami egészségügyi tartalék kezeléséért felelős szerv részére.”
16. §		
Hatályát veszti a 49/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet
a)
22. §-a,
b)
9. alcíme.
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4. Záró rendelkezések
17. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 43/2020. (XI. 26.) EMMI rendelethez
A 43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet 2. melléklet 9. pont 9.2. alpont 9.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A terv tartalmazza:)
„9.2.2. szűkített választékú gyógyszerkészlet használatának bevezetését az Állami Egészségügyi
Tartaléknak (a továbbiakban: ÁEüT) a megyei kormányhivatalnál és az ÁEüT kezelőjénél rendelkezésre álló
gyógyszernormájának figyelembevételével, amelyet a fekvőbeteg-ellátó szolgáltató köteles az Állami Egészségügyi
Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló EMMI rendeletben előírt minőségmegóvó csere igénybevételével
kialakítani.”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1852/2020. (XI. 26.) Korm. határozata
a személyazonosító igazolvány biztonságának megerősítéséhez és az elektronikus ügyintézéssel összefüggő
egyes fejlesztésekhez szükséges forrás biztosításáról
1. egyetért
a)
a személyazonosító igazolvány biztonságának – európai uniós szabályoknak is megfelelő – megerősítésével,
b)
a Központi Statisztikai Hivatal adatgyűjtéséhez szükséges informatikai rendszerek fejlesztésével,
c)
az elektronikus ügyintézéshez szükséges kapacitások bővítésével
és az ezekhez szükséges források biztosításával;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a belügyminiszter bevonásával – az 1. pont a) alpontja szerinti feladat
végrehajtása érdekében gondoskodjon a központi költségvetés XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
jogcímcsoport fejezeti kezelésű előirányzat javára
a)
a 2021. évben a központi költségvetés terhére egyszeri 133 522 324 forint,
b)
a 2022. évi központi költségvetés terhére beépülő jelleggel 20 290 000 forint
forrás biztosításáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
az a) pont tekintetében a felmerülés ütemében
a b) pont tekintetében a költségvetés tervezése során
3. felkéri a pénzügyminisztert, hogy – a belügyminiszter bevonásával – az 1. pont b) alpontja szerinti feladat
végrehajtása érdekében a központi költségvetés terhére a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport
fejezeti kezelésű előirányzat javára egyszeri jelleggel 57 150 000 forint forrást biztosítson;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
a 2021. évben a felmerülés ütemében
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a belügyminiszter bevonásával – az 1. pont c) alpontja szerinti feladat
végrehajtása érdekében gondoskodjon a központi költségvetés XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
jogcímcsoport fejezeti kezelésű előirányzat javára
a)
egyszeri 972 275 748 forint,
b)
beépülő jelleggel 676 961 387 forint
forrás biztosításáról.
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
az a) pont tekintetében a 2021. évben a felmerülés ütemében
a b) pont tekintetében a 2022. évben, valamint ezt követően a költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1853/2020. (XI. 26.) Korm. határozata
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium infrastrukturális fejlesztéséről
1. A Kormány a Beruházási Előkészítési Alap terhére biztosított források átcsoportosításáról, valamint a Semmelweis
XXI. Fejlesztési Projekthez kapcsolódó intézkedésekről szóló 1314/2019. (V. 30.) Korm. határozat módosításáról szóló
1796/2019. (XII. 23.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja szerinti feladat végrehajtása érdekében
a)
egyetért a részére bemutatott koncepció alapján a budapesti felsőoktatási intézmények egyes gyakorló
intézményei infrastruktúrájának fejlesztése (a továbbiakban: Program) programszerű kormányzati
magasépítési beruházásként történő előkészítésével;
b)
a Program előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli
minisztert jelöli ki, az emberi erőforrások minisztere és az innovációért és technológiáért felelős miniszter
bevonásával;
c)
a Program előkészítésére és megvalósítására a Beruházási Ügynökséget jelöli ki;
d)
a Program elemeként egyetért az Eötvös Loránd Tudományegyetem Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
beruházásának (a továbbiakban: Beruházás) előkészítésével az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest
belterület 36539 helyrajzi számú ingatlanon azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek
az Eötvös Loránd Tudományegyetem vagyonkezelésébe kerüljenek;
e)
a Beruházásnak az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § e), g), n), o) és p) pontja szerinti előkészítési fázisai 2021. július 31.
napjáig történő teljesítése érdekében, a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső
korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére
a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 80 000 000 forintban határozza meg;
f)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 2. Programszerű magasépítési
beruházások címet a 10. Budapesti felsőoktatási intézmények gyakorló intézményei beruházásainak
előkészítése alcímmel egészíti ki;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
g)
felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy gondoskodjon az e) alpont szerinti
összeg 2020. évi részének finanszírozása érdekében 15 980 000 forint rendelkezésre állásáról az f ) alpont
szerinti előirányzaton;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
h)
felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon az e) alpont szerinti összeg 2021. évi részének rendelkezésre állásáról a Magyarország
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet,
3. Gazdaságvédelmi Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címen belül;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
i)
felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Beruházás megvalósítására
lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére
a Beruházás megvalósításáról, a kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések
ütemezésének bemutatásával;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően
j)
felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere
bevonásával – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem köznevelési feladatainak ellátása érdekében gondoskodjon az ingatlan-nyilvántartás
szerinti Budapest belterület 36540 helyrajzi számú ingatlan ingyenesen vagy legfeljebb a független
ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott forgalmi értéken az állam javára per-, teher- és igénymentesen
történő megszerzéséről;
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Felelős:

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. december 31.
k)
felhívja a pénzügyminisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
kezdeményezése alapján – visszterhes állami tulajdonjogszerzés esetén – gondoskodjon a j) alpont
szerinti feladat végrehajtásához szükséges forrás rendelkezésre állásáról a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos
bevételek és kiadások cím, 2. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlanokkal
és ingóságokkal kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
jogcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
l)
felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere
és az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával, a Korm. rendelet 7. §-ában foglalt
tartalmi követelményekre figyelemmel készítsen előterjesztést a Kormány részére a Program további elemei
– ideértve a j) alpont szerinti ingatlant érintő – beruházásainak előkészítéséről.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
emberi erőforrások minisztere
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
2. A Kormány visszavonja a budapesti felsőoktatási intézmények egyes gyakorló intézményei infrastruktúrájának
felújítása, korszerűsítése és bővítése beruházás előkészítésének támogatásáról szóló 1408/2019. (VII. 8.)
Korm. határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1854/2020. (XI. 26.) Korm. határozata
az Örmény Apostoli Egyház iraki érsekség zakhoi templom és közösségi épület, a szíriai érsekség homszi
Szent Mesrop templom, valamint a Sahagian Örmény Általános Iskola és a damaszkuszi Örmény Kulturális
Központ újjáépítésének a Hungary Helps Program keretében történő támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a migráció megelőzésével, az egyetemes keresztény örökség védelmével, a keresztény kultúrkörhöz
tartozó, üldözött közösségek megsegítésével és a szülőföldön való maradásuk támogatásával, amely célnak részét
képezi az Örmény Apostoli Egyház (a továbbiakban: Egyház) iraki és szíriai érsekségéhez tartozó egyes intézmények
újjáépítése, valamint az Egyház általános humanitárius programjainak támogatása;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – az 1. pont szerinti
cél megvalósítása érdekében gondoskodjon 310 155 000 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,
30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 28. Üldözött keresztények segítésének feladatai
jogcímcsoport, 3. Hungary Helps Program jogcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2020. november 30.
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3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. pont szerinti cél megvalósítása érdekében
gondoskodjon az Egyház iraki érseksége részére 155 000 000 forint forrás, valamint az Egyház szíriai érseksége
részére 155 000 000 forint forrás, mindösszesen 310 000 000 forint forrás adományként történő nyújtásáról.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2. pont szerinti forrás biztosítását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1855/2020. (XI. 26.) Korm. határozata
egyes állami tulajdonban álló épületek bontása érdekében szükséges további intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Innovációs és Fejlesztési Központ (a továbbiakban:
Beruházás) létrehozása előkészítéséhez kapcsolódóan a Beruházás tervezett helyszínéül szolgáló, az állam
tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest belterület 4107/24 helyrajzi számú, természetben
az 1117 Budapest, Goldmann György tér 3. szám alatti ingatlanon található, a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: BME) „V2” és „Goldmann” épületeinek bontásával (a továbbiakban:
Bontás);
2. a Bontás előkészítésére és – az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény
5. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – a Bontás megvalósítására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: MNV Zrt.) jelöli ki;
3. a Bontás előkészítése és megvalósítása során – az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 17. §-a alapján – felmentést ad a Korm. rendelet kormányzati
magasépítési beruházások kormányzati döntés-előkészítési eljárásrendjének alkalmazása alól;
4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – az innovációért és technológiáért
felelős miniszter bevonásával – az MNV Zrt. útján, a BME, valamint szükség szerint egyéb érdekeltek
együttműködésével tegye meg a Bontás előkészítéséhez és megvalósításához szükséges intézkedéseket;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a Bontás előkészítése esetében 2021. december 31.
a Bontás megvalósítása esetében az 5. pont b) alpontja szerinti források rendelkezésre állását
követő 10 hónapon belül
5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával
gondoskodjon
a)
a Bontás előkészítéséhez legfeljebb 106 299 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a Magyarország
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek
és kiadások cím, 2. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlanokkal és
ingóságokkal kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 1. Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök
vásárlása jogcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezelésért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
2021. január 15.
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b)

a Bontás megvalósításához legfeljebb összesen 959 739 000 forint rendelkezésre állásáról, a 2021. évi rész
tekintetében az a) alpont szerinti kiadási előirányzat, a 2022. évi rész tekintetében a központi költségvetés
állami vagyonnal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat finanszírozó fejezete javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
2021-ben a felmerülés ütemében
a 2022. évi forrás tekintetében a 2022. évi központi költségvetés tervezése során

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1856/2020. (XI. 26.) Korm. határozata
a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni
Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és
egyes kormányhatározatok módosításáról
1. A Kormány
a)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva 159 252 314 110 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím (a továbbiakban: GVP előirányzat)
terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
b)
a Kvtv. 79. §-ában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a GVP előirányzatnak az a) alpont szerinti
átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további –
159 252 314 110 forinttal történő túlteljesülését;
c)
az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 6 060 724 991 forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet,
43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 2. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
d)
az Áht. 33. § (2) bekezdésében és a Kvtv. 4. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
3 995 232 520 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVI. Járvány Elleni Védekezési
Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére, a 3. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
e)
az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 21 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását
rendeli el, a 4. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
azonnal
2. A Kormány egyetért azzal, hogy a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási
Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti
előirányzat-átcsoportosításról, továbbá kormányhatározat módosításáról szóló 1664/2020. (X. 15.) Korm. határozat
1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett –
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a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Nemzeti Örökség Intézete cím, K6. Beruházások kiemelt
előirányzat javára átcsoportosított 25 000 000 forint a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 28. Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím,
K6. Beruházások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra.
3. A Magyarországi Evangélikus Egyház kórházának létrehozása érdekében szükséges előkészítési tevékenységek
támogatásáról szóló 1308/2018. (VII. 5.) Korm. határozat 3. pontjában a „2020. december 31-ig” szövegrész helyébe
a „2021. március 31-ig” szöveg lép.
4. A békéscsabai Evangélikus Kistemplom felújításáról és fejlesztéséről szóló 1203/2020. (V. 7.) Korm. határozat
1. pontjában a „békéscsabai Evangélikus Kistemplom” szövegrész helyébe a „Békéscsabai Evangélikus Egyházközség”
szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

Államház- Fejezet Cím
tartási
szám szám
egyedi
azonosító
XI.

30

Alcím
szám

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt Fejezet
előir.
név
szám

11

380973

14

30

263212
279012

K3
K5
7

33

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.

K3
K8
K3
K8

Cím
név

Alcím
név

K3
K5
K8
60

358951
001580

78
XIV.

XV.
349562

7

25

K3
K6
5

7

7
390040

K3
K5
K8

9

K8

K3
K5

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának
támogatása gazdasági társaságok részére
Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.kulturális
fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának
támogatása
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos
egyéb feladatok

5

348351

Jogcím
név

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése
Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésével
kapcsolatos feladatok támogatása
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Civil és non-profit szervezetek támogatása
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

57
367762

Jogcím
csop.
név

Belügyminisztérium
Rendőrség

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Modern Városok Program
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Dologi kiadások
Beruházások
Pénzügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Belgazdasági feladatok
Nagyvállalati beruházási támogatások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány pénzbeli
vagyoni juttatása
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

forintban
A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
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1. melléklet az 1856/2020. (XI. 26.) Korm. határozathoz

691 749
1 383 498 681
278 918
557 836 134
24 988
49 975 012

1 700 750
905 865 805
2 495 633 445

2 194 370
4 388 740 130
1 375 000 000
98 677 621
42 560 496

5 000 000 000

300 000
600 000 000
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XVII.

14
20

348228

K6
32

2

246078

10

358584

30

K5
K8
K3
K8

66
379884

10
21

K5
1

303868

1

1

348273

2

348284

3

348295

4

359595

6

298224
218672

XX.

3

358506
343451
390017

K5

K5
K5
K5
K6

11
20

K5

K3
K7
24

40

48
50

K5
K8
K3

25

K8

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Egyetemek, főiskolák

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési ágazati programok
Közúthálózat fenntartás és működtetés
Egyéb működési célú kiadások
Vasúthálózat fejlesztése
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Közúthálózat felújítása
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kutatási és fejlesztési feladatok
Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott intézmény feladatainak
támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Központi kezelésű előirányzatok
Közszolgáltatások ellentételezése
Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése
A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése
Egyéb működési célú kiadások
Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése
Egyéb működési célú kiadások
Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások
költségtérítése
Egyéb működési célú kiadások
Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása
Egyéb működési célú kiadások
Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése
Egyéb működési célú kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nemzeti Sportközpontok
Beruházások
Közgyűjtemények
Dologi kiadások
Felújítások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték
Dologi kiadások
Kulturális szakmai feladatok támogatása
Egyes vidéki térségek kiemelt kulturális fejlesztései
Egyéb felhalmozási célú kiadások

8598

227942

1 900 000 000

4 000 000 000
2 354 600 000
7 145 570
22 553 739 215

3 939 000 000

21 551 742 140
19 000 403 433

37 441 330 000
1 275 520 863
3 211 038 415
115 057 500
630 531 776
285 326 667

23 158 000
9 622 743 294
4 437 347
346 400 800

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 261 . szám

2

376251

2

3

380240

5

380251

6

385484

XLVII.

K5
K5
K5

1

K5

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Az NHKV Zrt. támogatása
Egyéb működési célú kiadások
A regionális víziközmű társaságok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Gazdaságvédelmi Alap
Gazdaságvédelmi programok
Egyéb működési célú kiadások

147 000 000
3 900 000 000
10 040 160 991
-159 252 314 110

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államház- Fejezet Cím
tartási
szám szám
egyedi
azonosító

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt Fejezet
előir.
név
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
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XLIII.

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államház- Fejezet Cím
tartási
szám szám
egyedi
azonosító
XI.

30

Alcím
szám

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

11

380973

14
30

263212
279012

33

7

57
367762

5

348351

60

358951

78

001580

349562
390040

XIV.
XV.

7
25

5
7

7
9

Kiemelt Fejezet
előir.
név
szám

Cím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése
Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésével
kapcsolatos feladatok támogatása
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások
Civil és non-profit szervezetek támogatása
Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának
támogatása gazdasági társaságok részére
Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.kulturális
fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának
támogatása
Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos
egyéb feladatok
Modern Városok Program
Belügyminisztérium
Rendőrség
Pénzügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Belgazdasági feladatok
Nagyvállalati beruházási támogatások
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány pénzbeli
vagyoni juttatása

A módosítás jogcíme

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

1 384 190 430
558 115 052
50 000 000

3 403 200 000
4 390 934 500
1 375 000 000
141 238 117

5 000 000 000
600 300 000
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Innovációs és Technológiai Minisztérium
Egyetemek, főiskolák
Fejezeti kezelésű előirányzatok
32
Közlekedési ágazati programok
348228
2
Közúthálózat fenntartás és működtetés
246078
10
Vasúthálózat fejlesztése
358584
30
Közúthálózat felújítása
66
Kutatási és fejlesztési feladatok
Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott intézmény feladatainak
379884
10
támogatása
XX.
Emberi Erőforrások Minisztériuma
298224
3
Nemzeti Sportközpontok
218672
11
Közgyűjtemények
20
Fejezeti kezelésű előirányzatok
24
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
358506
40
Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása
343451
48
Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték
50
Kulturális szakmai feladatok támogatása
390017
Egyes vidéki térségek kiemelt kulturális fejlesztései
25
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
14
20

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

8600

XVII.

1 900 000 000
4 000 000 000
2 354 600 000
22 560 884 785
3 939 000 000
115 057 500
915 858 443
9 645 901 294
4 437 347
346 400 800

I. n. év

159 252 314 110

II. n. év

III. n. év

IV. n. év

159 252 314 110

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

Államháztartási
egyedi
azonosító

015558

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

12
30

1

28

30

208602
20

12

375173
23

025155

Kiemelt
előir.
szám

K3
K6

378539

XX.

Jogcím
szám

7

3

4

6

4

K3
K5
K5

K5
K5

6
298268

1

343451
374873

48
XLII.
XLIII.

330017

K3

43
1

K5

K5
2

2

5

K5

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.
Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Dologi kiadások
Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Üldözött keresztények segítésének feladatai
Hungary Helps Program
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék
Egyéb működési célú kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása
NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Sporttevékenység támogatása
Versenysport támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai
fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték
Dologi kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Központi Maradványelszámolási Alap
Egyéb működési célú kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
Társaságokkal kapcsolatos kiadások
A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. Támogatása
Egyéb működési célú kiadások

forintban
A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

1 028 674 466
177 561 165

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
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2. melléklet az 1856/2020. (XI. 26.) Korm. határozathoz

155 000
310 000 000
125 174 860

600 000 000
149 000 000

170 000 000
159 500
-6 060 724 991

3 500 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

8601

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

8602

forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Fejezeti kezelésű előirányzatok
1
Célelőirányzatok
28
Üldözött keresztények segítésének feladatai
378539
3
Hungary Helps Program
30
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
208602
4
Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék
XX.
Emberi Erőforrások Minisztériuma
20
Fejezeti kezelésű előirányzatok
12
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
7
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása
375173
6
NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása
23
Sporttevékenység támogatása
025155
4
Versenysport támogatása
Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai
6
fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása
298268
1
343451
48
Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
015558

XI.

Cím
szám

12
30

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

1 206 235 631

310 155 000
125 174 860

600 000 000
149 000 000

170 000 000
159 500

I. n. év

6 060 724 991

forintban

II. n. év

III. n. év

IV. n. év

6 060 724 991

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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XI. Miniszterelnökség
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.
Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

XI.
015558

12
K1
K2
K3
K6
XVII.

280645

271734

1
XLVI.

K3
1

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

forintban
A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása
Dologi kiadások
Járvány Elleni Védekezési Alap
Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

663 083 976
112 193 688
896 112 740
137 042 116
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3. melléklet az 1856/2020. (XI. 26.) Korm. határozathoz

2 186 800 000

-3 995 232 520

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

XI.
015558

12
XVII.

280645

1

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

1 808 432 520
2 186 800 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Magyar Államkincstár 1 példány

időarányos
teljesítésarányos
egyéb:

azonnal

Összesen

I. n.év

3 995 232 520

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

3 995 232 520

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

8603

8604

4. melléklet az 1856/2020. (XI. 26.) Korm. határozathoz
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

20

Alcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.
Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

7

K5
20

296646

1

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

forintban
Módosítás
(+/-)

1

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Közgyűjteményi szakmai feladatok közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja

1

XXI.

Jogcím
név

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
támogatása

12

295124

Fejezet
név

K3

Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Kormányfői protokoll

Egyéb működési célú kiadások

21 000 000

Dologi kiadások

-21 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Fejezet
név

7

296646

20

1

Kiemelt előirányzat
neve

Közgyűjteményi szakmai feladatok közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja

1
XXI.

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
támogatása

12

295124

Kiemelt
előir.
szám

1

Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Kormányfői protokoll

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

21 000 000

-21 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal
1 példány

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Összesen

21 000 000

I.n.év

II.n.év

III.n.év

IV.n.év

21 000 000
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20

Alcím
szám

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Németh Balázs ügyvezető.

