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Bizottsági módosító javasla t

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlés Gazdasági és Informatikai Bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekrő l
szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján а
kollektív befektetési formákról és kezel ő ikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények
módosításáról szóló T/13478. számú törvényjavaslathoz (a továbbiakban : törvényjavaslat) а
következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1 . А törvényjavaslat 202 . §-a а következők szerint módosul :

„202 . § (1) Е törvény — а (2)-(7) bekezdésben[,] meghatározott kivétellel — [2014. március
15-én] а kihirdetését követ ő пароп lép hatályba.
(2) Az 1—154. §,а 162—201 . §,а 203 . §,а 205—234. §,а 236—237. §,а 250—252. §,а 254. §,а
261-262 . § 264 . § . a 268. а 271-272. §, a 288 . i(1) bekezdés a és b) pontja és а 288. (2)
és (3) bekezdése 2014 . március 15-61 jE törvény 235 . §-a, 238-249. §-a és 253. §-a е
törvény kihirdetését követő 15. napon] lép hatályba .
(3) А 278 . (3) (4) ~) (16) és (23) bekezdése és a 281 . § 2014 . á

	

jé gy hatályprilis 1 n léba.
(4) А 278 .	 (7), (15) és (24) bekezdése 2014. július 1-jén lép hatályba .
(5) А 274 .	 (1) és (3)-(8) bekezdése ésа 279 . § 2014. október 11én lép hatályba .
(6) А 274 . § (2) bekezdése 2014 . december 1-jén lép hatályba.
(7) Е törvény 155-161 . §-a és е § ([4]8) bekezdése az Európai Bizottság - az ABAK-irányelv
67 . cikk (6) bekezdése alapján elfogadandó - felhatalmazáson alapuló jogi aktusána k
meghozatalát követ ő 15 . пароп lép hatályba .
(8[4)) А miniszter az Európai Bizottság (7[3]) bekezdésben meghatározott jogi aktus a
meghozatalának időpontját —annak ismertté válását követően haladéktalanul — а Magyar
Közlönyben közzétett egyedi határozattal állapítja meg .
[(5) Е törvény más jogszabályban alkalmazandó rövid megjelölése : Kbftv.]

2 . А törvényjavaslat 204 . §-a а következők szerint módosul :
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„204. § (1) А 235 . §, а 236. § és а 248 . § az Alaptörvény 41 . cikk (5) és (6) bekezdése alapjá n
sarkalatosnak minősül .
(2)А 275. § az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdésealapján sarkalatosnak min ősül .
(3)А 280. § az Alaptörvény az Alaptörvény XXIX . cikk(3) bekezdése alapján sarkalatosnak
minősül .
(4)А 284. §ésа 286.§ (11) és (16)bekezdéseaz Alaptörvény P) cikk (2) bekezdésealapján
sarkalatosnak minősül . ”

3 . А törvényjavaslat а következő 235. és 236. §-sal egészül ki, egyidejű leg а
törvényjavaslat további szerkezeti egységeinek számozása és а rájuk vonatkozó merev
hivatkozások megfelel ően módosulnak:

„235 . &А Tpt .
a) 5. & (1) bekezdés 99 . pontjábanа „Batu.” szövegrész helyébeа „Kbftv.” szöveg,
b) 5 . § (1) bekezdés 10 ., 12., 15., 76 ., és 77. pontjábanа „Batu.-ben” szövegrészek helyébeа
„Kbftv.-ben” szöveg,
c) 395. & (1) bekezdés d) pontjában „a 356 . §-ban ésа Baty. 8 . & (5)-(8) bekezdésében
meghatározott személyi körben bekövetkezett változást ;” szövegrész helyébe „a 356. &-ban és
а Kbftv . 19 . § (5)-(8) bekezdésében meghatározott személyi körben bekövetkezett változást;”
szöveg
lép .

236. §А Tpt. I . melléklet 21 . pontjának helyébeа következő rendelkezés lép:

„21 . Kbftv. :а kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgy ú
törvények módosításáról szóló 2014 . évi. . . törvény.”"

4. А törvényjavaslat „Módosító rendelkezések” alcíme а következő új 254 -287. §-оkkаl
elészül ki, egyidejűleg а törvényjavaslat további szerkezeti egységeinek számozása és а
rájuk vonatkozó merev hivatkozások megfelelően módosulnak.

„254. § (1) А foglalkoztatás elősegítéséről és а munkanélküliek ellátásáról szóló 1991 . évi W .
törvény (a továbbiakban : Flt .) 13/A. & (4) bekezdéseа következő g) onttal egészül ki :

(Felhatalmazást kapa miпiszteи, hogy reпdeletbeп határozza meg)

„g) az állami foglalkoztatási szerv szolgáltatásait igénybe vev ő vagy kérő , álláskeresőként
nem nyilvántartott személyek nyilvántartásának szabályait . ”

(2) Az Flt . 13/A. &-aа következő (5) bekezdéssel egészül ki :

„(5)А foglalkoztatáspolitikáért felel ős miniszter által alapított, közfeladatot ellátó közhasznú
szervezetа munkaerő-piaci.programokat ésа munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtók
szakmai támogatása érdekében támogatást nyújthat.”

(3) Az Flt . 14. § (2) bekezdésa)ésb)pontja helyébeа következő rendelkezés lép :

[Аz (1) bekezdés c) pontjában meghatározott személyek képzése akkor támogatható, haа
képzés időtartama hetenteпет haladja megа harminc órát,61
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„ a)а gyermekgondozási segélyben, illetve gyermekgondozási díjban részesülő személy
képzéseа gyermek egy éves korának betöltését követően kezdődik meg, valamint
b)а gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermeknevelési támogatásba n
részesülő személy kereső tevékenységet nem folytat ”

(4) Az F1t . 40. § (2) bekezdés c) pontja helyébeа következő rendelkezés lép :

(A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének központi kerete felhasználható )

„c)а foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által alapított, közfeladatot ellátó közhaszn ú
szervezet részére – foglalkoztatási és képzési célú támoatás valamint munkaer ő-piac i
szolgáltatás nyújtása érdekében – támogatás nyújtására;”

(5) Az F1t. 57/D. § (2)bekezdés g) pontja helyébeа következő rendelkezés lép:

'Az adatbázis tartalmazzaа résztvevők alábbi adatait, amelyetа kedvezményezettek
szolgáltatnak:)

„Q) intézkedésbe történő belépésekorа munkaerő-piaci, társadalmi helyzetével összefüggő
következő adatokat :
Ra)intézkedésbe történő belépés dátuma,
.b) munkaerő-piaci státusza,
gc) annak ténye, hogy megváltozott munkaképességűnek minősül-e ,
gd)annak ténye, hogyа gc) ponton belül fogyatékkal él őnek minősül-e ,
Qe)a résztvevő önkéntes nyilatkozata alapján, nemzetiségének megjelölése ,
gfl annak ténye, hogy tartós munkanélkülinek min ősül-e ,
g-g) annak ténye, hogy egyéb,а támogatásnyújtásnál figyelembe vett szempontból hátrányos
helyzetűnek minősül-e ,
gh)annak ténye, hogy 18 éven aluli gyermeket nevel-e saját háztartásában ,
gi) annak ténye, hogy egyetlen felnőttből álló háztartásban é1-e ,
gj) annak ténye, hogy munkanélküli háztartásban é1-e ,
k)annak ténye, hogy hajléktalan-e .”

(6) Az F1t.58 . § (5) bekezdéseа következő x) ponttal egészül ki :

(E törvényalkalmazásában)

„x) munkanélküli háztartás : azа háztartás, amelynek egyik tagja sem foglalkoztatott . ”

(7) Az F1t .
a) 58 . § (5) bekezdésa)pontjában az „a hivatásos nevel őszülői jogviszony,” szövegrés z
helyébe az „a nevelőszülő i foglalkoztatási jogviszony, ”
b) 58 . § (5) bekezdés e) pont 4 . alpon fábanа „nevelőszülői jogviszony” szövegrész helyéb e
„a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony”
szöveg lép .

255 . § (1)А személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII . törvény (a továbbiakban Szj a
tv.) 81 . § (1) bekezdés b) pontja helyébeа következő rendelkezés léр _
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(Az adópolitikáért felelősminiszterfelhatalmazást kap arra, hogyrendeletben meghatározza.)
„b)а lakáscélú munkáltatói támogatá s
ba)igazolására szolgáló bizonylatokat,
bb)folyósításárólа hitelintézet,а kincstár által kiállított igazolás tartalmát, kiállításának
feltételeit és rendjét ,
bc)folyósításárólа hitelintézet,а kincstár,а munkáltató által teljesítendő adatszolgáltatás
rendjét ,
bd)adómentessége feltételeinek vizsgálatára köteles személyek körét és módját . ”

(2) Az Szja tv.а következő 84/Z . §-sal egészül ki :
„84/Z. §Е törvénynekа kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes
pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014 . évi. . . . törvénnyel megállapított I .
számú melléklet 2 . pont 2 .7. aiроп а – ha azа magánszemély számára kedvez őbb –а 2014 .
január 1 jétő l megszerzett jövedelmekre is alkalmazható.”

(3) Az Szja tv. 84/Y. § (9) bekezdésébenа „13.Ф (1)bekezdés a) alpontja”szövegrész
helyébeа „13.Ф (]) bekezdés a) alpontja,28. § (2)bekezdése”szöveg lép .

(4) Az Szja tv. I . számú mellékleteа 16. melléklet szerint módosul .

256. § (1)А személyazonosító lel helyébe lép ő azonosítási módokról és az azonosító kódok
használatáról szóló 1996 . évi XX. törvény (a továbbiakban: Szaztv .) 32. §-aа következő t)
ponttal egészül ki :

[A személyiazonosító kezelésére – az adattovábbítás kivételével – jogosult j

„t)а mezőgazdasági igazgatási szerva földművesek,а mezőgazdasági termel őszervezetek ,
valamint	 а 	 mezőgazdasági	 üzemközpontok	 nyilvántartásának	 vezetéséhez	 belső
azonosítóként, törvényben meghatározottak szerint а polgár azonosításához . ”

(2) А Szazty. 36. §-a а következő v) ponttal egészül ki :

[A személyi azonosító továbbítására jogosult:Z

„v)а 32. § e) és t) pontjában felsorolt szervek egymás között, az ott meghatározott feladatai k
ellátásához . ”

257.	 (1)А területfejlesztésr ől ésа területrendezésr ől szóló 1996 . évi XXI. törvény (a
továbbiakban:Tftv.) 5. §i) pontja helyébeа következő rendelkezés lép:

(A törvényalkalmazásában:)

„i) térséfi:különböző területi egységek (az ország, а régió, а megye, а kiemelt térség, а járási
valamint ezek területének egy része) összefoglaló elnevezése, ”

(2) А Tftv. 5. §-a következ ő z) ponttal egészül ki :

(A törvény alkalmazásában: )
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regionális támogatási térkép : a versenyszférába tartozó tevékenységekhez beruházási
támogatás formájában nyújtható állami támogatásokat meghatározó szabályozás az orszá g
területeire és térsé_eire mel az Európai 	 Bizottság akа regionális állami támogatásokró l
szóló iránymutatása alapján kerül összeállításra és az Európai Bizottság általi jóváhagyással
más jogszabály keretében lép hatályba ."

(3)А Тйу . 7. § fipontja helyébeа következő rendelkezés lép :

(А Kormány döntéseiben biztosi jaа regionális politika érvényesülését, ennek keretében : )

f) meghatározza а régiók területi lehatárolását,"

(4) А Тйу. 7.§ n) éso) pontja helyébeа következő rendelkezések lépnek, ésа §а következő
p) ponttal egészül ki :

(А Kormány döntéseiben biztosítjaа regionális politika érvényesülését, ennek keretében : )

„n) meghatározzaа kedvezményezett járások és települések besorolását, valamint а besorolás
feltételrendszerét ;
o) az európai uniós tervezési ciklusoknak megfelelően felülvizsgáljaа kedvezményezett
járások és települések körét .
p) döntа regionális támogatási térkép koncepciójáról .”

(5) А Тйу . 9/B . § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

(А terület e 'lesztés straté • iаi tervezéséért elelős miniszter)

2 ,1)	 javaslatot	 teszа kedvezményezett járások besorolásának feltételrendszerére és
besorolására, а településfejlesztésért felel ős miniszter közreműködésével ; "

(6)А Тйу.9/B . §а következő 1) ponttal egészül ki :

(А területfejlesztésstratégiai tervezéséértfelelősminiszter)

„1)kidolgozzaа regionális támogatási térkép koncepcióját . ”

(7)А Тйу.15. § (3) bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép:

„(3)А térségi fejlesztési tanács létrehozásakor az (1) bekezdésben meghatározott feladatok
tekintetében az érintett megyei közgy űlések szervezeti és működési szabályzatban rögzítikа
11 . § (1) bekezdésében felsorolt feladatok figyelembevételével, hogy mely feladatoka t
látnak e1а térségi fejlesztési tanács keretében . ”

(8)А Тйу . 15 . § (13) bekezdés helyébeа következő rendelkezés lép :

„(13)А térségi fejlesztési tanácsa tagjai sorából elnököt és alelnököt (alelnököket) választ .
Munkaszervezetét, működési rendjét -а 16. §-ban foglaltak figyelembevételével - mag a
alakítja ki .”

(9)А Тйу . 15 . §-a következő (15) és (16) bekezdéssel egészül ki :
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„(15) А területfejlesztési koncepció és program kidolgozását, és más közös területfejlesztés i
feladatokatа Tokaji Borvidék térségébenа Tokaji Borvidék Fejlesztési Tanács látja e1 .А
Tokaji Borvidék Fejlesztési Tanács ennek keretében :
а)vizsgálja és értékeliа kiemelt térség társadalmi és gazdasági helyzetét, környezet i
állapotát, adottságait,а vizsgálatok során felhasznált információkat ésа vizsgálatok
eredményeitа területi információs rendszer rendelkezésére bocsátja,
b) az országos fejlesztési és területfе~lesztési koncepcióval összhangban kidolgozza ésа
területfejlesztés stratégiai tervezéséért felel ős miniszter útjánа Kormánynak elfogadásr a
benyújtjaа kiemelt térség területfejlesztési koncepcióját ,
c) előzetesen véleményezi az országos, valamintа kiemelt térséget érint ő ágazati fejlesztés i
koncepciókat és programokat, é s
d) figyelemmel kíséri az operatív programok kiemelt térségben jelentkező feladatainak
végrehajtását, külön döntés alapján közreműködik azok végrehajtásában.
(16)А Tokaji Borvidék Fejlesztési Tanács tagjaiа tanács illetékességi területén működő
megyei közgyűlés elnöke, az érintett megyei közgyűlés két_képvisel ője, Tokaji Borvidék
Hegyközségi Tanácsa képviselője, továbbáа területfejlesztés stratégiai tervezéséért felel ős
miniszter képviselője . ”

(10) А Tftv. 27. § (1) bekezdés b) pontja helyébeа következő rendelkezés lép :

(ге lhatalmazást kapа Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

„b)	 а kedvezményezett járások	 és	 települések besorolásának	 feltételrendszerét 	 és
besorolását, ”

(11) А Tftv. 27 . § (1) bekezdésn) pontjahelyébeа következő rendelkezés lép :

(Felhatalmazást kapа Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„n) а kormányhivatal és а Magyar Államkincstár, а térségi fejlesztési tanács létrehozásával ,
átalakulásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatait,а megalakulással, átalakulással és
megszüntetéssel kapcsolatos eljárás rendjét, ”

(12) Hatályát vesztiа Tftv .

1. 5.§ g) és h)pontja ,
2. 9/B . § e)pontja ,
3. területfejlesztéssel ésа területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról
szóló 2011 .évi CXCVIII .törvény 16. §-ával megállapított 17. § (2) bekezdése ,
4. „Területfejlesztési -statisztikai kistérség” alcíme és 22 /А-22/D . §-a ,
5. I . melléklete .

258. § (1)А fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény(а továbbiakban: Hszt.) 245/I . §-a helyébeа következő rendelkezés
lép :

„245/1 .	 §А belügyminiszter irányítása alá tartozó fegyveres szervek, valamint a z
OrszággyűlésiŐrség hivatásos állományának tiszthelyettesi 	 és	 zászlósi rendfokozati
állománycsoportba tartozó tagja havonta 24 000 Ft kiegészítő juttatásra jogosult .”



7

(2)А Hszt.а következő 337. §-sal egészül ki :

„337.	 А 245/ I . §-ban meghatározott kiegészítő juttatásnakа kollektív befektetési formákról
és kezelő ikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014 . évi. . .
törvénnyel megállapított szabályai 2014 . január 1-jétő l alkalmazhatóak.”

259. &Hatályátvesztiа társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996 .évi LXXXI . törvény
22/С . -ának а látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról
szóló2011 . éviСLXXVIII . törvény3. &(6)bekezdésével beiktatott, az adó- és egyéb
közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló
2013 . évi=VII. törvény51 . § (9) bekezdés e) ponуа1 módosíto tt (ба)bekezdése .

260. & Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997 . évi CXLI. törvény 15 . &-aа következő (4)-(б)
bekezdéssel egészül ki :

„(4)А mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013 . évi CXXII . törvénnyel
összefüggő egyes rendelkezésekrő l és átmeneti szabályokról szóló 2013 . CXXII . törvényben
meghatározott és az ott el ő írt módon közölt belső egyedi azonosítóval rendelkez ő személyek
és szervezetek azonosításáraа személyi azonosító,а cégjegyzékszám, illetveа statisztikai
azonosító helyettа belső egyedi azonosítót kell használni .

(5) Aholе törvényа kérelemben,а megkeresésben,а bejelentésben, illetve az ezek alapjáu l
szolgáló okiratban, vagy hatósági, bírósági határozatban személyi azonosító, cégjegyzékszám,
illetve statisztikai azonosító feltüntetését írja el ő,а (4) bekezdésben meghatározott személyek
és szervezetekа belső egyedi azonosítójukat kötelesek az ingatlanü_yi hatósággal közölni .

(б)А belső egyedi azonosítótа tulajdoni lapon, továbbá – ha törvény másként nem
rendelkezik – az ingatlan-nyilvántartás részeiről kiadott másolaton feltüntetni nem szabadi
továbbáа 70. & (1) bekezdésében, 77 .	 (1) bekezdésében, valamintа 81 . & (1) bekezdésében
foglaltakа belső egyedi azonosítóra is irányadók . ”

261. & Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002 . évi XLIII. törvény 8 . & (1) és (2)
bekezdésében, 18. §(б)és (9) bekezdésében, 19 . § (9) bekezdés a)-c) pontjában, 20 . & (4 )
bekezdésében és 22. & (1) bekezdésébenа fogi személyiség nélküli gazdasági társaság" ,

szövegrész helyébeа „ betéti társaság, közkereseti társaság”szöveg lép .

262. &А biztosítókról ésа biztosítási tevékenységről szóló 2003 . évi LX. törvény (a
továbbiakban : Bit . )
a) 3 . & (1) bekezdés 67. pontjábanа „bankgarancia” szövegrész helyébeа „hitelintézet által
vállalt garancia” ,
b) 91/S . &-ábanа „85 . §-ban felsorolt egyéb vezetők mellett” szövegrész helyébeа „85. &-ban
felsoroltak mellett –egyéb vezetőként –z
c) 135. § (1) bekezdés b) pontjábanа „bankgarancia” szövegrész helyébeа „hitelintézet által
vállalt garancia”,
d) 13'7. & (3) bekezdésébenа „Bankgaranciával” szövegrész helyébeа „Hitelintézet által
vállalt garanciával” ,
e) 12 . számú melléklet 22 . pontjábanа „biztosítási csoportok biztosítóintézeteinek kiegészítő
felügyeletérő l”	 szövegrész	 helyébe	 а 	 „biztosítási	 csoportok	 biztosítóinak	 és
viszontbiztosítóinak kiegészítő felügyeletéről”
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szöveg lép .

263 . § A Bit.
a) –egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013.évi LXXXVI.törvénnyel
megállapított – 161/C . § (1) bekezdéseа „161 /A. §-bm meghatározott biztosítási ágazatoka t
művelő” szövegrész helyettа „161/B .	 §(1) bekezdésében meghatározo tt biztosítási
ágazatokat művelő” ,
b) – egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefügg ő
módosításáról szóló 2013 .évi CCLII.törvénnyel megállapított – 39. § (1) bekezdése a z
„1 241 500” szövegrész helye tt az „1 251 000”
szöveggel lép hatályba.

264. § Az adózás rendjérő l szóló 2003 . évi XCII. törvény 7. számú melléklet I . pont d) pont
dc)alpontjában „a befektetési alapkezel őkrő l és а kollektív befektetési formákról szóló 2011 .
évi CXCIII . törvényben (Batu.) meghatározott ÁÉKBV,” szövegész helyébe „a kollektí v
befektetési formákról és kezel ő ikrő l, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáró l
szóló 2014 . évi. . . törvényben meghatározottАЁКВУ,”szöveg lép .

265. §А sportról szóló 2004 . évi I . törvény I . melléklete helyébeе törvény 17 . melléklete lép .

266. § (1)А személy- és vagyonvédelmi, valamintа magánnyomozói tevékenység
szabályairól szóló 2005 . évi CXXXIII . törvény (a továbbiakban: Szvmt.) 38. § (1) bekezdése
а következő n) ponttal egészül ki :

(А катата)

„n) kormányrendeletben meghatározott eljárásrendben részt vesz а rendészetért felelős
miniszternekа minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj mértékét meghatároz ó
rendeletének az előkészítésében . ”

(2) Az Szvmt.а következő VUB. Fejezettelegészül ki :

„VI/B. Fejezet
А VAGYONVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓD Ó

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYA I

72/В.§ (1) Ha az
a)I . § (2) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott, valamin t
b)	 I .	 §	 (2) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott tevékenységek szervezésével é s
irányításával összefügg ő
tevékenységre (a továbbiakban együtt : vagyonvédelmi szolgáltatási tevékenység) irányul ó
közbeszerzési eljárásbanа rezsióradíj mértékeа közbeszerzésekr ől szóló 2011 . évi CVIII .
törvény (a továbbiakban:Kb4 71 . §-a szerint önállóan értékelésre kerül, aránytalanu l
alacsony árajánlatnak min ősül, és köteles az ajánlatkérő а Kbt.69. §-a szerint indokolás t
kérni, ha az ajánlattev ő által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabba rendészetért felel ős
miniszter rendeletében megállapított minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradí j
mértékénél .
(2) Az (1)bekezdésen kívüli esetekben az ajánlatkérő а Kbt. 69. § (1) bekezdése szerinti
indokolás kérése keretében köteles arra vonatkozóm is tájékoztatást kérni, hogy a z
aránytalanul alacsony árat benyújtó ajánlattev ő ajánlatában milyen összegű rezsióradíjjal
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számolt, ésа rezsióradíj kiszámításakor egyes költségeket milyen összeggel és módon vet t
figyelembe. Az ajánlatkérő az ajánlattevő által nyújtott indokolás gazdasági ésszerűséggel
való összeegyeztethet őségének vizsgálata során figyelembe vesziа rendészetért felelő s
miniszter rendeletében megállapított minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradí j
mértékét, és haаz ajánlatban alkalmazott rezsióradíj annál alacsonyabb, különös figyelemme l
vizsgáljaа Kbt. 69. § (6) bekezdése szerinti körülmény fennállását ."

(3) Az Szvmt.а következő 76. és77 . §-sa1 egészül ki :

„76 . § Felhatalmazást kapа Kormány arra, hogyа vagyonvédelmi szolgáltatási tevékenységre
irányuló közbeszerzés esetén alkalmazandó minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradí j
elemeit,а rendészetért felelős miniszternekа minimális vagyonvédelmi szolgáltatás i
rezsióradíj mértékét meghatározó rendeletének az előkészítésére vonatkozó eljárás szabályai t
rendelettel állapítsa meg .

77 . § Felhatalmazást kapa rendészetért felelős miniszter arra, hogyа tárgyévre vonatkozó
minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj mé rtékét rendelettel állapítsa me .”

267. § (1) А vasúti közlekedésrő l szóló 2005 .évi CLXХХIII . törvény (a továbbiakban : Vasúti
tv.) 2 .	 (5) bekezdéseа következő 23 . ponttal egészül ki :

(Egyéb fogalmak:)

„23 . Vasúti pályahálózat működtetéséhez szükséges eszközök:а vasúti pálya és tartozékai ,
vasúti pályahálózat, vasúti üzemi létesítményeke törvény szerint meghatározott eszközein
felül azon vasúti összeköttetést biztosító eszközök és kiszolgáló létesítmények is, amelye k
vonatkozásában	 а 	 vállalkozó	 vasúti	 társaságok	 számára	 а 	 pályaműködtető
diszkriminációmentes	 hozzáférést	 köteles	 biztosítani,	 illetve	 amelyek	 а
diszkriminációmentesen n ' 'tandó • á1 avasúti szol áltatásokhoz elen _ edhetetlenek.”

(2)А Vasútitv. 2. §-aа következő (7) bekezdéssel egészül ki :

„(7)А 85/A . 	 alkalmazásában az átadás -átvétel fordulónapja:а távközlő , erősáramú és
biztosítóberendezési eszközök vonatkozásában az eszközök üzembe helyezésének, az egyéb
eszközök vonatkozásábanа műszaki átadás-átvételek dátuma, ide értveа rész műszaki átadás-
átvételeket is . Abban az esetben, haа műszaki átadás-átvételi eljárás nem záródik le sikeresen
60 nap alatt, akkor az els ő műszaki átadás-átvételi ebárás kezdő napját követő 60. napot kellа
rendeltetésszerű használat kezdőnapjának tekinteni azon eszközök esetében, amelyek m űszaki
átadása nem ütközött akadályba . ”

(3)А Vasúti tv. 26 . § (1)-(1d) bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép :

„(1) Az országos és az állam tulajdonában lévő vasúti pályát tartalmazó térségi vagy el ővárosi
vasúti pályahálózatot működtető pályavasúti `társaság vagy az integrált vasúti társasá
központi költségvetési szerv vagy az állam 100%-os tulajdonába tartozó más nem
pályaműködtető vagyonkezelő gazdasági társaság (a továbbiakban : nem pályaműködtető
vagyonkezelő)а vagyonkezelési szerz ődéstа miniszter és az állami vagyon felügyeletéért

felelős miniszter egyetértésével	 а vonatkozó jogszabályok alapján – az állam nevében eljáró
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt .-vet (a továbbiakban : MNV Zrt.)köti meg.А nem
pályaműködtető vagyonkezelő vagyonkezelési tevékenysége közfeladatnak minősül .
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(1a) Az állam nevébenaz MNV Zrt.jogosult megkötniа vasúti pályahálózat működtetéséhez
szükséges valamennyi ingatlannak az állam tulajdonába kerülésére vonatkozó szerz ődéseket
és vasúti pályahálózat működtetéséhez szükséges valamennyi ingatlannakа vagyonkezelésbe
adására vonatkozó szerz ődéseket .
(11)) Az állam tulajdonába kerül ő ésа már állam tulajdonában lévő,а vasúti pályahálózat
működtetéséhez szükséges ingatlanok tekintetében az állam nevébenа tulajdonosi jogokat az
MNV Z rt.gyakorolja .
(lc) Állami tulajdonba kerülés eseténа vasúti pályahálózat működtetéséhez szükséges
ingatlanokra vonatkozó szerződéses logyviszonyokban az államа korábbi tulajdono s
jogutódjának minősül. Ezen ingatlanokra korábban kötött szerződések az abban rögzített
feltételek szerint továbbra is hatályban maradnak,а felek külön rendelkezése nélkül .
(1d)А nem pályaműködtető vagyonkezelő az MNV Zrt . -vel megkötött vagyonkezelési
szerződés alapján a pályahálózat hasznosítási jogát a vasúti pályahálózat működtető iének - а
hasznosítási jog átengedésére, fejlesztési, felújítási és karbantartási feladatok ellátásár a
vonatkozó szerződés keretében - ingyenesen átengedi .А nem pályaműködtető vagyonkezelő а
vagyonkezelt vagyonra vonatkozó indokolt költségeit és ráfordításaitа vasúti pályahálózat
működtetőjére átháríthatja. "

(4)А Vasúti tv. 85/A. §-a helyébeа következő rendelkezés lép :

„85/A. §(1)А fejlesztési közreműködőként eljáró Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.(a
továbbiakban:NIF Zrt.),mint építtető а vasúti pályahálózaton, valamint az ahhoz kapcsolódó
ingatlanokon központi költségvetési és európai uniós támogatásból létesítési, felújítási é s
fejlesztési feladatokat lát e1 az állam nevében és állami tulajdonon megvalósuló fejleszté s
esetén az állam javára, amely tevékenység közcélú tevékenységnek minősül .

(2) Az állam tulajdonába és ellené rték nélkülа NIF Zrt.vagyonkezelésébe kerül az (1 )
bekezdés szerinti közcélú tevékenység folytatása érdekébenа NIF Zrt.által megvásárolt vagy
kisajátított földrészlet.А vagyonkezelő i iog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésérőlа
NIF Zrt.gondoskodik.А NIF Zrt.а vagyonkezelő i jog bejegyzésére vonatkozó ingatlanügyi
hatósági határozatot annak kézhezvételét követően haladéktalanul megküldi azМNV Zrt .

részére.А NIFZrt . vagyonkezelői jogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzése valamint törlés e
igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól mentes .

(3) А NIF Zrt.а beruházás előkészítéseként teljes körűen elkészíttetiа szükséges terveket,
tanulmányokat.А NIF Zrt.ügyfélként részt veszа hatósági és egyéb igazgatási eljárásokban t
saját nevére megszerzi az építési engedélyeket, elvégzi vagy elvégezteti а munkaterüle t
előkészítését (beleértve különösenа területszerzést ésа régészeti feltárást), továbbá lefolytatja
а közbeszerzési eljárásokat.А NIF Zrt.építési szerződéseket kötа megvalósításra,
gondoskodik az építési műszaki ellenőri tevékenység ellátásáról, lebonyolítjaа műszaki
átadás-átvételt .А NIF Zrt.-re,mint építtetőre egyebekben az épített környezet alakításáról é s
védelméről szóló1997. évi LXXVIII.törvény rendelkezései az irányadók .

(4) А NIF Zrt.az általa felhasznált forrásokkal és létrehozott eszközökkel az átadás-átvétel
fordulónapját ésа projekt pénzügyi zárását követ ően elszámolа forrást rendelkezésre bocsátó
szervvel .

(5) А NIFZrt.által megszerzett, az állam tulajdonában álló egyes földterületek, valamintа
NIF Z rt.által ezen földterületeken létrehozott vagy megszerzett vasúti pályahálózat
működéséhez szükséges eszközök az átadás -átvétel fordulónapján,е törvény erejénél fogva,
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ellenérték nélkülа NIF Zrt . által nyilvántartott könyv szerinti értéken adó- és illetékmentesen )
а vasúti • á1 ahálózat va onkezel ő е va onkezelésébe kerülnek а NIF Zrt . va • onkezelés i
jogának egyidejű megszűnése mellett azzal, hogy az általános forgalmi adó tekintetében az
általános forgalmi adóról szóló törvény vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak . Az átadás-
átvétel fordulónapjától számított hat hónapon belül а NIF Zrt.elszámolási kimutatást készí t
annak céljából, hogy az érintett eszközöket az átadás-átvétel fordulónapján nyilvánta rtott
könyv szerinti értékenа könyveiből kivezesse és jelen bekezdés szerinti új vagyonkezel ő
könyveiben azokat nyilvántartásba vegye .

(6) Azon, vasúti pályahálózat részét képez ő és akár az ingatlan-nyilvántartás, akárа vasúti
pályahálózat vagyonkezelőjének nyilvántartása szerintа vasúti pályahálózat vagyonkezel őj e
vagyonkezelésében, kezelésében, használatában (é rtve ez utóbbi alatta használat jogát), vagy
tulajdonában lévő eszközök vonatkozásában, amelyek tulajdonjogi vagy vagyonkezelés i
helyzete nem rendezett -azaz az érintett eszköz nem áll az el őbbiek szerinti valamennyi
nyilvántartás alapján állami tulajdonban ésа vasúti pályahálózat vagyonkezelőjének
vagyonkezelésében -а fejlesztés előkészítő szakaszában, de legkés őbb az átadás-átvételigа
vagyonrendezést az állami vagyonról szóló 2007 . évi CVI . törvény vonatkozó rendelkezés e
szerint e1 kell végezni . Jelen bekezdésben foglaltak végrehajtása során а vasúti pályahálózat
vagyonkezelője,а NIF Zrt . és az MNV Zrt.köteles kölcsönösen együttműködni .

(7) А vasúti pályahálózat vagyonkezel ője vagyonkezelésében lévő , rendezett vagyonkezelő i
státuszú	 állami vagyonon végzett, 	 vasúti	 pályahálózathoz	 kapcsolódó	 értéknövelő
beruházások, felújítások eredményeként létrejövő vasúti pályahálózat működtetéséhez
szükséges eszközöketа NIF Zrt.а vasúti pályahálózat vagyonkezelője részére ellenérték
nélkülа NIF Zrt.által nyilvántartott könyv szerinti értéken, adó- és illetékmentesen adja á t
azzal, hogy az általános forgalmi adó tekintetében az általános forgalmi adóról szóló törvén y
vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak.А NIF Z rt.az átadás-átvétel fordulónapjátó l
számított hat hónapon belül elszámolási kimutatást készít az MNV Z rt.egyidejű tájékoztatás a
mellett annak céljából, hogy az érintett eszközöket az átadás-átvétel fordulónapján
nyilvántartott könyv szerinti értékenа könyveiből kivezesse ésа vasúti pályahálózat
vagyonkezelője, azokat könyveiben nyilvántartásba vegye.

(8) А NIF Zrt .-n ésа vasúti pályahálózat vagyonkezelőjén kívül más vagyonkezelésében áll ó
(a továbbiakban : más vagyonkezelésében álló) állami vagyonon végzett, nem vasút i
pályahálózathoz kapcsolódó é rtéknövelő beruházások, felújítások, tekintetébenа NIF Zrt.az
átadás-átvétel fordulónapjától számított hat hónapon belül elszámolási kimutatást készít a z
MNV Zrt.egyidejű tájékoztatása mellett annak céljából, hogy az érintett eszközöket )
inatlanokat az átadás-átvétel fordulónapján a ' lvántartott kön szerinti értéken а
könyveiből kivezesse ésа vagyonkezelő könyveiben azokat nyilvántartásba vegye.А más
vagyonkezelésében álló állami vagyonon végzett, vasúti pályahálózathoz kapcsolód ó
értéknövelő 	 beruházások,	 felújítások	 eredményeként	 létrejövő 	 vasúti	 pályahálózat
működtetéséhez szükséges eszközöketа NIF Zrt.а vasúti pályahálózat vagyonkezelőj e
részére adja át azzal, hogy az MNV Z rt.,а NIF Zrt.,az érintett ingatlan vagyonkezelője ,
valamintа vasúti pályahálózat vagyonkezel ője köteles együttműködni annak érdekében, hogy
az érintett ingatlan vagyonkezel őjévéа vasúti pályahálózat vagyonkezelője váljon.А jelen
bekezdésben meghatározott eljárások ellené rték nélkülа NIF Zrt.által nyilvántartott könyv
szerinti értéken adó- és illetékmentesen tö rténnek azzal, hogy az általános forgalmi adó
tekintetében	 az	 általános	 forgalmi	 adóról	 szóló	 törvény vonatkozó	 rendelkezése i
alkalmazandóak.
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(9) А nem állami tulajdonban lévő ingatlanon, az állami beruházás keretében, а tulajdonos
érdekében végzett, nem vasúti pályahálózathoz kapcsolódó é rtéknövelő beruházások,
felújítások tekintetébenа NIF Zrt.az átadás-átvétel fordulónapjától számított hat hónapon
belül elszámolási kimutatást készít és az érintett, nem állami tulajdonban lévő ingatlan
tulajdonosával az átadásról szerződést köt annak céljából, hogy az érintett eszközöket ,
ingatlanokat az átadás-átvétel fordulónapján nyilvánta rtott könyv szerinti 	 értékenа
könyveiből kivezesse ésа tulajdonos könyveiben azokat nyilvánta rtásba vegye.А tulajdonos
érdekében végzett nem vasúti pályahálózathoz kapcsolódó értéknövelő beruházások,
felújítások NIF Zrt .-tő l történő átvételérőlа tulajdonos köteles megállapodnia NIF Zrt.-vel,а
NIF Zrt.értesítésének kézhezvételét követő 30 napon belül .

(10)А nem állami tulajdonban lévő ingatlanon végzett, vasúti pályahálózathoz kapcsolódó
értéknövelő 	 beruházások,	 felújítások	 tekintetében	 а 	 létrejövő 	 vasúti	 pályahálózat
működtetéséhez szükséges eszközöket а NIF Zrt.а vasúti pályahálózat vagyonkezelője
részére, ellenérték nélkülа NIF Zrt.által nyilvántartott könyv szerinti értéken adó- és
illetékmentesen adja át azzal, hogy az általános forgalmi adó tekintetében az általáno s
forgalmi adóról szóló törvény vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak . Az érintett
ingatlanok, állami tulajdonba vételérőlа vasúti pályahálózat vagyonkezelője köteles
gondoskodni abban az esetben, ha az érintett (harmadik személy tulajdonában álló) ingatla n
részben, vagy egészben márа beruházás (fejlesztés) megkezdésének id őpontja előtt is
vasútüzemi használat alatt állt.А beruházás előkészítésének és lebonyolításának időszakában
szükségessé vált területszerzéseknél az elmaradt, vagy elkezdett, de be nem fejezett állam i
tulajdonba vétel utólagos végrehajtása érdekében, valamint а [kollektív befektetési formákról
és kezelőikrő l, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról] szóló 2014 . évi. . .
törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatályba lépését követően megkezdett fejlesztések
érdekében szükségessé váló területszerzések során –а vasúti pályahálózat vagyonkezelőjének
szakmai véleménye alapján –а NIF Zrt.köteles eljárni. Az állami tulajdonba vételt követően
az MNV Zrt.az érintett ingatlanokatа vasúti pályahálózat vagyonkezelője részére
vagyonkezelésébe adja .

(11) А (5)-(10) bekezdések szerinti elszámolási kimutatásnak tartalmaznia kell az átadott
létesítményeknek, eszközöknek, berendezéseknekа tulajdonos és vagyonkezelő eszköz-
nyilvántartásí rendje szerinti, az állami vagyon nyilvántartására vonatkozó jogszabályoknak, а
számviteli törvénynek megfelelően szolgáltatandó adatait, az Európai Unió ésа költségvetési
forrásokkal történő eszközönkénti elszámolást,а kimutatásoknak meg kell továbbá felelnie а
vasúti pályaműködtetésére vonatkozó, ezen belülа vasúti pályakapacitás elosztására,а
hálózat-hozzáférési díj megállapítására vonatkozó feltételeknek is .А vasúti pályahálózatot
működtető . á1 avasúti társasá • köteles а NIF Zrt . adatszol áltatáshoz szüksé_es
információkat megadni .

(12) А vasúti társaság tulajdonában vagy vagyonkezelésében álló területen megvalósul ó
vasútfejlesztés eseténа vasúti társasága beruházás jogerő s használatba vételéigа beruházás
megvalósításához szükséges beavatkozásokat tűrni köteles .

(13) А jelen §-ban szabályozott, vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásban történő
átvezetésére irányuló eljárásokban nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni . "

(5)А Vasúti tv. 85/3. § (4) bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép :
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„(4) Az üzemeltető а (3) bekezdés szerinti értesítés kézhezvétele után az abban feltüntetett
határidőn belül kötelesа közműszakasz kiváltását vagy fejlesztését elvégezni vagy
elvégeztetni . Az építtető а körülmények által indokolt mértékű,а közműszolgáltatóval
egyeztetett — 30 napnál nem rövidebb — határid őt határoz megа közműszakasz kiváltására
vagy fejlesztésére . Az üzemeltető а véleményét az annak közléséről szóló felhívás
kézhezvételétő l számított nyolc munkanapos határidőn belül köteles közölni az építtetővel. Az
é • íttető köteles а közműkiváltás va — fejlesztés indokolt költsé _ eit az üzemeltet őnek
megfizetni, vagy az építtető 	 által	 létrehozott közművet, közműrészt ingyenesen az
üzemeltetőnek átadni.А közműkiváltás vagy fejlesztés elvégzését követ ő 90 napon belül az
építtető és az üzemeltető kötelesek egymással tételesen elszámolni .”

(6)А Vasúti tv.87/А. 	 (3) bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép :

„(3) А jogutód pályavasúti társaságnak az átmeneti engedély időszak alatt is meg kell felelnie
а működési engedélyek ésа biztonsági engedélyek kiadásának feltételeire vonatkozó
elő írásoknak.А jogutód pályavasúti társaság az átmeneti működési engedély időszak végéig
működési engedélyt, az átmeneti biztonsági engedély időszak végéig biztonsági engedélyt
köteles	 szerezni. Az átmeneti működési engedély és átmeneti biztonsági engedély
időszakábanа jogelőd pályavasúti társaság ésа jogutódрályavasúti társasága működtetés
feltételeinek együttesen is megfelelhet . ”

(7)А Vasúti tv.а következő 87/13.§-sal egészül ki :

„87/13. §А Módív. hatályba lépése előtt megvalósított (átadás-átvétellel érintett) beruházás ,
fejlesztés tekintetébenа Módív . -vel módosított 85/A. § vonatkozásábanа vasúti pályahálózat
vagyonkezelőjének vagyonkezelői joga a törvény erejénél fogva, а Módty. hatályba lépése
napján jön létre,а Módív.-vel módosított	 85/A. §(51bekezdésében meghatározott
feltételekkel ésа NIF Zrt.vagyonkezelő i jogának egyidejű megszűnése mellett.А NIF Zrt.а
Módív. hatályba lépését követő hat hónapon belül készíti e1 elszámolási kimutatását azzal ,
hogyа könyv szerinti értékmeghatározás napjánakа Módív . hatályba lépésének napját kell
tekinteni . ”

(8)А Vasúti tv . 88 . § (1) bekezdéseа következő h) ponttal egészül ki :

(Felhatalmazást kapа Kormáпy, hogy)

h)а vasúti vagyon átadásával és működtetésével kapcsolatos egyes részletes szabályokat, "

(reпdeletbeп állapítsa meg.)

268. § Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006 . évi LIX.
törvény 7 . § 12 . pontjában „a Tpt. szerinti kockázati tőkealap-kezelő;” szövegrész helyébe „a
kollektív befektetési formákról és kezel őikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2014 . évi. . . törvény szerinti kockázati tőkealap-kezelő ;” szöveg_léр

269.	 §	 Hatályát	 vesztiа mezőgazdaskgi,	 agrár-vidékfejlesztési, 	 valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseir ől szóló 2007 .
évi XVII . törvény 21 . § (3) bekezdésének harmadik mondata .
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270. §А menedékjogról szóló 2007 . éviЕХХХ . törvény 24. § (2) bekezdésében az „(1 )

bekezdésben” szövegrész helyébe az z Országgyű lés által" szöveg lép.

271 . § (1) А befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk

végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007 . évi CXXXVIII . törvény (a továbbiakban :

Bszt . )
a) 3 . § (3) bekezdésébenа „Batu.” szövegirész helyébeа „Kbftv .” szöveg,

b) 3 . § (3) bekezdésében, valamintа 4. § (2) bekezdés 2. és 36. pontjábanа „Batu.-ben”

szövegrész helyébeа „Kbftv.-ben” szöveg,

c)	 117 .	 § (3) bekezdés b) pontjábanа „felszámolási eljárás” szövegrész helyébeа
„felszámolási eljárás, kényszertörlési eljárás” szöve g

lép .

(2)А Bszt I . melléklet 23 . pontjának helyébeа következő rendelkezés lép :

„23 . Kbftv . :а kollektív befektetési formákról és kezel ő ikrő l, valamint egyes pénzügyi tárgyú

törvények módosításáról szóló 2014. évi. . . törvény” .

272. §А viszontbiztosítókról szóló 2007.évi CLIX.törvény

a) 3. § (1) bekezdés 53 . pontjábanа „bankgarancia” szövegrész helyébeа „hitelintézet által

vállalt garancia”,

b) 75 .§ (1) bekezdésb)pontjábanа „bankgarancia” szövegrész helyébeа „hitelintézet által

vállalt garancia”,

c)	 77 .	 §-ábanа „Bankgaranciával” szövegrész helyébeа „Hitelintézet által vállalt

garanciával” ,

d)156 .§ a)pontjábanа „biztosítási vagy viszontbiztosítási csoportok biztosítóinak, illetv e

viszontbiztosítóinak kiegészítő felügyeletéről” szövegrész helyébeа „biztosítási csoportok

biztosítóinak és viszontbiztosítóinak kiegészítő felügyeletérő l”
szöveg lép .

273 . §А földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133 . §-aа következő (3) bekezdéssel

egészül ki :

„(3) Felhatalmazást kapa katasztrófák elleni védekezésért felel ős miniszter, hogy rendeletben
szabályozza	 а 	 csatlakozóvezetékekkel 	 és	 felhasználói	 berendezésekkel	 kapcsolatos

bejelentések kivizsgálásának rendjét és а műszaki-biztonsági felülvizsgálat során feltárt hibá k

kijavítására való kötelezés szabályait .”

274. § (1)А pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009 . évi LXXXV. törvény (a

továbbiakban: Pft .) I . §-aа következő (5) bekezdéssel egészül ki :

„(5)Е törvény rendelkezéseiа 62/B. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást kezel ő pénzügyi
vállalkozásraа 62/B. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás kezelése tekintetében terjednek

k1 .

(2) А Р .10. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja helyébe а következő rendelkezés lép :

(A pénzforgalmi szolgáltatóа következő adatokт61 tá1ékoztatja az ügyfele
(a)а szolgáltatóra vonatkozóan :)

„ad)а szolgáltató cégjegyzékszámáról vagy bírósági nyilvántartásba vételi számáról, és а
pénzügyi közvetítőrendszer felüayeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti

Bank (a továbbiakban: Felügyelet) által kiadott tevékenységi engedély számáról, vagy

törzskönyvi nyilvántartási számáról ;”
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(3) А Pft. 36/A. § (9) bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép :
„(9)А nyilatkozata fogyasztó általа pénzforgalmi szolgáltatóрénzforgalmi szolgáltatá s
nyújtására szolgáló helyiségében leadott írásbeli vagy biztonsági azonosítással ellátot t
internetes szolgáltató rendszerén (internetbankján) keresztül megtett
а)visszavonó rendelkezéssel vagy
b) а korábbi nyilatkozatában megjelöltt ő l eltérő fizetési számlát megjelöl ő nyilatkozatával
vonható vissza . ”

(4) А Pft. 36/A. §-aа következő (9a) bekezdéssel egészül ki :
(9a) A 9) bekezdés bZpontja szerinti esetben а 62/13 . (1) bekezdése szerinti nyilvántartás t

kezelő pénzügyi vállalkozása 62/F . § (3) bekezdése szerinti adatok(а továbbiakban :
n ilatkozatadat átvételét követően haladéktalanul de 1e . ésőbb két munkana . on belül
értesítést küldа nyilatkozat visszavonásáról azon 62/A . § d) pontja szerinti nyilatkozatadat-
szolgáltató részére, amelynélа fogyasztóа korábbi nyilatkozatot tette."

(5) А Pft.а következő XII/A. Fejezettel egészül ki :

,,mиА. Fejezet
EGYES FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ TETT NYILATKOZATOK KÖZPONTI

NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERE

1 . Általános Yeпйеlkezések

62/A. §Е fejezet alkalmazásában :
а)nyilatkozattevő : azа fogyasztó, akiа 36/A. § (4) bekezdés c) pontja szerint nyilatkozatot
tett, akkor is, ha nevében meghatalmazott járt e1,
b) nyilatkozat:а nyilatkozattevő által tett,а 36/А . § (4) bekezdés c) pontja szerinti
nyilatkozat,
c) visszavonó rendelkezés :а 36/A. § (9) bekezdésа)pontja szerinti nyilatkozat ,
d) nyilatkozatadat-szolgáltató: azа pénzforgalmi szolgáltató, amelyа nyilatkozattevőnek aztа
fizetési számláját vezeti, illetve vezette, amelynek tekintetében а nyilatkozattevő nyilatkozato t
vagy visszavonó rendelkezést tett .
62/13 .	 (1)А nyilatkozat megtételének tényét, valamintа nyilatkozat 36/A. § (5) bekezdése
szerinti adattartalmát, illetveа 62/F. § (3) bekezdés szerinti adatokat az egyes fizetés i
számlákhoz	 tett	 nyilatkozatok központi	 nyilvántartása(а továbbiakban: Központi
Nyilvántartás) rögzíti .
(2) А Közрonti Nyilvántartás céda hogy az ingyenes készpénzfelvételi jog jogszerű
gyakorlásának biztosítása érdekében megállapítható legyen az, hogy а nyilatkozattevő tett-e
nyilatkozatot, eltérő időkben és nyilatkozatadat-szolgáltatóknál tett nyilatkozatok esetébe n
pedig annak medállapíthatósága hogy mély nyilatkozata jogosítja őt а 36/A . § (1) bekezdése
szerinti díjtól és költségt ő l mentes szolgáltatásra .
62/C. § (1)А Központi Nyilvántartástа központi hitelinformációs rendszerről szóló
törvén ben me • atározott köz . outi hitelinformációs rendszert а továbbiakban: KHR kezelő
pénzügyi vállalkozás működteti .
(2)	 А 	 Központi	 Nyilvántartást működtető pénzügyi	 vállalkozás	 működtetésének
engedélyezésére, felügyeletére, engedélyének visszavonásáraа Hpt. rendelkezéseit azе
törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni .
62/D. § (1) А Központi Nyilvántartás kezelésére vonatkozó engedél а Felügyelet а 62/C .
(3) bekezdésében foglalt feltételek vizsgálatát követően adja ki .
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(2) А Felügyeletа Központi Nyilvántartás kezelésére vonatkozó engedélyt visszavonja, haа
pénzügyi vállalkozás tevékenységi engedélyétа Hpt. 32. &-a alapján visszavonja.
(3) А Felügyeletа Központi Nyílvántartás kezelésére vonatkozó engedélyt а Hpt. 32. §-ában

foglalt eseteken kívül akkor is visszavonja, h a
а)а Központi Nyilvántartást kezel ő pénzügyi vállalkozásа pénzügyi intézmények, befektetés i
vállalkozások és az árut őzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelmér ől szóló
kormányrendelet elő írásainak nem tesz eleget,
b) az arra jogosult szerv határozatával megállapította, hogyа Központi Nyilvántartást kezelő
pénzügyi vállalkozás súlyosan vagy ismételten megsérti az adatvédelemre vonatkoz ó
jogszabályok elő írásait, vagy
c) а Központi Nyilvántartást kezel ő pénzügyi vállalkozás nem tesz eleget а Felügyelet
határozatában foglalt,а jogszerű működés helyreállítására vonatkozó el őírásoknak .
141^ Központi Nyilvántartás kezelésére vonatkozó engedély visszavonásával egyidejűleg a
Felügyelet kötelesа Központi Nyilvántartás kezelésére másik pénzügyi vállalkozást kijelölni ,
és az engedély visszavonására vonatkozó határozatban foglalt határid ő lejártáig terjedő
időtartamra felügyeleti biztost kirendelni .
(5) Felügyeleti biztos kirendelése eseténа felügyeleti biztosra a Hpt . és a Magyar Nemzeti
Bankról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni .
(6) А Felügyeletа Központi Nyilvántartás kezelésére vonatkozó engedély visszavonásako r
olyan pénzügyi vállalkozást jelölheti kiа Központi Nyilvántartás kezel őjeként, amely
kötelezettséget vállal arra, hogy az alábbi foglalt feltételeknek százhúsz napon belül megfelel :
а)részvénytársasági forma,
b)1egalább kétszázmillió forint saját t őke, és
c) részvényeinek tulajdonosa kizárólag pénzügyi intézmény, befektetési vállalkozás vagy
hitelintézetek érdek-képviseleti szerve .
(7) Azа pénzügyi vállalkozás, amelynekа Központi Nyilvántartás kezelésére vonatkozó
engedélyétа Felügyelet visszavonta, köteles az engedély visszavonására vonatkozó
határozatban megjelölt időpontig kezelt nyilatkozatadatokat a megjelölt határnapig átadn i
annakа részvénytársaságnak, amelyetа Felügyeletа Központi Nyilvántartás új kezel őjeként
11 e1o1 .
(8 Az а pénzüvállalkozás, amelynek a Központi Nyilvántartás kezelésére vonatkozó
engedélyétа Felügyelet visszavonta, az engedély visszavonására vonatkozó határozatba n
megjelölt időponttól nyilatkozatadatot nem kezelhet .
62/E. &А Központi Nyilvántartás kezelésére vonatkozó üzletszabályzat elfogadásához а
Felügyelet jóváhagyása szükséges .

2.А nyilatkozatok központi nyilvántartásában töNté пő adatkezelés szabálya i

62/F. & (1)А Központi Nyilvántartás olyan zárt rendszer ű adatbázis, amelyben kizárólag azе
törvényben meghatározott adatok kezelhetők .
(2) А nyilatkozatadat-szolgáltatóа nyilatkozat vagyа visszavonó rendelkezés átvételét ésа
saját belső rendje szerinti ellenőrzés lefolytatását követően elektronikus eszköz útján adatot ad
átа Központi Nyilvántartást kezel ő pénzügyi vállalkozásnak arról, hogy nálaа
nyilatkozattevő nyilatkozatot vagy visszavonó rendelkezést tett .
(3)А (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás tartalmazza
а)а nyilatkozatadat-szolgáltató nevét, rövidített nevét és MNB azonosítóját ,
b) а nyilatkozattevőnekа személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az
azonosító kódok használatáról szóló 1996 . éví XX. törvény 4 .	 (4) bekezdésében
meghatározott természetes személyazonosító adatait ,
c) azt а naptári napot, amelyen anyilatkozatadat-szolgáltató а nyilatkozatot átvette,
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d) azt, hogyа nyilatkozattev ő nyilatkozatot vagy visszavonó rendelkezést tett .
(4) А Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás nyilvántartjaа nyilatkozatot,а
nyilatkozatot átadó nyilatkozatadat-szolgáltatók nevét, székhelyét ésа kapcsolattartásr a
jogosult személy nevét, beosztását, munkahelyi címét, telefonszámát és e-maii címét .
(5) А (2) és (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatás továbbítása egyedileg és kötegelve i s
történhet .
(6) А Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozása nyilatkozatadatokat kizáróla g
annakа nyilatkozatadat-szolgáltatónak adhatja át, amely а (2) bekezdés szerint felé adatot
továbbít.
(7) А nyilatkozatadat-szolgáltató nem értesülhet а (3) bekezdés a) pontja szerinti adatról ,
amennyiben az egy tőle különböző nyilatkozatadat-szolgáltatóra vonatkozik .
(8) А Központi Nyilvántartás adatkezelése automatizált módon történik .А nyilatkozatadat -
szolgáltatók által átadott, az azonos nyilatkozattevőkre vonatkozó adatokа Központi
Nyilvántartásban összekapcsolhatók .
62/G. § (1) На а nyilatkozattevő nem szerepel а Központi Nyilvántartásban, vagy ha szerepel
а Központi Nyilvántartásban, de а nyilatkozatához visszavonó rendelkezés is tartozik, akkor а
Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozása nyilatkozatadat átvételét követ ően
haladéktalanul, de legkés őbb két munkanapon belülа nyilatkozatadat-szolgáltató részére az 1 .
melléklet I . pontja szerinti adattartalommal visszaigazoljaа nyilvántartásba vételt .
(2) Haа nyilatkozattevő korábban tett hatályos nyilatkozata szerepelа Központi
Nyilvántartásban, aKözponti Nyilvántartást kezel ő pénzügyi vállalkozása nyilatkozatadat
átvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belülа Központi
Nyilvántartásban szerepl ő nyilatkozattal kapcsolatban adatot szolgáltató nyilatkozatadat -
szolgáltatót az I . melléklet 2. pontja szerinti adattartalommal értesítiа nyilatkozattevő
nyilatkozatánakа 39/A. § (9) bekezdés b) pontja alapján történő hatályvesztésérő l . Ezzel
egyidejűlegа Központi Nyilvántartást kezel ő pénzügyi vállalkozás az új nyilatkozattal
kapcsolatban adatot szolgáltató nyilatkozatadat-szolgáltató részére visszaigazolja а Melléklet
1 . pontja szerinti adattartalommalа nyilatkozat nyilvántartásba vételét .
(3) А Központi Nyilvántartásbanа nyilatkozattevőnek egy időben csak egy olyan nyilatkozata
szerepelhet, amelyа 36/A. § (1) bekezdése szerinti díjtól és költségt ő l mentes szolgáltatásra
jogosítja .
(4) А nyilatkozattevő а nyilatkozata elutasításáról és annak okáról а nyilatkozatadat-
szolgáltatótól írásos értesítést kap .
62/H. § (1)А nyilatkozatadat-szolgáltatóа tudomásszerzést követően haladéktalanul, de
legkésőbb két munkanapon belül, az új adatok egyidiü közlése mellett, értesíti а Központi
Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozást, haа 62/F.§ (3) bekezdés b) pontja szerint i
adatokban változás történt .
(2)А Központi Nyilvántartást kezel ő pénzügyi vállalkozása Felügyelet részére statisztika i
célból	 adatot	 szolgáltathat,	 ezen	 adatszolgáltatás	 esetén az adatok érintettel	 való
kapcsolatának megállapítását véglegesen lehetetlenné teszi .
62/I. § (1)А Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozása nyilatkozatadatokat azok
törlésig kezeli .
(2)А nyilatkozatadatokatа nyilatkozatadat-szolgáltató törl i
a) а fizetési számla megszűnésérő l való tudomásszerzést kővetően,
b) а visszavonó rendelkezést követően, amennyibenа nyilatkozattevő nem tesz új
nyilatkozatot,а nyilatkozattevő kérésére,
c) а nyilatkozattevő elhalálozása esetén – ide nem értveа közös tulajdonban lévő fizetési
számlát - az arról való tudomásszerzést követően
haladéktalanul, de legkés őbb két munkanapon belül .
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(3)А nyilatkozatadatokat aKözponti Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozása visszavonó
rendelkezés dátumától számított öt év elteltével automatikusan törli, ha а nyilatkozattevő nem
tesz új nyilatkozatot .
(4) А Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozása nyilatkozatadat-szolgáltató
kilétének vizsgálatát követően haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül törli а
nyilatkozatadatokat, ha а nyilatkozatadat-szolgáltató kiléte nem állapítható meg

3. Ügyfélvédelemés jogorvoslat

62/J. § (1)А nyilatkozatadat-szolgáltató az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben
hirdetményben közzéteszi, valamint elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén
folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon elektronikusan is elérhetővé tesziа Központi
Nyilvántartás céljának, az abban kezelt adatok tartalmának, aKözponti Nyilvántartá s
működésének és szabályainak ismertetését, ideértve nyilatkozattevőt megillető jogokról ,
valamint az arról szóló tájékoztatást, hogyа Központi Nyilvántartásban szereplő adatokat
csak 62 /13.§ (2) bekezdésében meghatározott célra lehet felhasználni .
(2)А nyilatkozatadat-szolgáltatóа nyilatkozat, illetveа visszavonó rendelkezés megtételeko r
írásban tájékoztatjaа fogyasztót, hogy nyilatkozatadatai átadásra kerülnek.
(3)А nyilatkozatadat-szolgáltatónálа nyilatkozattevő személyesen vagy írásban (személyesen
vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) jogosul t
tájékoztatást kérni arról hogy mil nyilatkozatai szerepelnek а Központi Nyilvántartásban.
А nyilatkozattevő csaját adatait korlátozás nélkül megismerheti, ezért költségtérítés és egyéb
díj nem számolható fel .
(4)А nyilatkozatadat-szolgáltatóа (3) bekezdés szerinti tájékoztatás iránti kérelmetа
Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésőbbа
kérelem kézhezvételét követő két munkanapon belül továbbítja, amely három napon belülа
kért adatokat	 írásban, zárt módon megküldi	 а 	 nyilatkozatadat-szolgáltatónak .	 А
nyilatkozatadat-szolgáltató az adatokatа kézhezvételt követően ugyancsak írásban, zárt
módon, haladéktalanul, de legkés őbb két munkanapon belül eljuttatjaа kérelmezőnek .
(5)А nyilatkozattevő írásban (postai úton, telefaxon, elektronikus levélben)а Központi
Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozástól is tájékoztatást igényelhetа róla kezel t
nyilatkozatadatokról .
(6) А nyilatkozattevő nilatkozatadat-szoláltatónál a (3) bekezdés szerint, vagy а Központi
Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozásnál 	 az	 (5)	 bekezdés	 szerint kérheti	 а
nyilatkozatadatok-helyesbítését,а törlését . "

(6)А Pft. „Átmeneti rendelkezések” alcímeа következő 66/C. §-sal egészül ki :
„66/C .	 (1) Legkésőbb 2014. november 30-áig minden nyilatkozatadat-szolgáltató adato t
szolgáltatа Központi Nyilvántartást kezel ő pénzügyi vállalkozásnakа 2013. december 1-ét
követőenа nyilatkozattevők által tett, az adatátadás napján hatályos nyilatkozatokról é s
visszavonó rendelkezésekrő l.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatokat а Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás ,
azok beérkezésének sorrendjében dolgozza felа 62/G.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak
megfelelő alkalmazásával .
(3) Az azonos nyilatkozattevő által több nyilatkozatadat-szolgáltatónál tett nyilatkozat vag y
visszavonó rendelkezés esetén –azok me ételének idő • ont'ára való tekintettel – а Köz • outi
Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás az (1) bekezdés szerinti adatok tekintetében 2014 .
december 1-ig biztosítjaа 62/G.§ (3) bekezdésében foglaltak teljesülését . ”

(7)А Pft.а 18 . melléklet szerinti I . melléklettel egészül ki .
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(8) Hatályát vesztiа Pft.36/A. § (12)bekezdése .

275 . §А NemzetiFöldalapról szóló 2010.évi LXXXVII . törvény I . §-a а következő (2f)
bekezdéssel egészül ki :

„(2f)Nem képeziа Nemzeti Földalap részétа vasúti pályahálózat működtetéséhez szüksége s
földrészlet, függetlenül attól, hogy az ingatlan-nyilvántartásban milyen m űvelési ággal, vagy
kivett megnevezéssel van nyilvántartva . ”

276. §А Nemzeti Adó- és Vámhivatalrólszóló2010. évi CXXII. törvény 98/0 . §-aа
következő (12а)és(121)) bekezdésselegészül ki :

„(12a) Amennyiben az érintett vezetői munkakörbe vagy pénzügyi nyomozói munkakörbe
kerül kinevezésre, II . besorolási osztályból I . besorolási osztályba kerül átsorolására, illetve ha
а 31 /A. § szerinti címadományozásra kerül sor, az érintett illetményének megállapítása sorá n
az általános szabályokat kell irányadónak tekinteni,а továbbiakban illetménykülönbözet
címén illetményelem nem állapítható meg, nem tartható nyilván .
(12b) Amennyiben az érintett illetménye а (12a) bekezdés alapján került megállapításra, é s
vezetői munkakörből nem vezetői munkakörbe, pénzügyi nyomozói munkakörb ől nem
pénzügyi nyomozói munkakörbe kerül kinevezésre, illetveа 31/A. §alapján adományozott

címe visszavonásra kerül illetmén éta 20. szerinti besorolása ala . 'án kell me .álla . ítani
továbbá részéreа (12а)bekezdés szerinti munkáltatói intézkedést megel őzően nyilvántartott
illetménykülönbözet összegét is meg kell állapítani – szükség szerint az (1) bekezdés b )
pontja szerinti korrekcióval – és jelen §alapján nyilván kell tartani . ”

277 . §А devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésér ől ésа lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011 . évi LXXV . törvény 1 .§_11 ) bekezdés 9. pontja
helyébeа következő rendelkezés lép :

(E törvényben és azе törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban : )

„9. lakóiпgatlап :

a) lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel
nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan - ha arra használatbavételi engedély t
adtak ki -а hozzá tartozó földrészlettel, az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként feltüntetet t
lakó-, illető leg gazdasági épület, épületcsoport és az azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartoz ó
föld együttese, valamint
b) minden olyan egyéb ingatlan, ami legalább 2011 . január 1-jétőlа hiteladós bejelentett
lakóhelye ;”

278. § (1)А környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011 .évi LXXXV.törvény (a
továbbiakban : Ktdt .) I . (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4)А (3) bekezdés szerinti termékdíjköteles termékek vámtarifaszámok alá osztályozot t
körétа 2010. január 1 jén hatályos Kombinált Nomenklatúra szerint az I . mellékle t
határozza meg.А termékdíjköteles termékek azе törvény végrehajtására kiadot t
kormányrendeletben szerepl ő kódszámokkal kerülnek azonosításra.”

(2)А Ktdt. 2. §-aа következő la. ponttal egészül ki :
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(Е törvényalkalmazásában :)

„la. alapanyagként történő felhasználás:а termékdíftёteles termék oly módon történ ő
felhasználása, amely soránа termékdíftёtеles termékа technológiai eljárás szerint épül be
egy másik termékbe, elveszítve az eredeti tulajdonságait ; ”

(3) А Ktdt. 2 . § 6 . pontja helyébe а következő rendelkezés lép :

(E törvény alkalmazásában:)

„6.csekély mennyiségű kibocsátó:а tárgyévben
a) 30 kg akkumulátort,
b) csomagolószer termékkör esetén

ba)3000 kg üveget,
bb)300 kg – а műanyag bevásárl ó -reklám táska nélkül számíto tt – műanyagot ,
bc)75 kg műanyag bevásárló -reklám táskát,
bd)300 kg társított vagy rétegzett csomagolószert ,
be)500 kg papír, fa, természetes alapú textil csomagolószert ,
ЬЛ 300 kg fémcsomagolószert,
kg) 300 kg egyéb csomagolószert ,
azonbanа bb)-bg)alpontok esetén mindösszesen legfeljebb 1000 kg csomagolószert ,

c) 40 kg egyéb kőolajterméket,
d) elektromos, elektronikai berendezés termékkör esetében ,

da)40 kg háztartási nagygépet ,
db)40 kg háztartási kisgépet ,
dс) 40 kg információs (IT) és távközlési berendezést, kivéve а rádiótelefo n

készüléket ,
dd) 40 kg szórakoztató elektronikai cikket ,
de)40 kg barkácsgépet, szerszámot ,
dj910 kg játékot, szabadidős és sportfelszerelést,
dg) 10 kg ellenőrző , vezérlő és megfigyelő eszközt,
dh)10 kg adagoló automatát ,
di)5 kg rádiótelefon készüléke t
mindösszesen legfeljebb 100 kg elektromos, elektronikai terméket ;

e) 60 kg gumiabroncsot ,
1001fl	 g reklámhordozó papírt

meg nem haladó tömegű termékdíjköteles terméket – kizárólag végfelhasználó vev ő részére–
belföldi forgalomba hozó, saját célra felhasználó, vagy készletre vevő kötelezett ; ”

(4)А Ktdt.2. § 30. pontja helyébeа következő rendelkezés léр

(E törvény alkalmazásában .)

„30. termékdíjаtalány:а csekély mennyiségű kibocsátó, továbbáа közös agárpolitika
keretébe tartozó, mezőgazdasági termel ők részére meghatározott közvetlen támogatás i
rendszerek közös szabályainak megállapításáról és а mezőgazdasági termelők részére
meghatározott	 egyes	 támogatási	 rendszerek	 létrehozásáról,	 az	 1290/2005/ЕК ,	 а
247/2006/0( ésа 378/2007/0( rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/0( rendelet
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hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009 . január 19-i 73/2009/ЕК tanácsi rendelet szerinti
mezőgazdasági termelő kötelezett számára meghatározott díjfizetési kötelezettség ;"

(5)А Ktdt.3 . §-aа következő (3a) bekezdéssel egészül ki :

(fia) А termékdíjköteles termék alapanyaglcént történő felhasználása esetében a aу Г $i
folyamat során keletkező gyártási selejt, hulladék nem minősül saját célú felhasználásnak.А
gyártási selejt, hulladéka hulladékkezelési teljesítményben nem számolható e1 . "

(6)А Кtdt. 3 . § (5) bekezdés b) pontja helyébeа következő rendelkezés lép :

(Saját célú felhasználás címén keletkezik termékdíj-kötelezettség:)

„b)а termékdíjköteles termék éves kibocsátási mennyiségéb ől 0,5%-ot meghalad ó
mennyiségű ténylegesen bekövetkezett hiány mennyiségére, vagyа termékdíjköteles
termék megsemmisülése 	 esetén – az elháríthatatlan külső okból bekövetkezett
megsemmisülés kivételével –а megsemmisült mennyisге . ”

(7) А Ktdt . I. Fejezeteа következő 7/A. alcímmel egészül ki :

„7/A. Termékdíj raktár

9/A. § (1) Termékdíj raktár üzemeltetése kérelemre annak aаazdálkоdó szervezetnek, egyéni
vállalkozónak engedélyezhető

a) akiа termékdíj raktár m űködésére szolgáló ingatlan jogszerű használója,
b) aki olyan nyilvántartási, bizonylati rendszert alkalmaz, amelynek alapján а felhasznált ,
előállított, feldolgozott, újbóli felhasználásra el őkészített, raktározott termékdЩköteles
termék mennyiségi számbavétele e11en őrizhető 1
c) akinek az állami adó- és vámhatóság felé nincs meg nem fizetett vám- vagy adótartozás a
- kivéve, ha arra részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyeztek -, továbbá, ak i
nyilatkozik arról, hogy egyéb köztartozása sem á11 fenn ,
d) aki nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, valamint kényszertörlési eljárá s
alatt ,

е aki - i •агi termékdí' raktár esetében - а termékdí' raktári en_edél kiadásának évé t
követő évtő l vállalja, hogy független könyvvizsgáló által hitelesített (auditált) mérlegge l
rendelkezik ,
f) aki termékdíj ügyintéz ő szakképesítéssel rendelkezik vagy ilyen szakképesítéssel
rendelkező ügyintézőt foglalkoztat képviselő t alkalmaz а termékdíj raktár ügyinek
intézésére, és

g) akinek vezető je, vezető tisztségviselője, egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozó
Bea)a 2013 . iúnius 30-ig hatályban volt,а Büntető Törvénykönyvrő l szóló 1978 . évi
IV. törvény (a továbbiakban : 1978. évi IV. törvény) szerinti gazdasági vagyа közélet
tisztasága elleni ,
gb)а Büntető Törvénykönyvrő l szóló 2012 . évi C . törvény XXVII. vagyХХХУIII-
XLIII . Fejezetében meghatározott

bűncselekmény elkövetése miatt nem áll jogerős ítélet hatálya alatt vagy mentesültа büntetett
előélethez fűződő hátrányos következmények alól .

(2) Az engedély legfeljebb ötёуге adható, amely az engedélyezés feltételeinek fennállás a
esetén újabb ötёуге meghosszabbítható .
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(3) Termékdíj raktár üzemeltetése olyan belföldi ingatlanra engedélyezhető , ahol azе törvény
végrehajtási rendeletében megállapított feltételek szerint termékdíjköteles termék tárolható ,
illetve feldolgozható, előállítható .

(4) А termékdíj raktár üzemeltetésének feltételeit - az е törvényben és а végrehajtására kiadott
rendeletben foglaltak alapján - az engedélyben kell meghatározni .

(5)А termékdíj raktár engedélyeséreе törvényben foglalt rendelkezések figyelembevételéve l
а kötelezettre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni . А termékdíj raktár engedélyese felel ős а
termékdíj raktárba beszállított termékdíjköteles termékkel kapcsolatos kötelezettségek és az
engedélyben meghatározott feltételek teljesítéséért .

(6)А termékdíj raktárban
a) nem termékdíjköteles termék tárolása, el őállítása, feldolgozása, ha az elkülönítésа
nyilvántartások alapján biztosított, és
b) а termékdíjköteles termék kereskedelmi termékdíj raktárban történ ő,е törvény végrehajtás i
rendeletében meghatározott kezelés e
is végezhető .

(7) Az engedélyt vissza kell vonni, h a
a) а termékdíj raktár engedélyese az ellen őrzés során megállapított hiányosság
megszüntetésére vonatkozó felszólításban meghatározott határid őn belülа megállapított
hiányosságot nem szüntette meg ;
b) а termékdíj raktár engedélyes vezet őjét, vezető tisztségviselőjét, egyéni vállalkozó
esetében az egyéni vállalkozót

ba)а 2013. június 30-ig hatályban volt,а Büntető Törvénykönyvr ől szóló 1978. évi
IV. tőrvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) szerinti gazdasági vagyа közélet
tisztasága elleni ,
bb)а Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk . )
XXVII. vagy XXXVIII-XLIII . Fejezetében meghatározott
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélték vagy még nem mentesültа
büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól ;

c) а termékdíj raktár engedélyezésének feltételei már nem állnak fenn .

(8)А termékdíj raktár üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem benyújtásáva l
egyidejűlegа vezető , vezető tisztségviselő vagy egyéni vállalkozó hatósági bizonyítvánnya l
~ аzогa az (1) bekezdés pontjában meghatározott feltételek fennállását, vagy kéri, hog r е
tények fennállására vonatkozó adatokat а bűnügyi nyilvántartó szerv az állami adóhatósá g
részére -а termékdíj raktár üzemeltetéséhez szükségesengedélykiadásának elbírálása
céljából benyújtott adatigénylése alapján - továbbítsa . Az adatigénylés során az állami
adóhatóság az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott feltételek fennállására vonátkozóan
igényelhet adatotа bűnügyi nyilvántartó szervtő l .

(9) Az állami adóhatósága termékdíj raktár üzemeltetésének időtartama alatt lefolytatott

hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi azt is, hogyа vezető , vezető tisztségviselő vagy egyéni
vállalkozó tekintetében fennáll-eа (7) bekezdés b) pontjában meghatározott körülmény.А
hatósági ellenőrzés céljából az állami adóhatóság adatot igényelhet а bűnügyi nyilvántartás i
rendszerbő l . Az adatigénylés kizárólag azt tartalmazhatja, hogyа (7) bekezdés b) pontjában
meghatározott feltétel fennáll-e .
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(10)А (8) és (9) bekezdés alapján megismert személyes adatokat az állami adóhatósá g
a) а termékdíj raktár üzemeltetésének engedélyezése iránti eljárás jogerős befejezéséig, vagy
b) а termékdíj raktár üzemeltetésének engedélyezése esetén а hatósági ellenőrzés időtartamára
vagy az engedély visszavonására irányuló eljárásban az eljárás jogerős befejezéséig
kezeli .

(11) Az engedélyesnekа (2) bekezdésben meghatározott határid ő lejártát vagy az engedély
visszavonását követő napon saját célú felhasználással termékdíj kötelezettsége keletkezik
azon raktárkészlet után, amely esetébenа termékdíj nem került megfizetésre vagy korábban
visszatérítésre került .

(12)А termékdíj rаktárban kiskereskedelmi értékesítés -а 3920 vámtarifaszám alá tartoz ó
csomagolóanyag nem csomagolási célú felhasználója, továbbáа nemzetközi közforgalmú
repülőtérenа repülésre nyilvántartásba vett induló utasok tartózkodására szolgáló tranzi t
területen kialakított, kizárólag nem helyben fogyasztásra értékesítést végz ő üzletben, végső
úti céllal külföldre utazó utas részére történ ő értékesítés kivételével -, továbbá bizományos i
értékesítés nem végezhető . "

(8) А Ktdt.10 .	 -a következő (3a) bekezdéssel egészül ki :

„(3a)А tárgyévet megel őzően az állami adóhatóság nyilvántartásában lév ő,а tárgyévre
vonatkozóan termékdíjátalány-fizetést választó kötelezettnek az (1) bekezdés szerint i
bejelentést tárgyév január 31-ig kell megtennie .Е bekezdés szerinti bejelentéstа
kötelezettnek tárgyévenként nem kell megismételnie, ha а bejelentés alapjául szolgáló
termékdíjátalány-fizetési kötelezettség feltételei változatlanul fennállnak . ”

(9) А Ktdt. 10. §-aа következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki :

„(8) Az egyéni hulladékkezelést választó kötelezett az (1) és (3) bekezdésben meghatározott
bejelentést termék- és anyagáramonként, tárgyévre vonatkozóan teszi meg.

(9)А kötelezett azе 	 szerinti bejelentését azе törvény végrehajtására kiadott rendeletbe n
meghatározott adattartalommal, elektronikus úton teljesíti az állami adóhatóság felé .А
termékdíj-kőtelezettségre kiható változásnak minősül, ha az adatok bármelyike módosul . ”

(10) А Ktdt. 11 . §-aа következő (5) bekezdéssel egészül ki :

„(5)А kötelezettnek azе § szerinti bevallási kötelezettsét számviteli bizonylattal, és az е
törvény	 végrehajtására	 kiadott	 rendeletben	 meghatározott	 nyilvántartás	 szerint i
adattartalommal megegyez ően kell teljesítenie az állami adóhatóság felé . ”

(11) A Ktdt . 12/A. $ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)А termékdíj-előleg mértékeа tárgyév (adóév) els ő három negyedéve után fizetett
termékdíj harmadánakа 80%-a, amelyben figyelembe kell venni az erre az id őszakra
vonatkozóan elfogadott önellenőrzés, pótlólag benyújtott bevallás alapján befizetett vagy
visszafizetett összeget is . ”

(12) А Ktdt. 13 . ~-aа következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki :_
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„(3) Az (1) bekezdés b) pontja alapjánа visszaigénylésre jogosult vevő igénye alapjánа
kötelezettnek, illetveа kötelezett vevőinekа számlán fel kell tüntetniа termékdíftё teles
termék környezetvédelmi termékkódját (а továbbiakban:КТ kód), csomagolószer esetébenа
csomagolószer-katalógus kódját(а továbbiakban: CsK kód),а termékdíj mértékét és
összegét, továbbáа termékdíj megfizetését (bevallását) igazoló dokumentumok adatait .
Megfizetést igazoló dokumentumok adatai közül - legalább а termék első belföld i
forgalombahozatalakor -а kötelezett által kibocsátott számla számát, keltét, а kötelezett
nevét, címét, adószámátа számlának tartalmaznia kell .

(4) Nem kellа számlán záradékot feltüntetni -а 3 . § (6) bekezdésе_)pontса) alpontjában
foglaltak alkalmazása kivétellel -а csomagolószer kiskereskedelmi értékesítése esetén . ”

(13) А Ktdt.14. § (2) bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép, továbbáа 14. §а
következő (3) és (3a) bekezdéssel egészül ki :

„(2)А termékdíj-kötelezettségetе §alapján átvállalót kötelezettnek k е11 tekinteni ésа
termékdíj-kötelezettséggel	 összefüggő jogok az átvállaló	 felet	 illetik,	 továbbáа
kötelezettségek az átvállaló felet terhelik.

(3)А termékdíj-kötelezettség
а)számlán történő átvállalása esetén, vag y
b) szerződéssel történő átvállalás esetén а szerződés hatályosságának időszaka alatt ,

az 5 . § (1) bekezdésében meghatározott időpontban száll át az átvállalóra.

(3a) Hibás teljesítés eseténа termékdíj-kötelezettség nem száll át az átvállalóra. Hibásа
teljesítés, ha az átvállalás nemа kötelezettől történt,а záradékszöveg nem kerülа számlán
feltüntetésre vagyа termékdíj nemа hatályos díjtétellel került kiszámításra . Nem minősülа
követelmény hibás teljesítésénekа betűhiba, ide nem értveа záradékszövegben történő
jogszabályi helyre való hivatkozást . ”

(14) А Ktdt. 14. -aа következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki :

„(7) Szerződés alapján legfeljebb 3 év időtartamra vállalható átа kötelezettség .

(8) Az (5) bekezdés agypontja szerint tárgynegyedévben átvállalt termékdíjkötelеs termék
mennyisége 60%-ának külföldre értékesítését az átvállalás tárgynegyedévének utols ó
na . 'ától 1e • fel' ebb 365 na . on belül kell i azoltan külföldre kiszállítani ellenkez ő esetben а
366. naponа termékdíj-kötelezettség – az átvállalás napján hatályos szabályok szerint –
beáll az átvállalónál,а ki nem szállított mennyiség tekintetében.А kiszállítás mértékének
elmaradása esetén az állami adóhatóság mulasztási bírságot szabhat ki .”

(15) А Ktdt . 12. alcímeа következő 14/A. §-sal egészül ki :

„14/A. § Az átvállalási szerződés hatályosságához, ideértve annak módosítását is, а
szerződésnek az állami adó- és vámhatóság részér ől történő nyilvántartásba vétel e
szükséges.А nyilvántartásba vételre, módosításra vagyа nyilvántartásból történ ő törlésre
vonatkozó kérelmetа szerződés vagyа szerződésmódosítás, továbbáа szerződés
megszűnésére vonatkozó dokumentum keltétő l számított 15 napon belül kell elektroniku s
úton megküldeni az állami adó- és vámhatóságnak .А szerződés nyilvántartásba vételéről
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szóló kérelemhezа szerződést nem kell csatolni.А szerződés az állami adó- és vámhatóság
nyilvántartásba vételének napjától, vagy haа felekа szerződésben későbbi időpontban
állapodnak meg,а szerződésben megjelölt időponttól hatályos. Az állami adó- é s
vámhatósága nyilvántartásba vételről mindkét szerződő felet értesíti . "

(16)А Ktdt . 15 . § (2) és (3) bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép :

„(2)А csekélymennyiségű kibocsátó,továbbáа (4) bekezdésben foglalt éves értékesítési
nettó árbevétellel rendelkez ő , valamintа tárgyévben kötelezettéváló, 73 /2009/Е(tanács i
rendelet szerinti mezőgazdasági termelő kötelezett termékdí^ аtalány fizetésére jogosult .

(3)А csekélymennyiségű kibocsátó kötelezett termékdíj átalánya :
a) akkumulátor termékáram esetén 2 000 Ft/év ;
b) csomagolószer termékáram esetén 12 000 Ft/év ;
c) egyéb kőolajtermék termékáram esetén 4 000 Ft/év ;
d) elektromos, elektronikai berendezés termékáram esetén 10 000 Ft/év ^.

e) gumiabroncs termékáram esetén 3 000 Ft/év ;
f) reklámhordozó papír termékáram esetén 6 000Ft/év . ”

(17) А Ktdt . III . Fejezeteа következő 14/A. alcímmel egészül ki :

„14/A. Azegyéni hulladékkezelé s

16/А.§ (1) Egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezettnekа termék forgalmazását végző
kereskedelmi egységgel ténylegesen, közösen történő gyűjtést jelenti, ha erreа célra
közösen finanszírozott és működtetett gyűjtőrendszert hoznak létre, és ezt az ellenőrzés
során igazolni is tudják .

(2) Az egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezett jogosultа magánszemély vevőtő l
lakossági	 gyűjtésbenа 3 . mellékletében meghatározott kategóriák szerinti azono s
anyagáramú homogén hulladékok visszagyűjtésére, ideértve azon csomagolási hulladékok
visszavételét is, amelyet más hozott forgalomba .

(3) Azе törvényben meghatározott egyéni hulladékkezelés teljesítése során а kötelezett az
általa tárgyévben els őként belföldi forgalomba hozott vagy saját célra felhasznál t
termékdíjköteles termékek mennyiségét veszi alapul.А gyártási selejt vagy hulladék nem
vehető figyelembeа hulladékhasznosítási teljesítményben, ha arraа környezetvédelmi
termékdíj nem került megf zetésre .

(4) Amennyiben az egyéni hulladékkezelést teljesít ő kötelezett saját célú felhasználá s
mellettа telephelyén magánszemély vevő tő l is végez gyűjtést, az azonos típusú hulladéko k
tekintetébenа saját célú felhasználás és forgalomba hozott termékdíjköteles termék együtte s
mennyiségeire vonatkozóan az összes gyűjtött hulladékból összesítve teljesítheti а kötelezet t
а hulladékkezelést .

(5) Az egyéni hulladékkezelők adott termék- és anyagáramra vonatkozóan teljesítheti k
kötelezettségüket begyűjtést végző teljesítésben közreműködőn keresztül is .

(6)А teljesítésben közreműködők az általuk gyűjtött hulladék mennyiségének az ugyanezen
hulladéknak az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelőssédű
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Társaság (a továbbiakban : OHÜ) felé elszámolt mennyiségével csökkentett mennyiségét
számolhatják e1а szerződött egyéni hulladékkezelők felé .

(7) А teljesítésben közreműködők а szerződött egyéni hulladékkezelők (б)bekezdésben
meghatározott termékeire vonatkozó kibocsátási arányának megfelelően osztják e1 az egyéni
teljesítők között az általuk begy űjtött és hasznosításra átadott mennyiséget .

(8) Az egyéni hulladékkezelést végző kötelezett negyedéves bevallásábanа tárgyév
befejezett negyedéveinek ésа bevallás benyújtásáig hasznosításra történő, igazolt
átvételének mennyiségeit összesítve, valamint kibocsátásainak mennyiségeit összesítv e
veszi figyelembe, és ennek megfelelően számolja ki а 3 . mellékletben meghatározott eljárá s
szerintа lezárt negyedévek összesített kötelezettségét, amelybőlа tárgyévben lezárt
negyedévek után megfizetett termékdíjat levonja. Az így számított különbözet képezi a z
adott negyedév után megfizetendő termékdíjat. Amennyiben а számítás eredménye negatív,
akkor az adott negyedévbenа megfizetést nem kell teljesíteni .

(9) Amennyibenа tárgyévben hulladékhasznosításra 	 átadott mennyiség tényleges
hasznosítása а hasznosítást végzők tárgyévet követő február 20-i kiadott igazolásai alapján
maradéktalanul nem teljesült, akkor az egyéni hulladékkezelést végzőnekа tárgyévi
hulladékkezelési számítást e1 kell végezni а (8) bekezdésben meghatározott eljárás szerint,
de а ténylegesen hasznosított, а (3) bekezdés szerinti mennyiség figyelembevételével . А
termékdíj-különbözetetа tárgyév utolsó negyedévi bevallásának önellenőrzésével kell
bevallani és megfizetni ."

(18)А К .25 . § (2) bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép :

„(2)А kötelezett az általa befizetett egyéb kőolajtermék termékdíját visszaigényelheti ,
amelyre vonatkozóanа használt vagy hulladékká vált,а kötelezettnél termékdíjkötele s
egyéb kőolajtermék anyagában történő hasznosításra történő átadás-átvételének tényét és а
hasznosítás tényét igazolja . ”

(19) А Ktdt . 25 . §-aа következő (б)és (7) bekezdéssel egészül ki :

„(б ) А termékdíjköteles termék alapanyagként történő felhasználása során keletkez ő gyártás i
selejt és hulladék mennyiségére is visszaigényelhető а termékdíj, de ebben az esetbenа
gyártási selejt és hulladék mennyisége а hulladékhasznosítási teljesítmény számításánál ne m
vehető figyelembe .

(7) А 25. § (2) bekezdésében meghatározott visszaigénylés mellett а 3 . § (9) bekezdés b)
pontjában meghatározo tt eljárás nem alkalmazható . ”

(20) А Ktdt.VI. Fejezeteа következő 25/A. §-salegészül ki :

„25/A. § (1)А termékdíjat azon termékek után lehet visszaigényelni, amelyekr e
vonatkozóanа termékdíj megfizetése ténylegesen és igazolható módon megtörtént .

(2)А termékdíj	 visszaigénylésére –а használt vagy hulladékká vált kenőolaj
hasznosításával kapcsolatos visszaigénylés kivételével – a visszaigénylésre való jogosultság
keletkezésének idő ont'а szerinti tár időszakra vonatkozó bevallásban kerülhet sor.



27

(3) А visszaigénylés mértéke –а használtvagyhulladékká vált kenőolaj hasznosításával

kapcsolatos	 visszaigénylés	 ésа termékdíj-előleg visszaigénylése kivételével –а
termékdíjköteles termék forgalomba hozója által az árban felszámított és а kiállított számlán

feltüntetett termékdíj .

(4) Külföldre történő értékesítés esetén nem lehetа termékdíjat visszaigényelniа használ t

vagy hulladékká vált termékdíjköteles termék után, kivéve

а)az újrahasználható csomagolószer-nyilvántartásban található csomagolószer, illetv e

b) az egyéb kőolajtermék

esetében.

(5)	 А 25 . &(2) bekezdésében meghatározott visszaigénylésа tárgynegyedévben

hasznosításra átadott használtvagy hulladékká vált kenőolaj mennyiségére, haа kötelezett

egyben hasznosító is, akkor az általa hasznosításra átvett használt vagy hulladékká vál t

kenőolaj mennyiségére vehet ő igénybe. Abban az esetben, haа kötelezett saját maga

hasznosítjaа saját célra felhasznált termékdíftёteles kenőolajból keletkezett használt vagy

hulladékká vált kenőolajat,а visszaigénylés alapjaа hasznosított használt vagy hulladékká

vált kenőolaj mennyisége.А negyedévente visszaigényelt termékdíj összegének göngyölített

összege nem haladhatja megа tárgyévre vonatkozó befizetések göngyölített összegét .

(6)А 25. § (2) és (2a) bekezdésében meghatározott esetbenа negyedévente visszaigényelt

termékdíj összegének göngyölített összege nem haladhatja meg_а tárgyévre vonatkoz ó

befizetések göngyölített összegét ."

(21)А Ktdt.27/А.& (1) és (2) bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép :

„(1)Belföldi előállítású reklámhordozó papír eseténа belföldi megrendelő írásban

nyilatkozikа megrendelés, de legkésőbbа szerződéskötés soránа nyomdai szolgáltatást

teljesítő felé arról, hogy az általa megrendelt termék –annak mellékletét is ideértve –

reklámhordozó papírnak minősül-e. Amennyibenа megrendelés nem termékdíjköteles

reklámhordozó papír el őállítására vonatkozik, úgyа megrendelőnek jeleznie kell, hogyа
megrendelt áruа 2. § 26. pontjában meghatározott reklámhordozó papír definíció melyi k

alpontja szerint nem tartozikа reklámhordozó papír fogalma alá.А valótlanul nyilatkozó

megrendelő termékdíj-kötelezetté válik .

(2)А megrendelést teljesít ő köteles 6 évig megőrizni az általa előállított reklámhordozó

papír termék elektronikus vagy nyomtatott példányát és azt az állami adó- és vámhatóság

ellenőrzése, hatósági eljárása során kérésre bemutatni .”

(22)А Ktdt.30. alcímeа következő 40/C. §-salegészül ki :

„40/C. & (1)А 2013 . december 31-ig az állami adó- és vámhatóságnakа 14. & (5) bekezdé s

а •ont a ala, án o_szerűen be'е1entett szerződéses átvállalások hatál osak а be'elentett

időszak végéig, és nem kell az átvállalási szerz ődést módosítani, valamint azt ismételten

bejelenteniа 14 . & (5) bekezdésа)pontаа) alpontja szerinti jogcím alapión .

(2)А kollektív befektetési formákról és kezelőikrő l, valamint egyes pénzügyi tárgy ú

törvények módosításáról szóló 2014 . évi	 . . . törvénnyel(а továbbiakban: Módty. 1 .)

módosított 25 . & (1) bekezdés f) pontja szerinti termékdíj visszaigénylési jogcímа külföldre

igazoltan kiszállított csomagolószerek esetében 2014^ апuаr 1-jétő l alkalmazható .”
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(23)А Ktdt.30. alcímeа következő 40/D . §-sa1 egészül ki :

„40/D. § (1) А csekély mennyiségű kibocsátó а 2014.ёу tekintetében а 10. § (За)
bekezdésében meghatározott bejelentést 2014 . április 20-ig teheti meg . Е bekezdés szerinti
bejelentésselа 2014.ёу tekintetében más jogcímre való bejelentés megváltoztatható .

(2) А Módty. I . hatálybalépésekor csekély mennyiségű csomagolást forgalomba hozó vagy
saját célra felhasználó kötelezettként az állami adóhatósághoz bejelentkezett kötelezette t
úgy kell tekinteni, hogy bejelentését csekélymennyiségű kibocsátóként tette meg.

(3) А csekély mennyiségű kibocsátó — а (2) bekezdésben foglalt kötelezett kivételével — а
termékdí^аtalány-fizetéstа 2014. évi tárgyév (adóév) utolsó három negyedévébe n
forgalomba hozott, saját célra felhasznált, vagy készletre vett termékdíjköteles termék
tekintetében veheti igénybe, legfeljebb а 2. § 6 . pontjában foglalt mennyiség erejéig, а 15.§
(2) bekezdésében foglalt termékdíjátalány megfizetése mellett .

(4) А (2) bekezdésben foglalt kötelezett а termékdíjátalány-fizetést а teljes tárgyév (adóév )
tekintetében igénybe veheti azzal, hogyа 2014. évi tárgyév (adóév) els ő negyedévében
kibocsátott csomagolószerа 2. § 6. pontjában foglalt teljes mennyiségbe beszámít .

(5) А (2) bekezdésben foglalt kötelezett, haа 2. § 6. pontja szerinti,а csomagolószere n
kívüli mennyiségetа 2014. évben túllépi,а 2014. év tekintetébenа csomagolószerre
vonatkozó termékdí^аtаlány-fizetésre jogosult marad .”

(24)А К .30 . alcímeа következő 40/E. §-sa1 egészül ki :

„40/E. §А 2014. július 1 jét megel őzően az állami adó- és vámhatóságnak jogszerűen
bejelentett szerz ődéses átvállalások hatályosakа bejelentett átvállalási id őszak végéig, és
nem kell az átvállalási szerz ődés nyilvántartásba vételét kérni, ha az adatokban változás nem
következik be.”

(25)А Ktdt . I . melléklete helyébeа 19. melléklet lép .

(26)А Ktdt .

1. 7. § (2) bekezdésében az „a törvény 2 . melléklete állapítja meg .” szövegrész helyébe az „ a
2. melléklet állapítja meg (kollektív teljesítés) .” ,

2. 11 . § (3) bekezdésében а „bevallási és nyilvántartási” szövegrész helyébe а „bevallási ,
nyilvántartási, továbbá számlazáradékolási” ,

3 .	 19 .	 (1) bekezdésében az „Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofi t
Korlátolt Felelősségű Társaság (а továbbiakban : OHÜ)” szövegrész helyébe az „OHÜ”, és

4. 25 .	 (1) bekezdés f) pontjábanа „27. § (3) bekezdésben” szövegrész helyébeа „4. § (2)
bekezdés d) pontjában”

szöveg lép .
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(27) Hatályát vesztiа Ktdt.12/A. § (1)bekezdésében az „–е törvén, valamintа
végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint –” szövegrész .

279. §А központihitelinformációs rendszerrőlszóló 2011 . évi CXXII. törvény 3 . § (2)
bekezdés c) pontja helyébeа következő rendelkezés lép :
(A KHR kezelésére engedélyt az kaphat,akiа Hpt. 18. §-ábaп foglalt feltételekentúl az alábbi
feltételeknekis megfelel:Z
„c)а hitelreferencia-szolgáltatást főtevékenységként végzi,”

280. §А nemzetiségek jogairól szóló 2011 .évi CLXXIX. törvény(a továbbiakban:Nek tv . )
242. §-a helyébeа következő rendelkezés lép :
„242. § (1) Az 50-55. §-t, az56.§ (2)-(3) bekezdését,az 57-72. §-t első alkalommal azе
törvén hatál bal : • ését követő általános nemzetisé • ' önkormán zaci választásokon kel l
alkalmazni .
(2)А nemzetiségi önkormányzati képvisel ők2024.évi általános választását megel őzőenа
települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását akkor kell kitűzni, haа
településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma a legutolsó népszámlálásnak a z
adott	 nemzetiséghez	 tartozásra	 vonatkozó	 kérdéseire	 nyújtott	 adatszolgáltatás
nemzetiségenként összesített adatai szerint	 а huszonöt főt eléri .Az 56.§ (1) bekezdését első
alkalommalа nemzetiségi önkormányzati képviselők2024.évi általános választásán kell
alkalmazni .”"

281 .	 §	 (1)А termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Pftv.)а következő 10/A. alcímmel egészül ki :

„10/A. Egyes termékek piacfelügyeleti ellenőrzésével kapcsolatos különös rendelkezése k

17/A. § (1) Felvonótés mozgólépcs őt létesíteni, áthelyezni, átalakítani, а létesítést követően
használatba venni és m űszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatukat elvégezni az е törvény
végrehajtására	 kiadott	 kormányrendeletben	 meghatározott	 közigazgatási 	 hatóság
engedélyével (nyilvántartásba vételével)1ehet.

(2) А Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban :МКЕН) közhitelű
hatósági	 nyilvántartást	 vezet	 а 	 felvonók	 és	 mozgólépcsők	 kötelező 	 műszaki
biztonságtechnikai felülvizsgálatát végz ő ellenőrökről (a továbbiakban: ellenőrök).А
nyilvántartás -а szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általáno s
szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl -tartalmazza az ellen őr nevét,
születésének helyét és időpontját,	 az ellenőr képesítésének megnevezését, az által a
végezhető tevékenységek meghatározását .

(3) А МКЕН az ellenőrök jegyzékét honlapján közzéteszi, amely tartalmazza az ellen őr
nevét, az ellenőri engedély számát, továbbá – ha ahhoz az ellenőr előzetesen hozzájárult –а
hatósági nyilvántartásba bejelentett lakcímét, székhelyét, а telefonszámát,а faxszámát és az
elektronikus postacímét . ”

(2)А Pftv. 30. §(1) bekezdés d) poncahelyébe а következő rendelkezés lép :

(Felhatalmazást kapа Kormány, hogy)
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„d)а felvonók és mozgólépcsők létesítésével összefüggő engedélyezésre, üzemeltetésére ,
ellenőrzésére, az eljáró hatóság kijelölésére, feladataira és eljárására, а felvonó szakértő i ,
tervezői és ellenőri tevékenységre,а felvonók és mozgólépcs ők (mozgфárdák), valamint az
ezekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokat”

(rendeletben határоzza meg. )

(3)А Pftv.30. §-aа következő (la) bekezdéssel egészül ki :

„(la)Felhatalmazást kap az iparügyekért felel ős miniszter, hogy — az adópolitikáért felel ős
miniszterrel egyetértésben 	 а nyilvántartott szervezetek ésа felvonó- és mozgólépcső
ellenőrök engedélyezéséért ésа nyilvántartásba vételért,а felvonók és mozgólépcsők
nyilvántartásának vezetéséért, beleértve а nyilvántartásba vételt is, továbbáа felvonók és
mozgólépcsők	 létesítésének,	 használatbavételének,	 áthelyezésének,	 átalakításának,
megszüntetésének és ismételt üzemeltetésének engedélyezéséért fizetendő díj - ideértveа
jogorvoslati díjat is - mértékét, valamintа beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával t
visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat rendeletben határozza meg . ”

282. §А Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012 . évi
CXXVI.törvény 56 . § (1) bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép :

„(1)Akinek kamarai tagsági viszonya kizárólagа Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012 . évi CXXVI. törvény módosításáról szóló 2013 . évi
CCXLVII. törvény (a továbbiakban : Mód. tv.)	 18 .	 §	 b)—c)pontjával megállapított
rendelkezéseken alapul, tagsági viszonya 2013 . december 31 . naрjánа törvény alapján
megszűnik, az általuk befizetett 2013 . évre esedékes kamarai tagdíjat kérelemre 60 napo n
belül vissza kell fizetni . ”

283 .	 Hatályát vesztiа honvédek jogállásáról szóló 2012.éviССУ.törvény 144. alcíme .

284 .	 (1)А mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013 . évi CXXII . törvény (a
továbbiakban: Földforgalmi tv.) 68. § (5) bekezdéseа következő szöveggel lép hatályba :

(5) А helyi földbizottság állásfoglalása ellen kifo ag s terjeszthető еIő а települési
önkormányzat	 képviselő-testületénél .	 А 	 képviselő-testület 	 döntése	 ellen	 további
jogorvoslatnak, panasznak, felszólalásnak nincs helye ."

(2)А Földforgalmi tv . 72 . §-aа következő i) ponttal egészül ki :

[Felhatalmazást kapа Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg/

„i)а helyi földbizottság állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálásának részlete s
szabályait.”

285 .	 Nem lép hatályba az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények,
valamintа Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010 . évi CXXII . törvény módosításáró l
szóló 2013 . éviСС.törvény 271 . §-a .
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286. § (1)А mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013 .évi CXXII.törvénnyel
összefüggő egyes rendelkezésekr ő l és átmeneti szabályokról szóló 2013 .évi CCXII.törvény
(a továbbiakban: Fétv.) I . fejezeteа következő 2/A-2/C. §-sal egészül ki :

„2/A. § (1) А föld tulajdonjoga vagy а földhasználati jogosultság megszerzésének а hatósági
jóváhagyásával, а szerzési feltételek és korlátozások hatósági ellen őrzésével összefüggésben а
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá ne m
tartozó természetes személy (a továbbiakban: személyi azonosítóval nem rendelkező személv)
számára, е személynek az ingatlan-nyilvántartásba, а földhasználati nyilvántartásba, valamint
а földművesekről ésа mezőgazdasági termelőszervezetekről vezetett nyilvántartásba vétel e
során –а földhivatali információs rendszer keretében – bels ő egyedi azonosítót kel l
megállapítani .

(2) Az (1)bekezdés szerinti belső egyedi azonosítóolyanszámjegysor, amely az (1 )
bekezdésben meghatározott célból, az ott m qghatározott nyilvántartásokbanа személyi
azonosítóval nem rendelkez ő személyt egyértelműen azonosítja, az е nyilvántartásokban val ó
egyedi azonosítását szolgálja .

(3) А személyi azonosítóval nem rendelkez ő személy belső egyedi azonosítója tizennégy
jegyű szám, amelynek I . számjegye konstans 8-as szám,а 2-8 . számjegyeа természetes
személy nemének megfelelő kódszám,а születési évének utolsó két számjegye, valamintа
születés hóna .'a és na. ' a а 9-14 szám е е technikai azonosító szám valamint az
állampolgárságának megfelel ő kódszám .

(4) Az (1)bekezdésben meghatározott nyilvántartásokat vezet ő ingatlanügyi hatóság, illetve
mezőgazdasági igazgatási szervabelső egyedi azonosítót kizárólagа (2) bekezdésben
meghatározott	 célból	 kezelheti,	 azt	 csak egymás között továbbíthatja, 	 és	 az	 а
nyilvántartásokból történ ő adatszolgáltatás során nem tüntethető felа nyilvántartásokból
bármilyen módon és eszközzel szolgáltatott okiratokon .

(5) Az ingatlanügyi hatóság, illetve mezőgazdasági igazgatási szerva személyi azonosítóval
nem rendelkező személynek az (1) bekezdésben meghatározott valamely nyilvántartásba val ó
első bejegyzése alkalmával állapítja megа belső egyedi azonosítót.А személyi azonosítóval
nem rendelkező személynek csak egy belső egyedi azonosítója lehet .

(6) А személyiazonosítóval nem rendelkez ő személyа belső egyedi azonosítót köteles
megadni	 az	 ingatlan-nyilvántartással, 	 а 	 földhasználati	 nyilvántartással,	 valamint	 а
földművesekrő l	 és	 а 	 mezőgazdasági	 termelőszervezetekről	 vezetett	 nyilvántartással
kapcsolatos eljárásokban, feltéve ha arról а (7) bekezdésben meghatározottak szerint
tájékoztatást kapott .

(7) А személyiazonosítóval nem rendelkező személytа belső egyedi azonosítóról az ingatlan-
nyilvántartásba, а földhasználati nyilvántartásba, vagy а földművesekrő l és а mezőgazdasági
termelőszervezetekrő l vezetett nyilvántartásba való első alkalommal történő bejegyzésével
egyidejűleg kell tájékoztatni.А tájékoztatásnak ki kell terjednie arra, hogy az (1)-(3 )
bekezdésben meghatározottak szerintа belső egyedi azonosító mit szolgál, továbbáа
személyi azonosítóval nem rendelkez ő személynek а (6) bekezdésben foglalt kötelezettségére .

2/13 .	 (1)А statisztikai azonosítóval, cégjegyzékszámmal nem rendelkez ő tagállami vag y
külföldi székhelyű gazdálkodó szervezet belső egyedi azonosítója legfeljebb tíz jegy ű szám
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amelynek az els ő nyolc számjegyeа gazdálkodó szervezet egyedileg képzett technika i
azonosítóját, az utolsó két számjegye а székhely szerinti államnak megfelelő kódszámot
tartalmazza.

(2)А statisztikai azonosítóval, cégjegyzékszámmal nem rendelkező tagállami vagy külföldi
székhelyű gazdálkodó szervezet esetébenа 2/A. § (1)-(2) bekezdésében ésа (4)-(7 )
bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell .

2/C. § Az е törvényben meghatározott nyilvántartások adattartalma, ésа nyilvántartásokból
történő adatszolgáltatások tekintetében, ott aholа törvény személyi azonosítóról vag y
statisztikai azonosítóról és cégjegyzékszámról rendelkezik,а személyi azonosítóval nem
rendelkező személy ésа tagállamivagy külföldi székhelyű gazdálkodó szervezet tekintetében
а 2/A. § ésа 2/13 .§ szerinti belső egyedi azonosítót kell érteni . "

(2)А Féty.13 . §-aа következő szöveggel lép hatályba :

„13.	 (1)А föld tulajdonjogánakа megszerzésére irányuló szerződésnek —а Földforgalmi
törvény 13—15 . §-ában meghatározottakon túl — tartalmaznia kell а szerződő felek, illetveа
szerző fél(а továbbiakban együtt : szerződő fél) következő adatait :
а)természetes személy szerződő fél

aa) természetes személyazonosító adatait,
ab) személyi azonosítóiétа polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáró l

szóló törvény hatálya alá tartozó természetes személyek esetében ,
ас) а személyi azonosítóval nem rendelkező személy esetébenа 2/A. §-ban meghatározott

belső egyedi azonosító számot, feltéve, ha arról tájékoztatást kapott,
ad) állampolgárságát ,
ае) lakcímét ;

b)а gazdálkodó szervezet szerződő fél
ba) megnevezését,
bb) statisztikai azonosítóját ,
bc) cégjegyzékszámát, haа gazdálkodó szervezetа cégnyilvánosságról,а bírósági

cégeljárásról ésа végelszámolásról szóló törvény hatálya alá tartozik ,
bd) а statísztikai azonosítóval, cégjegyzékszámmal nem rendelkez ő tagállami vagy

külföldi székhelyű gazdálkodó szervezet esetébenа 2/B . §-ban meghatározott belső
е edi azonosító számot feltéve ha arról ff ékoztatást ka • ot t

be) székhelyét (telephelyét) ,
b~ vezető tisztségviselő vagy cégvezető családi és utónevét, lakcímét, illetve а törvényes

ké .viselő családi és utónevét tisztséét
bg)részéről eljáró meghatalmazott természetes személy családi és utónevét, lakcímét ,
bh)bélyegzőjének lenyomatát .

(2) Haа szerző fél tagjaа Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztés i
Kamarának(а továbbiakban: Kamara), akkor az (1) bekezdésben foglaltakon túlа tagsági
azonosító számát is tartalmaznia kellа szerződésnek .

(3) Az adás-vételi szerz ődésben rögzíteni kell azt is, hogyа vevő elővásárlásra jogosult-e.Е
jogosultság fennállása esetén meg kell jelölniа szerződésben azt is, ho'yа jogosultság mely
törvényen, és az ott meghatározott sorrend mely ranghelyén áll fenn.А szerződésen alapuló
elővásárlási jog esetén ennek tényét kell rögzíteni az adás-vételi szerződésben.”
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(3)А Féty.30. § (2) bekezdésа)pontаа)alpontjaа következő szöveggel lép hatályba :

[А Ket. -ben meghatározott eseteken túl az ügyintézési határid őbe nem számít be:
а helyi földbizottságmegkeresésétől/

„аа)а helyi földbizottság_ állásfoglalásának, illetve az azzal kapcsolatos kifogás elbírálás a
kapcsánа képviselő-testület döntésénekа mezőgazdasági igazgatási	 szervhez val ó
beérkezéséig, vagy”

[terjedő időtartam;]

(4)А Féty.99. §-aа következő (la)-(1d) bekezdéssel egészül ki :

„(la)А földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az általa üzemeltetet t
földhasználati nyilvántartás adatbázisából –а földügyért felel ős miniszter által jóváhagyott
egyedi megállapodás alapján – adatfeldolgozási tevékenységet igénylő esetekben

а) hatóság részére hatósági ellenőrzése teljesítéséhez z
b) mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv részére költségvetési vagy európa i

uniós támogatás igényléséhez szükséges feltételek teljesítésének megállapításához ,
c) országos statisztikai célú adatgyűjtéshez, vagy
d) több ingatlanügyi hatóság illetékességi területére kiterjed ő adatigénylés esetén

elektronikus dokumentumként elektronikusan feldolgozható formában adatot szolgáltat .

(1b) Az (la) bekezdésc) és d) pontja szerinti célból bárki igényelhet adatszolgáltatást, ha а
kérelmében igazolja,hogy azadatok megismerése jogszabályban meghatározott feladat a
ellátásának teljesítéséhez szükséges .

(1 c) Az (1 a) bekezdésben meghatározott elektronikus dokumentum az (1 a) bekezdésbe n
meghatározott adatszolgáltatás iránti igény célhozkötö ttségétől függőenа földhasználati lap
másolaton megjeleníthet ő adatokat tartalmazhatja. Az elektronikus dokumentum nem
tartalmazhatjaа 94. § (1) bekezdésb)pontbс)ésbd)alpontjában, valamint c) pontсс)éscd)
alpontjában foglalt adatokat.

(1 d) Az egyedi megállapodásnak tartalmaznia kell az adatfeldolgozási tevékenysé g
meghatározását,	 az elektronikus dokumentum adattartalmát, formátumát, valamint az
adatszolgáltatás teljesítésénekа határidejét és az ellenszolgáltatás mértékét, illetve a z
ingyenességét . ”

(5)А Féty. 100. § (3) bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép :

„(3)А nyilvántartás tartalmazza
а)а földműves

аа)természetes személyazonosító adatait ,
ab)állampolgárságát,
ас)lakcímét ,
ad а о l агok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény határ
alá tartozó természetes személyes esetébenа személyi azonosítóját,
ае)mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettség esetén az ezt igazoló okira t

számát,
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aflaz ае)alpontban foglaltak hiányában az arra való utalást, hogy а Földforgalmi törvény
5 . § 7 . pont a) vagyа b) pontig szerint végzi az ott meghatározott tevékenységet ,
ah)kényszerhasznosítóként való jelentkezésének tényét ;

b)а mezőgazdasági termel őszervezet
ba)megnevezését,
bb) –а statisztikáról szóló törvény hatálya alá tartozása esetében – statisztikai

azonosítóját,
bc) –а cégnyilvánosságról,а bírósá4i cégeljárásról ésа végelszámolásról szóló törvény
hatálya alá tartozása esetében –cégjegyzékszámát ,
bd)székhelyét(telephelyét, fióktelepét) ,
bе) )а Földforgalmi törvény 5 . § 19. ponta)pontас)alpontjában, valamint 26 . pont c)

ont'ában me atározott vezető tisztsé iselő 'ének va сё ezető 'ének
1. természetes személyazonosító adatait ,
2. állampolgárságát ,
3. lakóhelyét ,
4. а polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvén y

hatálya alá tartozó természetes személyek esetében а személyi azonosítóját, é s
5. а mezőgazdaságivagyerdészeti szakirányú képzettsége esetén az ezt igazoló okira t

számát, vagy
6. az 5 . pontban foglaltak hiányában a 3 éves üzemi gyakorlat fennállásának а tényét ,

bf)újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet jellege esetén az erre való utalást ,
bg) kényszerhasznosítóként való jelentkezésének tényét ;

c)а mezőgazdasági üzemközpont esetén
са)az üzemközpont fekvése szerinti ingatlan helyrajzi számát,а fekvése szerinti
településnek, és az ingatlan fekvésénekа megielölését ,
cb)azt, hogy а földművesnek, illetve а mezőgazdasági termel őszervezetnek az ingatlanon
tulajdonjoga, haszonélvezeti joga, vagyonkezelő i joga, vagy használati joga áll fenn, és
сс)а cb)alpont szerinti jogosultság megszerzésének kezd ő időpontját.”

(6) А Féty. 100 .	 (4) bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép :

„(4)	 А 	 nyilvántartásba bejegyzett	 természetes	 személy és gazdálkodó	 szervezet
azonosításáhozа mezőgazdasági igazgatási szerv jogosult kezelni
а а természetes szeméi ü _ félnek а 3	 bekezdésa)pontaa)–ad)alpontjában,а b pont

beZalpontja 1-4 . alpontjaiban meghatározott adatait ,
b) a gazdálkodó szervezet ügyfélnek a (3) bekezdés b) pont bа~d) alpontjában

meghatározott adatait .

(7) А Féty.100. §-aа következő (4a) bekezdéssel egészül ki :

„(4a) А (3)bekezdés a)pont ad)alpontjában, valamint а b)pont bb)–bc)alpontjában és а be)
a1 , ont 4 . a1 • ont' ában fo ' lalt adatok а n ilvántartásból szol _áltatható másolaton továbbá а
nyilvántartás okirattárából kiadott másolatokon nem tüntethet ő fel . ”

(8) А Féty. 100. § (5) bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép :

„(5) A mező azdаsági igazgatási szervanyilvántartás számítógépes adatbázisából papír аlаpú
vagy elektronikus másolattal díj- és illetékmentesen szolgáltat adatot . Elektronikus másolat а
számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásaira az ingatlan -nyilvántartásról
szóló	 törvényben meghatározott	 jogosultak	 részére,	 adatátviteli	 vonalon	 keresztül
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szolgáltatható . Ez esetbenа jogosultnakа szolgáltatás igénybevételekor meg kell jelölniа
feladata ellátására vonatkozó pontos jogszabályhelyet és annak az ügyiratnak а számát, amely
elintézéséhez az adatszolgáltatást kéri . "

(9) А Féty. XIV. Fejezeteа következő 100/A.§-sal egészül ki :

„100/A.&А nyilvántartási eljárás díj- és illetékmentes eljárás .”

(10) А Féty. 102 . & (1) bekezdésének a)-b) pontja helyébeа következő rendelkezés lép :

[A helyi földbizottságról és annak tagjairólа jegvzó nyilvántartást vezet.А nyilvántartás
tartalmazza]

„a)а természetes személy tag, valamintа mezőgazdasági termelőszervezet tag, továbbáа
Földforgalmi törvény 40 . & (3) és (4) bekezdésében meghatározo tt köznevelési vag y
felsőoktatási	 intézmény, bevett egyház vagy annak bels ő egyházi jogi személye
képviseletében eljáró személy
аа)természetes személyazonosító adataitz
(Ib)állampolgárságát ,
ас)lakcímét ;

b)а mezőgazdasági termelőszervezet tag megnevezését, székhelyét és telephelyét, valamint
az a) pontban foglalt köznevelési vagy felsőoktatási intézmény, bevett egyház vagy annak
belső egyházi jogi személye megnevezését és székhelyét ; ”

(11) А Féty. XV. fejezeteа következő 103/A-103/C. §-sal egészül ki .

„103/A.§(1)А helyi földbizottság az állásfoglalásátа települési önkormányzat jegyzője
annak kézhezvételét követ ő 3пароп belülа települési önkormányzat polgármesteri hivatala ,
illetve közös önkormányzati hivatal esetében а közös önkormányzati hivatal hirdetőtábláján5
napra kifüggeszti . Az állásfoglalás ellen –а hirdetőtáblán való kifüggesztést követő 5 napon
belül – az eladó,а vevő , illetve az el ővásárlásra jogosult kifogást terjeszthet elő а települési
önkormányzat képvisel ő -testületénél . А kifogást a iegyzőhöz kell benyújtani .

(2) А képviselő-testület megváltoztatjaа kifogással érintett 	 állásfoglalást, ha annak
elfogadásáraа Földforgalmi törvény 23 -25 . §-a megsértésével került sor, egyébkéntа kifogást
elutasítja. Az elkésett kifogástа képviselő-testület érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.А
képviselő -testületа döntéséről tájékoztatjaа helyi földbizottságot,а kifogást tevőt ésа
mezőgazdasági igazgatási szervet.А képviselő-testületа kifogást 15пароп belül zárt ülésen
bírálja e1 .

(3) Kifogás benyújtása eseténе törvény ésа Földforgalmi tőrvény alkalmazásábanа helyi
földbizottság állásfoglalásának közlését ől számított határidőkа képviselő - testület döntése
közlésétől számítandók .

103/13 . & (1)А helyi földbizottság felettа fővárosi és megyei kormányhivatal törvényesség i
felügyeletet gyakorol .

(2) А fővárosi és megyei kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében e11en őrzí, hogy
а helyi földbizo ttság

a) működésével kapcsolatos belső szabályzatai megfelelnek-e а jo sg zabályoknak,
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b) működése, határozatai megfelelnek-e a1оgszabályoknak ésа belső szabályzatainak .

(3) Haа törvényességi felügyeleti jogkör gyakorlása soránа fővárosi és megyei
kormányhivatal törvénysértést észlel, megfelel ő határidő megjelölésével –а jegyző útján–
felhívjaа helyi földbizottságotа törvényesség helyreállítására.

(4) Haа helyi földbizottság működésképtelen vagyа működésképtelenné válás közvetlen
veszélye fenyeget,а fővárosi és megyei kormányhivatal megfelel ő határidő megjelölésével
felhívjaа helyi földbizottságot, hogy állítsa helyreа törvényes működését, továbbá felhívjaа
jegyzőt, hogyа helyi földbizottság ülését hívja össze .

103/C. § Haа jegyző arról értesítiа fővárosi és megyei kormányhivatalt, hogyа 1038 .	 (4)
bekezdése szerinti felhívásban megszabott határid ő eredménytelenül járt 1e,а fővárosi é s
megyei kormányhivatal felhívjaа mezőgazdasági igazgatási szervet, hogyа 103. § (1 )
bekezdése szerint járjon e1 ."

(12)А Féty. 107. §-a helyébeа következő rendelkezés lép :

„107. § Az I . és 2 . §, а 3-10. &, а 20. &, а 41-42. &, а 45. §, а 64-65 . §, а 77. § (1) bekezdése, а
89-90. §,а 101 . &,а 103-103/C . &,а 105 . &,а 106. & (2) bekezdése,а 111-119. § ésа 148 .
az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján, a 142 . (1 -3) be(ezdése, (7) bekezdés a)-c)
és f)-h) pontja és (8) bekezdése az Alaptörvény 38 . cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosna k
minősül .”

(14)А Féty. 108. & (2) bekezdése helуёbea következő rendelkezés lép, egyúttalа 108 .	 а
következő (3) bekezdéssel egészül ki :

„(2) Semmisа föld használati jogosultságának átengedésér ő l szóló olyan szerződés, amelye t
az (1) bekezdésben meghatározott id őtartamig fennálló haszonélvezeti jog jogosultjaа
haszonélvezeti jog megszűnését követő idő tartamra kötött .

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott id őtartamig fennálló haszonélvezeti jog jogosultja által
а 	 . . . .	 szóló 2014. évi	 . . .	 törvény hatályba lépése előtt létesített,	 а föld használati
jogosultságának átengedéséről szóló szerződés 2014. szeptember 1-jénа törvény erejénél
fogva megszűnik . ”

(15)А Féty .
a) 18 . &-aа „13 . & (1) bekezdésében” szövegrész helyettа „13 . & (1)-(2) bekezdésében” ,
b) 28 . & (1) bekezdésa)pontad)alpontjaа „magánszemélyek” szövegrész helyettа

„természetes személyek” ,
c) 28 . & (1) bekezdésb)pontjabc)alpontjaа „statisztikai azonosítóját (törzsszámát) ”

szövegrész helyettа „statisztikai azonosítóját”
szöveggel lép hatályba.

(16)А Féty. 6. § (1) bekezdésébenа , ;hektáronként elérteа fél állategységet ." szövegrész
helyébe az „elérteа 600 állategységet .” szöveg lép .

(17)А Féty .
a) 48 . & (1) bekezdésébenа „13 . & (1) bekezdésében” szövegrész helyébeа „13 . § (1)-(2)

bekezdésében”,
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b) 71 . § (4)bekezdés b) pontjábanа „magánszemély” szövegrész helyébeа „természetes
személy”,

c) 76.§ (8) bekezdésébenа „(2) bekezdésben” szövegrész helyébeа „(3) bekezdésben” ,
d) 94. § (1) bekezdésb)pontjabd)alpontjábanа „magánszemélyek” szövegrész helyébe

а „természetes személyek” ,
e) 108 . § (1) bekezdésébenа „haszonélvezeti jog” szövegrész helyébeа „haszonélvezeti

jog továbbá használat joga”
szöveg lép .

287. §А hitelintézetekről ésа pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013 .évi CCXXXVII.törvény
32. § (4) bekezdésében az „az (1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „az (1) és (2 )
bekezdésben” szöveg lép ." "

5. А törvényjavaslat 254 . és 255. §-a а következők szerint módosul :

„254. § (1) (E törvény hatálybalépésével egyidej ű leg h] Hatályát veszt i
a) а befektetési alapkezel őkről és а kollektív befektetési formákról szóló 2011 . évi CXCIII .
törvény,
b) а Tpt. I . § n)-p) pontja; 5. § (1) bekezdés 71-74. pontja; а Nyolcadik/A . Rész; 381 . § (1 )
bekezdése; 391 . § (1) bekezdés j) pontja; 26 . számú melléklete,
c) az MNBty. 63 . § (2) bekezdésében а „hatósági” szöveg .
(2) Е törvény 122 . §-a és 123 . §-a az Európai Bizottság - az ABAK-irányelv 68 . cikk (6)
bekezdése alapján -elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusának meghozatalát követő
15 . napon hatályát veszti .
(3) А miniszter az Európai Bizottság (2) bekezdésben meghatározott jogi aktusa
meghozatalának időpontját -annak ismertté válását követ ően haladéktalanul - а Magyar
Közlönyben közzétett egyedi határozattal állapítja meg .

255 . § Nem lép hatályba az egyes törvényeknek az új Polgári Törvényköny v
hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013 . évi CCLII . törvény 152 . § (2)
bekezdés	 és g) pontja, 171 . §-a és 7 . melléklete . ”

6. А törvényjavaslat а következő 16. melléklettel egészül ki :

„16. mellékletа 2014. évi. . . törvényhez

1 . Az Sza tv . I . számú melléklet 2 . •ont 2 .7 . a1 • ont a hel ébe а következő rendelkezés lé • :

(A lakáshoz kapcsolódóan adómentes .)

„2 .7.а munkáltató által lakáscélú felhasználásraа munkavállalónak hitelintézet vagyа
kincstár útján, annak igazolása alapján,а 9.3 . pontban és az adópolitikáért felel ős miniszter
rendeletében meghatározott feltételek és eljárás szerint nyújtott, vissza nem térítend ő
támogatás (ideértveа munkáltató által lakáscélú felhasználásra nyújtott kölcsön elengedet t
összegét, továbbáа lakáscélú felhasználásra hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól felvet t
hitel	 visszafizetéséhez,	 törlesztéséhez,	 а 	 hitelhez	 kapcsolódó	 más kötelezettségek
megfizetéséhez nyújtott támogatást is) а vételár,а teljes építési költség vagyа korszerűsítés
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költségének 30 százalékáig, de több munkáltató esetén isа folyósítás évét megelőző négy
évben ilyenként folyósított összegekkel együtt legfeljebb 5 millió forintig terjed ő összegben,
feltéve, hogyа lakás szobaszáma nem haladja meg а lakáscélú állami támogatásokról szól ó
kormányrendeletben meghatározott 	 méltányolható	 lakásigényt	 (lakáscélú munkáltató i
támogatás) ;"

2. Az Szja tv . I . számú melléklet 9.pont 9 .3 . alpontja helyébe а következő rendelkezés lép :

(Adómentességre vonatkozó vegyes rendelkezések)

„9.3 . А lakáscélú munkáltatói támogatás adómentességével kapcsolatos szabályok
9 .3 .1 . Lakáscélú felhasználás :
a) а belföldön fekvő lakás tulajdonjogának ésа lakáshoz locsolódó földhasználati jognak
adásvétel vagy más visszterhes szerződés keretében történő megszerzése (ideértveа lakás
zártvégű lízingbe vételét is) ,
b) а belföldön fekvő lakás építése, építtetése ,
c) а belföldön fekv ő lakás alapterületének legalább egy lakószobával történ ő bővítését
eredményező növelése ,
d)	 а lakáscélú állami támogatásokról	 szóló kormányrendelet szerint meghatározot t
korszerűsítés .
9 .3 .2.А lakáscélú munkáltatói támogatás akkor tekinthet ő adómentesnek, haа munkáltató
rendelkezikа hitelintézet,а kincstár igazolásával. Haа hitelintézet,а kincstár igazolás a
alapján az adóévi lakáscélú munkáltatói támogatás részben vagy egészben nem felel meg az
adómentesség feltételeinek, vagy haа munkáltató nem rendelkezik az igazolással,а
munkáltató а közterheket az adóévet követő év május hónapra — lakás korszerűsítéséhez adott
támogatás esetén az adóévet követő második év május hónapra — vonatkozó kötelezettségként
állapítja meg, vallja be és fizeti meg .
9.3 .3.А hitelintézet,а kincstára közvetítésével nyújtott lakáscélú munkáltatói támogatásró l
kiállított igazolás adattartalmáról,а munkáltatóа kölcsön általa elengedett összegérő l adatot
szolgáltat az állami adóhatóságnak . ”

7. А törvényjavaslat а következő 17. melléklettel egészül ki :

„17. mellékletа 2014. évi. . . töiпvényhez

1. mellékletа 2004. évi I. töгvényhez

A B
Az ingatlan helyrajzi száma А kelölt vaуonkezelő

Budapest, 38440/52 Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllő i

út 129 . )
Budapest, 38440/53 Ferencvárosi Torna Club

(székhely: Budapest 1091, Üllő i
út 129 . )

Budapest, 38440/54 Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllő i

út 129.)
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5 Budapest, 38293/78 Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllő i

út 129)
6 Budapest, 74333 Újpesti Torna Egylet (székhely :

Budapest 1044, Megyeri út 13 . )
7 Budapest, 74232 pesti Torna Egylet (székhely :

Budapest 1044, Megyeri út 13 . )
8 Budapest, 38852/6 Magyar Testgyakorlók Кёге

(székhely: Budapest 1073;
Erzsébet krt . 24. I . emelet )

9 Budapest, 38821/4 Magyar Testgyakorlók Кёге
(székhely: Budapest 1073;
Erzsébet krt . 24. I . emelet )

10 Budapest, 26085/1123 Vasas Sport Club (székhely:
Budapest 1139, Fáy utca 58 . )

11 Budapest, 29834/3 Budapesti Vasutas Sport Club —
Zugló КН Egyesület (székhely :

1142 Budapest, Sz őnyi út 2 . )
12 Budapest, 29834/10 Budapesti Vasutas Sport Club —

Zugló КН Egyesület (székhely :
1142 Budapest, Sz őnyi út 2 . )

13 Budapest, 29834/1 Budapesti Vasutas Sport Club —
Zugló КН Egyesület (székhely :

1142 Budapest, Sz őnyi út 2 . )
14 Budapest, 29834/3 . Budapesti Vasutas Sport Club —

Zug1ó КН Egyesület (székhely :
1142 Budapest, Sz őnyi út 2.)

„

8. А törvényjavaslat а következő 18. melléklettel egészül ki :

„ 18.mellékletа 2014. évi. . . törvéпyhez

„ 1 . Mellékletа 2009. évi LXXXV. törvéпyhez

1. А 62/G.§ (1) bekezdés szerinti visszaigazolá s
„A NYILATKOZATTÉTEL MEGFELELА PFT. 36/A. § (7) BEKEZDÉSÉBE N
FOGLALTAKNAK, AZTА NYILVÁNTARTÁSBA FELVEZETTEM . ”

2. А 62/G . § (2) bekezdés szerinti visszaigazolá s
„A NYILATKOZATTÉTEL HATÁLYÁT VESZETETTE,А NYILATKOZATА PFT. 36 .

(9) BEKEZEZDÉSB) PONTJA ALAPJÁN VISSZAVONÁSRA KERÜLT.”"

9. А törvényjavaslat а következő 19. melléklettel egészül ki :

,,19. mellékletа 2014. évi. . . törvéпyhez

„ I . mellékletа 2011. évi LХХТК törvéпyhez
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Termékdíjköteles termékek, aиуаzоk köre

Termékdíjköteles egy termék, ha az alábbi táЬázatban meghatározott vámtarifaszámok al á
tartozik és az adott termékdíjkötel еs termékcsoport е törvényben meghatározott fogalmának i s
megfelel .

Az „ex” jelzéssel ellátott vámtarifaszámok alá tartozó termékek közül azoka termékdíjkötel е s
termékek, amelyek az I . § (3) bekezdésében meghatározott tárgyi hatály alá tartoznak, ide
nem értveа megnevezésben kivételként megnevezett termékeket .

A B C
Vámtarifaszám

Vámtarifaszám és КН
alszára

Megnevezés
HR alszára

1 . Gumiabroncso k
1 .1 . Új gumi légabroncs 4011 50 00 alszára alá ta rtozó ех. 401 1

termékek kivételével
1 .2 . Újrafutózott vagy használt gumi légabroncs ; tömör ех . 4012

vagy kisnyomású gumiabroncs, kivéve а 4012 90 30 ;
4012 90 90 alá tartozó termékeket

2 . Akkumulátorok
2.1 . Elektromos akkumulátorok ех. 8507

1(ivéve : а 8507 80 20 а 8507 80 30 és а 8507 90 alszára
alá tartozó termékek és а nátrium-kén (NaS) helyhez
kötött energiatároló berendezés

3 . Egyéb kőolajterméke k
3 .1 . Kenőolaj
3 .1 .1, Motorolaj, kompresszor kenőolaj, turbina-ken őolaj 2710 19 8 1
3 .1 .2 . Hidraulikus célú folyadék 2710 19 8 3

3 .1 .3 . Fehérolaj, folyékony paraffin 2710 19 8 5
3 .1 .4 . Differenciálolaj és reduktorolaj 2710 19 87

3 .1 .5 . Keverék fémmegmunkáláshoz, formaleválasztó olaj, 2710 19 9 1
korróziógátló olaj

3 .1 .6 . Villamosszigetelési olaj 2710 19 93
3 .1 .7 . Más kenőolaj és más olaj, kivéve kenőzsírok ех . 2710 19 99
3 .2 . Textil, bőr, szőrme és más anyagok kezelésére használt 3403 11 00

készítmények
3 .3 . Legalább 70 tömegszázalék kőolaj- vagy bitumenes 3403 19 1 0

ásványokból előállított olajtartalommal, de nem fő
alkotóként

3 .4 . Más, kivéve kenőzsírok ех . 3403 19 90

3 .5 . Hidraulikusfék-folyadék és más elkészített folyadék ех . 3819 00 00
hidraulikus hajtóműhöz, amely kőolajat vagy bitumenes
ásványokból nyert olajat 70 tömegszázaléknál kisebb
arányban tartalmaz

4 . Reklámhordozó papírok
4 .1 . Papír és karton; papíripari rostanyagból, papírból vagy ех . 48
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kartonból készült áruk

4.2 . Könyvek, újságok, képek és más nyomdaipari termékek ex. 49

5 . Elektromos, elektronikai berendezése k

5 .1 . Háztartási nagygépek
5 .1 .1 . Lég- vagy vákuumszivattyú, lég- vagy más ех . 8414

gázkompresszor és ventilátor ; elszívó vagy visszavezet ő
kürtő beépített ventilátorral, szűrővel

	

melynek bruttó
tömege legfeljebb 200 kg

5 .1 .2 . Légkondicionáló berendezés motormeghajtású ех . 841 5

ventilátorral, hőmérséklet- és nedvességszabályoz ó
szerkezettel, beleértve az olyan berendezést is ,
amelyben а nedvesség külön nem szabályozható :

5 .1 .3 . Hűtő l é . famn asztó é . és e 4 éb hűtő- va
fagyasztókészülék, elektromos működésű ; hőszivattyú а
8415 kód alá tartozó légkondicionáló berendezés
kivételével :

5 .1 .3 .1 . -Más kombinált hűtő-fagyasztó gép 8418 10 80

5.1 .3 .2 . - Kompresszoros típusú háztartási h ű tőgép : 8418 2 1

5 .1 .3 .3 -Abszorpciós típusú hűtőgép 8418 22 00

5.1 .3 .4 . -Más háztartási hűtőgép 8418 29

5.1 .3 .5 . - Fagyasztóláda, legfeljebb 4001iter űrtartalommal 8418 30 20

5.1 .3 .6 . - Fagyasztószekrény, legfeljebb 2501iter űrtartalommal 8418 40 20

5.1 .4. Centrifuga, beleértve а centrifugális szárítót is :

5 .1 .4.1 . - Ruhaszárító 8421 12 00

5.1 .4 .2 . -Más centrifuga 8421 19 70

5.1 .5 . Mosogatógép :

5 .1 .5 .1 . -Háztartási 8422 11 00

5.1 .6. Háztartásban használatos mosógép, beleértve az olyan ех . 8450

gépet is, amely mos és szárit is, kivéve а 8450 20 00 ,
valamint а 8450 90 00 alá tartozó termékek

5 .1 .7 . Szárítógép, legfeljebb 10 kg szárazruha-kapacitású gép 8451 21 00

5 .1 .8 . Hőtárolós radiátor 8516 21 00

5 .1 .9 . Helyiségek fűtésére szolgáló más elektromos készülék ех . 8516 2 9

5 .1 .10 . Mikrohullámú sütő 8516 50 00

5 .1 .11 . Sütő ; tűzhely, tűzhelylap, forralógyűrű, grillsütő és ех . 8516 60

sütőrostély, kivéve а 8516 60 59 és а 8516 60 90 alá
tartozó termékek

5 .2 . Háztartási kisgépek

5 .2 .1 . Személymérleg, csecsemőmérleg

	

háztartási mérleg, ех . 8423 1 0
kivéve а nem elektromos eszközöket

5 .2 .2 . Síkkötő gép, hurkológép, kivéve az ipari méretű ех . 8447 20

alkalmazásoka t
5 .2 .3 . Háztartási varrógép 8452 1 0

5 .2 .4 . Legfeljebb 1500 W teljesítményű és legfeljebb 20 8508 11 00
literes porzsákkal vagy más tartálykapacitássa l
rendelkező beépített elektromotoros porszívó
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5.2 .5 . Porszívók beépített elektromotorral а 8508 11 alá 8508 1 9
tartozók kivételével

5 .2 .6 . Elektromechanikus háztartási készülék, beépített ех . 8509
elektromotorral, а 8508 alá ta rtozó porszívó k
kivételével, kivéve továbbá 8509 90 alá tartozó
alkatrészeket

5 .2 .7 . Villanyborotva, -hajnyíró gép és szőreltávolító ех . 851 0
készülék beépített elektromotorral, kivéve 8510 90 00
alá tartozó alkatrészeket

5 .2 .8 . Elektromos átfolyásos vízmelegítő és merülőforraló 8516 10 1 1
5 .2 .9 . Hajszárító 8516 3 1
5 .2 .10 . Villanyvasaló 8516 4 0
5 .2 .11 . Kávé- vagy teafőző 8516 71 00

5 .2 .12 . Kenyérpirító 8516 72 00

5 .2 .13 . Olajsütő 8516 79 20
5 .2 .14 . Más elektrotermikus háztartási készülék 8516 79 70
5 .2 .15 . Karóra, zsebóra és más óra, beleé rtve а stopperórát is, ех. 910 1

nemesfémből vagy nemesfémmel planírozott fémbő l
készült tokkal, kivéve а nem elektromosan működőket

5 .2 .16 . Karóra, zsebóra és más óra, beleé rtve а stopperórát is а ех . 9102
9101 kód alá tartozó kivételével, kivéve továbbá а nem
elektromosan működőket

5 .2 .17 . Óra „kisóraszerkezettel”, а 9104 alá tartozó kivételével ех. 9103

5 .2 .18 . Műszerfalba beépítésre alkalmas és hasonló típusú óra ех . 9104 00 00
gépjárműhöz, légi-, űr- és vízi járműhöz

5 .2 .19 . Más óra, kivéve а nem elektromosan működőket ех. 9105
5 .3 . Információs (IT) és távközlési berendezések (kivéve а

mobil és а rádiótelefon készülék)
5 .3 .1 А nyomtatási, másolási vagy faxtovábbító funkciókból ех. 8443 3 1

legalább kettővel rendelkez ő, automatikus
adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz val ó
kapcsolódásra alkalmas készülék (melynek bruttó
tömege legfeljebb 200 kg)

5 .3 .2 . М . automatikus adatfeldolgozó géphez vagy ех . 8443 32
hálózathoz való kapcsolódásra alkalmas készülék
(melynek súlya legfeljebb 200 kg)

5 .3 .3 . Más (melynek súlya legfeljebb 200 kg) ех . 8443 39

5 .3 .4 . Író ! é . ek а 8471 alá tartozó a omtató kivételével -
szövegszerkesztő gép :

5 .3 .4 .1 . -Elektromos írógép 8469 00 9 1
5 .3 .5 . Számológép és számoló funkcióval ellátott zsebméretű

adatrögzítő -, előhívó- és meje1enítőgép; könyvelőgép ,
postai bérmentesítőgép, jegykiadó gép és hasonló gég
számolószerkezettel ; pénztárkép :

5 .3 .5 .1 . -Elektronikus számológép, külső elektromos 8470 10 00
áramforrás nélkül működő és számoló funkcióval



43

ellátott zsebméret ű adatrögzítő-, előhívó- és megjelenítő
gép

5 .3 .5 .2 . Más elektronikus számológép nyomtató szerkezettel 8470 21 00

5.3 .5 .3 . -Más elektronikus számológép 8470 29 00

5.3 .6 . Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei ; mágneses ех . 847 1
és optikai leolvasó, adatátíró gép а kódolt adat
adathordozóra történő átírására, másutt nem említet t
gépi adatfeldolgozáshoz :

5 .3 .7 . Kizárólag, vagy els ősorban а 8471 alá tartozó 8528 41 00
automatikus adatfeldolgozó rendszerben használatos
katódsugárcsöves monitor

5 .3 .8 . Kizárólag, vagy els ősorban а 8471 alá tartozó 8528 51 00
automatikus adatfeldolgozó rendszerben használatos
más monitor

5 .3 .9 . Kizárólag, vagy els ősorban а 8471 alá tartozó 8528 61 00
automatikus adatfeldolgozó rendszerben használatos
projektor

5.3 .10 . Automatikus adatfeldolgozó gép által létrehozott 8528 69 1 0
digitális információ megjelenítésére alkalmas, síkpane l
megjelenítő (pl . folyadékkristályos eszköz) segítségéve l
működő projektor

5 .3 .11 . Más irodai gép (pl . stencil- vagy más sokszorosítógép, ех . 8472
címíró gép, automata bankjegykiadó gép, érmeválogató ,
érmeszámláló vagy érmecsomagoló gép,
ceruzahegyez ő , lyukasztó- vagy fűzőgép), kivéve а
8472 90 30 alá tartozó termékek

5.3 .12 . Távbeszélő készülékek, beleértve а mobiltelefon-
hálózatokhoz vagy más vezeték nélküli hálózatokho z
való készülékeket; hang, képek vagy más adatok
továbbítására vagy vételére szolgáló más készülékek ,
beleértve а vezetékes vagy vezeték nélküli hálózato k
(helyi vagy nagy kiterjedésű hálózat) távközlés i
berendezéseit а 8443, 8525, 8527 vagy 8528 alá tartozó ,
továbbításra vagy vételre szolgáló készüléke k

kivételéve l
5 .3 .12 .1 . - Zsinór nélküli telefonkagylóval ellátott vezetékes 8517 11 00

távbeszélő

5 .3 .12 .2 . -Más 8517 18 00

5 .3 .12 .3 . -Hang, képek vagy más adatok vételére, átalakítására 8517 62 00
és továbbítására vagy helyreállítására szolgáló gépek ,
beleértve а kapcsoló- és útvonalválasztó berendezéseke t

5 .3 .12 .4 . -Videotelefon 8517 69 1 0
5.3 .12 .5 . -Kaputelefon 8517 69 20

5 .3 .13 . Hangszóró, amelynek frekvenciatartománya 300 Hz- 29. 8518 30
3,4 kHz közötti, átmérője legfeljebb 50 mm, а
telekommunikációban alkalmazott típu s

5 .3 .14 . Vezetékes telefon kézibeszélője 8518 30 20
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5.3 .15 . Hangfelvevő- vagy hanglejátszó készülék
5.3 .15 .1 . Szövegismétlő készülék telefonhoz 8519 81 1 1
5 .3 .15 .2 . Diktafon, amely csak küls ő áramforrással működik 8519 81 51
5.3 .15 .3 . Telefon üzenetrögzítő készülék 8519 50 00
5.3 .16 . Elektronikus fordítógép vagy szótár 8543 70 1 0

5.3 .17 . Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és ех. 8526
rádiós távirányító készülék а 8526 92 00 alá tartozó
játék működtetésére szolgáló rádiós távirányító készülék
kivételéve l

5 .4. Szórakoztató elektronikai cikkek
5.4.1 . Mikrofon és tartószerkezete; hangszóró, dobozba ех. 851 8

szerelve is, fцhаllgаtó és fülhallgató, mikrofonnal
összeépítve is, valamint egy mikrofonból és egy vag y
több hangszóróból álló egység ; hangfrekvenciás
elektromos erősítő; elektromos hangerősítő egység а
8518 29 30, а 8518 30 20 és а 8518 90 00 alá tartoz ó
termékek kivételével

5 .4 .2 . Hangfelvevő- vagy hanglejátszó készülék а 8519 50 00, ех. 8519
a 8519 81 11 és a 8519 81 51 alá tartozó termékek
kivételéve l

5 .4 .3 . Videofelvevő és -lejátszókészülék, videotunerre1 852 1
egybeépítve i s

5 .4 .4 . Televíziós kamerák (felvevők), digitális ех . 8525 80
fényképezőgépek és videokamera-felvevők а 8525 80
11 kivételével

5 .4 .5 . Rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó 8527
készülékkel vagy órával közös házban i s

5 .4 .6 . Monitorok és kivetítők, beépített telеvízióvevö- ех . 8528
készülék nélkül; televíziós adás vételére alkalmas
készülék, rádióműsor-vevőkészüléket vagy hang- vagy
képfelvevő vagy-lejátszó készüléket magában fo 1g al ó
is, а 8528 41 00, а 8528 51 00, а 8528 61 00 és а 852 8
69 10 alá tartozó termékek kivételéve l

5 .4 .7 . Fényképezőgép (а mozgófényképészeti kamera ех . 9006
kivételével) ; fényképészeti villanófény-készülék é s
villanókörte, а 8539 KN-kód alá tartozó kisülési cső
kivételével, kivéve továbbá а nem elektromos eszközök,
továbbá 9006 10 00, 9006 30 00, 9006 61 00, 9006 6 9

00 alá tartozó termékek, továbbá azok 9006 91 al á
tartozó alkatrészei és 90 06 99 alá tartozó tartozékai

5 .4 .8 . Mozgókép-felvevő (kamera) és vetít ő , hangfelvevő és ех . 9007
hanglejátszó készülékkel vagy anélkül, kivéve а nem
elektromos eszközök és 9007 91 00, 9007 92 00 al á
tartozó alkatrészek és tartozéko k

5 .4 .9 . Diavetítő 9008 10 00

5 .4 .10 . Hangszer, amelyben а hangot elektromos úton keltik 920 7
vagy erősítik (pl . orgona, gitár, tangóharmonika)
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5.4 .11 Napozóágyak, napozólámpák és hasonló, napozásho z
használt felszerelések :

5.4 .11 .1 Ultraibolya А sugarat felhasználó fénycsővel legfeljebb 8543 70 5 1
100 cm csőhosszúsággal

5 .4 .11 .2 Ultraibolya А sugarat felhasználó más fénycs ővel 8543 70 55
5.4 .11 .3 Más, napozóágyak, -lámpák, hasonló felszerelések 8543 70 59

napozáshoz

5 .5 . Elektromos, elektronikus barkácsgépek, szerszámok ,
kivéve а nagyméretű , helyhez kötött ipari szerszámok

5.5 .1 . Folyadékszivattyú egyfokozatú - búvárszivattyú 8413 70 2 1

5 .5 .2 . Fűkaszáló motoros körforgó vízszintes 8433 11 10
vágószerkezettel -elektromo s

5.5 .3 . Kézi használatú szerszám beépített elektromos motorral ex. 8467
működő

5.5 .4 . Forrasztópáka és -pisztoly 8515 11 00
5.6 . Játékok szabadidős és s .ortfelszerelések
5 .6 .1 . Rádiós távirányító készülék játék működtetésére ex. 8526 92 00
5 .6 .2 . Pénzérmékkel, bankjegyekkel, bankkártyákkal, ex. 9504 30

zsetonokkal vagy más fizetőeszközökkel működő más
játék, а tekepálya-felszerelés kivételéve l

5 .6 .3 . Villanyvonat, vágány, jelz ő lámpa és más tartozékai ; ex. 9503 00 30
csökkentett méret ű „méretarányos” összeszerelhető
modell készletben, működő is

5 .6 .4 . Beépített motorral működő más játék és modell 9503 00 75
műanyagbó l

5 .6 .5 . Beépített motorral működő más játék és modell más 9503 00 79
anyagbó l

5 .6 .6 . Tévéhez kapcsolható videojáték 9504 10 00

5 .6 .7 . Elektromos autóverseny-készlet, verseny jellegű 9504 90 1 0

5 .7 . Ellenőrző és vezérlő eszközök

5 .7 .1 . Mérleg, vizsgáló és ellenőrző mérleg is (az 50 mg vagy ex. 842 3
ennél nagyobb érzékenységű mérleg kivételével )
beleértve а súllyal működtetett számláló vagy ellenőrző
mérleget is ;

5 .7 .2 . Gépjárműhöz használt riasztóberendezés 8512 30 10
5 .7 .3 . Elektromos, akusztikus vagy vizuális jelzőberendezés ex. 853 1

(pl . csengő , sziréna jelzőtábla, betörést vagy tüzet jelző
riasztókészülék), а 8512 vagy а 8530 alá tartoz ó
kivételéve l

5 .8 . Adagoló automaták
5.8 .1 . Bankjegykiadó automata 8472 90 30
5.8 .2 . Automata elárusítógép (igv különösen postai bélyeg ,

cigaretta, étel vagy ital árusítására), beleértve а
pénzváltó gépet is :

5 .8 .2 .1 Automata italárusító gép beépített melegítő- vagy 8476 21 00
hű tőkészülékkel
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5.8 .2 .2 . Más elárusító automata beépített melegít ő-, 8476 81 00
hűtőkészülékke l

5 .9 . Rádiótelefon készülék

5.9 .1 . Mobiltelefon-hálózathoz vа уmás vezeték nélküli 8517 12 00
hálózatokhoz való távbeszélők

5.9.2 . Rádiótelefon- vagy rádiótávíró-vevőkészülék

5 .9 .2 .1 . Hordozható személyi hívó 8517 69 3 1

5 .9 .2 .2 . Más rádiótelefon- vagy rádiótávíró-vevőkészülék 8517 69 39

6 . Csomagolószerek

6.1 . Növényi anyag
6.1 .1 . Elsősorban fonatkészítésre használatos növényi anyag ех . 1401 90

(nád, gyékény, rafia, gabonaszalma stb .) csomagolás i
célra

6 .1 .2 . Másutt nem említett nővényi eredetű anyag ех. 1404 90
csomagolási célra

6 .2 . Műanyag
6.2 .1 . Öntapadó műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag, csík ех . 391 9

és más sík formában, tekercsben i s
kivéve: az építési termék; а villamosszigetelési ,
elektrotechnikai áru

2 .2 . Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík, ех . 3920
amely nem porózus, és nem erősített, nem laminált, nem
alátámasztott vagy más anyagokkal hasonlóan ne m
kombinált
kivéve: az építési termék, а bútoripari áru ; а villamos
szigetelési áru;

а kordonszalag ;
6 .2 .3 . Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík ех. 392 1

kivéve: az építési termék; а villamos szigetelési ár u

6 .2 .4 . Műanyag eszközök termék szállítására vagy ех . 3923
csomagolására legfeljebb 3001iter űrtartalommal ;
műanyag dugó, fed ő , kupak és más lezáró; műanyag
bevásárló reklámtáska
kivéve: az elkülönített hulladék gy űjtésére szolgál ó
zsák* ; а megújuló forrásból készült, biológiai úton
lebomló műanyag szemeteszsák** ; а hulladékgyűjtő
edény

6.2 .5 . Egyszer használatos műanyag edények ех. 3924

6.3 . Gumi
6.3 .1 . Vulkanizált lágygumiból készült lezáró termékek ех. 401 6

(dugó, gyű rű stb .)

6 .4 . Fa

6.4 .1 . Furnérlap tű levelű fából ex. 4408 1 0
kivéve: építési termék, bútoripari áru

6 .4 .2 . Furnérlap más fából ех . 4408 90
kivéve: építési termék, bútoripari áru
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6.4 .3 . Forgácslemez, irányított forgácselrendezésű lemez ex. 4410
(OSB) és hasonló tábla fából vagy más fatartalmú
anyagból, gyantával vagy más szerves köt őanyagokkal
agglomerálva (tömörítve) is kivéve : építési termék,
bútoripari áru

6.4 .4. Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból, ех . 441 1
gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva i s
kivéve: építési termék, bútoripari áru

6 .4 .5 . Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló 441 5
csomagolóeszköz ; kábeldob fából ; rakodólap, keretezett

és más szállítófa . rakodófa. keret fábó l

6.5 . Parafa

6.5 .1 . Természetes parafából készült dugó és lezáró termékek 4503 1 0

6.5 .2 . Agglomerált parafából (kötőanyaggal is) készült dugó еx. 4504 1 0
ех . 4504 90és lezáró terméke k

6.6 . Kosáráru, fonásáru
6.6 .1 . Kosáráru, fonásáru és fonásanyagból közvetlenül kész ex. 4602

alakban előállított más termék vagy а 4601 vtsz . alá
tartozó anyagokból készült termék kivéve : nem egyszer
használatos termékek

6.7 . Papír, karton
6.7 .1 . Nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy ех . 4802

más grafikai célra, és nem perforált lyukkártya- és
lyukszalagрар ír tekercsben vagy tég1 alap (beleértve а
négyzetet) alakú ívben, bármilyen méretben, а 480 1

vagy 4803 vtsz . alá tartozó papír kivételével
kivéve : а kézi mentésű papír és karton (4802 10) ; а
tap " ta alаррарír;
а képeslappapír és könyvnyomó papír ; az irodai papír
(fénymásolópapír) ;
iskolafüzet; jegyzettömb; pénztárgy-papír; biztonsági
papír

6 .7 .2 . Selyem alappapír, kгсрре t, ráncolt, domborított, ех . 4803
perforált, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott
alappapír, cellulózvatta és cellulózszálból áll ó
szövedék, tekercsben vagy ívbe n
kivéve: háztartási, egészségügyi alappapír; bútoripari,
ruhaipari áru

6.7 .3 . Nem bevont nátronpapír és -karton tekercsben vagy 4804
ívben, а 4802 vagy 4803 vtsz . alá tartozók kivételéve l

6 .7 .4 . Nem bevont más papír és karton tekercsben vagy ívben ех . 4805

а termékcsoporthoz tartozó Megjegyzések 3 . pontjában
megengedettnél nem nagyobb mértékben megmunkálv a
vagy feldolgozva
kivéve: szűrőpapír és karton (4805 40 HR kód)

6.7 .5 . Növényi pergamen, zsírpapír, pergamenpapír és más ех . 4806
fényezett, átlátszó vagy áttetsz ő papír, tekercsben vagy
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ívben
kivéve: átmásolópapír; sütőpapí r

6 .7.6 . Többrétegű papír és karton (ragasztóval összeragasztott 4807
papír- vagy kartonlapból összeállítva) felület i
impregnálás vagy bevonás nélkül, belső erősítéssel is ,
tekercsben vagy ívben

6.7 .7 . Hullámpapír és -karton (ragasztott, sima felületű 480 8
lароkkаl is), kгерре t, redőzött, domborított vagy
perforált papír és karton tekercsben vagy ívben, а 480 3
vtsz. alá tartozók kivételével

6 .7 .8 . Papír és karton egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal ex. 481 0
(kínai agyaggal) vagy más szervetlen anyagu l
bevonva, kötőanyag felhasználásával is, de más bevona t
nélkül, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott is ,
tekercsben vagy téglalap (beleértve а négyzetet) alakú
ívben, bármilyen méretben
kivéve: nyomtató-, fénymásolópapír

6 .7.9 . Papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló ех. 481 1
szövedék bevonva im•regnálva, borítva, felületile g
színezve, díszítve vagy nyomtatva, tekercsben vagy
téglalap (beleértve а négyzetet) alakú ívben, bármilyen
méretben, а 4803, 4809 vagy 4810 vtsz . alá tartozó k
kivételéve l
kivéve: háztartási áru, ruhaipari áru

6.7.10 . Doboz, láda, tok, zsák és más csomagolóeszköz ех. 481 9
papírból, kartonból, cellulózvattából vagy
cellulózszálból álló szövedékb ő l
kivéve: iratgyűjtő doboz; levéltartó doboz és hasonló
cikk irodai, üzleti célra (4819 60 HR kód )

6.7 .11 . Mindenféle címke papírból vagy kartonból, nyomtatott ех. 482 1
1 S

kivéve: tanszerek; dokumentumok, árut nem tartalmaz ó
levélküldemények azonosító címké i

6 .7 .12 . Orsó, cséve, kopsz és hasonló tartó papíripari 4822
rostanyagból, papírból vagy kartonból (perforálva vag y
merítve is)

6 .7 .13 . Más papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló ех . 4823
szövedék méretre vagy alakra vágva ; más terméké
papíripari rostanyagból, papírból, kartonból ,
cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékb ő l
kivéve : а szű rő • a • ír és karton 4823 20 HR kód

	

az
előre nyomtatott regisztrálóhengerek, -ívek és
számlapok önfeljе у б készülékekhez; pénztárkép
szalag

6.8 . Szövet, nem sző tt textíli a
6 .8 .1 . Jutaszövet vagy az 5303 vtsz . alá tartozó más textil ех . 531 0

háncsrostból készült szövet kivéve : építési termék,
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erózió- és rézsűvédelmi áru

6.9 . Nem szőtt textíli a

6 .9 .1 . Nem sz ő tt textília, impregnált, bevont, beborított vagy ех . 5603
rétegelt i s
kivéve: háztartási áru; textil- és ruhaipari áru ;
'árműi . ari áru é . ítéli termék bútori . ari erózió- é s
rézsűvédelmi célokra szolgáló áru; geotextil

6 .10 . Zsinór, kötél
6 .10 .1 . Zsineg, kötél fonva vagy sodorva, és gumival vagy ех . 5607

műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy
burkolva i s
kivéve: hajókötél és kábel; bálázózsineg ; 5 mm-né l
nagyobb átmérő jű áruk; háztartási áru; textil- é s
ruhaipari áru ; építési termék ; bútoripari ár u

6 .11 . Zsák, zacskó

6.11 .1 . Zsák és zacskó termék csomagolására ех. 6305
kivéve: árvízvédelmi homokzsák

6.12 . Üveg

6.12 .1 . Üvegballon (fonatos is), üvegpalack, flaska, 701 0
konzervüveg, üvegedény, fiola, ampulla és má s
üvegtartály termék szállítására vagy csomagolására ;
befőzőüveg; dugasz, fedő és más lezáró üvegből

6 .13 . Vas, acél

6 .13 .1 . Tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló ех . 731 0
edény bármilyen anyag (a s űrített vagy folyékony gáz
kivételével) befogadására, vasból vagy acélból ,
legfeljebb 3001iter űrtartalommal
kivéve : а helyhez kötött tartályok ; hulladékgyűjtő edény

6.13 .2 . Tartály vasból vagy acélból, s űrített vagy folyékony ех . 731 1
gáz befogadására, legfeljebb
3001iter űrtartalomma l
kivéve : а helyhez kötött tartályok

6.14 . Alumíniu m
6.14 .1 . Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló ех . 7607

alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátéte t
nem számítva) legfeljebb 0,2 mm
kivéve : elektrotechnikai áru

6.14 .2 . Alumínium hordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló ех . 761 2
edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály
is) bármilyen anyag (a s űrített vagy folyékony gáz
kivételével) befogadására, legfeljebb 300 lite r
űrtartalomma l
kivéve : а helyhez kötött tartályok ; hulladékgyűjtő edény

6.14 .3 . Alumíniumtartály s űrített vagy folyékony gáz ех . 7613
befogadására, legfeljebb 3001ite r
űrtartalomma l
kivéve : а helyhez kötött tartályok
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6.14 .4 . Asztali, konyhai vagy más háztartási cikk, valamint ех . 761 5
ezek részei alumíniumból kivéve : nem egyszer
használatos áruk

6.15 . Máshol nem említett áruk nem nemesfémb ő l

6 .15 .1 . Dugó, kupak és fedő (beleértve а korona-, csavar- és ех . 8309
kiöntődugót is), palackfedél vagy kupak, és má s
csomagolási segédanyag nem nemesfémbő l
kivéve: csavarmenetes hordódugó ; hordódugóvéd ő t
pecsét

*а termék mindkét oldalán, egy-egy oldal felületének legalább 20%-át kitev ő „EЕКüьё `ТЕТт
HULLADÉK” felirattal ellátva .

** a termék mindkét oldalán, egy-eQy oldal felületének legalább 20%-át kitevő „BIOLÓGIAI
ÚTON LEBOMLÓ SZEMETESZSÁK” felirattal ellátva .



1. A lenti módosítások okán szükséges а hatályba léptető rendelkezések módosítása.

2. Sarkalatossági záradék módosítását tartalmazza а Nemzeti Földalapról szóló 2010 . évi
LXXXVII . törvény módosítására, az MNB törvény módosítására, а Földforgalmi tv .
módosítására és а Féty . módosítására tekintettel .

3. Az Flt. módosítása а következőkre tekintettel szükséges .

А gyermeknevelési támogatások igénybevételi szabályai változtak, ezért а GYED-en lévők
képzésére vonatkozó szabályt az új GYED-re vonatkozó szabállyal össze kell hangolni, így
módosítani szükséges а foglalkoztatás elősegítéséről és а munkanélküliek ellátásáról szóló
1991 . évi IV. törvény (a továbbiakban : Flt .) 14. §-át .

Az uniós intézkedések nyomon követését szolgáló adatbázis adattartalma az Európai Szociális
Alapra (=A) vonatkozó uniós rendelet kihirdetett szövegében bővebb, mint amire az Flt .
57/D. §-a lehetőséget ad . А 2014-2020-as tervezési id őszakban megvalósuló, ESZA-bó 1
finanszírozott programok adatainak gy űjtését csak az Flt.-ben szereplő adatkör bővítésével
lehet az uniós rendeletnek megfelelően elvégezni .

А gyermekek védelméről és а gyámügyi igazgatásról szóló 1997 . évi XXXI. törvény
létrehozta а nevelőszülő i foglalkoztatási jogviszonyt, így szükséges az egységes terminológi a
megteremtése érdekében az az Flt . 58. § (5) bekezdésének módosítása .

А foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által alapított közhasznú szervezet а 2014-20-as
tervezési időszakban – а felhasználására irányuló tervezési dokumentumokkal összhangban –
külön jogszabályban meghatározott munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó szervezetek
számára támogatásokat közvetíthet, valamint fejleszt ő szolgáltatásokat nyújthat. Ennek
megfelelően szükséges az Flt . 13/A. §-ának és az Flt . 40. § (2) bekezdésének módosítása . А
szolgáltatást kérő vagy igénybe vevő ügyfelek csoportjait is nyilván kell tartania szolgáltatá s
eredményességének figyelemmel kísérése céljából, ezért а felhatalmazásának ennek а
szabályozására is ki kell terjednie .

4. Az Szja tv. 2014461 hatályos rendelkezései szerint az adómentesen adható lakáscél ú
munkáltatói támogatás felhasználási köre kibővült а korábban hitelintézettől lakáscélra felvett
hitel visszafizetésével, törlesztésével . Az adómentes támogatást а munkáltató hitelintézeten,
annak igazolás alapján juttatja, ugyanakkora mentesség feltételeir ő l legtöbb információval а
magánszemély rendelkezik . А Javaslat е háromszereplős (munkáltató, munkavállaló ,
hitelintézet) ügyletben az adópolitikáért felel ős miniszter számára biztosít felhatalmazást,
hogy rendeletben határozza meg а felelősségi viszonyokat, az egyes szereplőktől elvárt
magatartást (ki és mit ellenőriz), az eljárási típusú határidőket (az igazolás kiállításának és а
támogatás сёl szerinti felhasználása igazolásának határidejét), és az adómentessé g
fennállásának igazolására szolgáló bizonylatokat .

Az Szja tv. kiegészül továbbá egy átmeneti rendelkezéssel, mely szerint az adómentesen
adható lakáscélú munkáltatói támogatás módosított szabályai 2014 . január 1-jétő l
alkalmazhatóak .
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2013-ban а teljes életre szóló életbiztosításokra vonatkozó szabályozás adóztathat ó
körülményként határozta meg а biztosítás határozott lejáratúvá alakítását és а biztosított
személyében bekövetkezett cserét . Mindkét eset közös jellemzője, hogy tényleges kifizetés
hiányában а magánszemélynek nem volt miből megfizetnie az adót . Е szabály 2014. január 1-
jével megszűnt, nem rendezte viszont а módosítása 2013-ban már bekövetkezett eseteket . Az
átmeneti rendelkezés а 2014. évi szabályok alkalmazását 2013-ra is lehetővé teszi, és ezzel
megszünteti például abiztosított-cserével érintett magánszemélyek méltánytalan mérték ű
adóztatását .

Az Szja tv . I . számú melléklete а következőkre tekintettel módosul .
А lakáscélú munkáltatói támogatásra vonatkozó szabályok megfelel ően az Szja tv. 81 . §-
ában foglalt felhatalmazó rendelkezéssel – kiegészülnek azzal, hogy az adómentesség csak a z
adópolitikáért felel ős miniszter rendeletében meghatározott feltételek és eljárás szerin t
nyújtott támogatásra irányadóak . А jelenlegi gyakorlatot erősíti meg az а pontosítás, mely
szerint а méltányolható lakásigény vizsgálatakor elegendő а lakás szobaszámát vizsgálni, а
lakás építési költségének nem kell megfelelnie а lakáscélú állami támogatásokról szól ó
12/2001 . számú Кorm. rendelet mellékletében meghatározott maximális összegeknek . А
módosítás továbbá lehetővé teszi, hogy а munkáltató а lakáscélú hitelhez kapcsolódó má s
kötelezettségek – például а végrehajtási költség, а késedelmi pótlék – megfizetéséhez i s
nyújthasson támogatást . А melléklet 3 . pontja az adómentesség és az adómentesnek ne m
minősülő munkáltatói támogatás adókötelezettségére vonatkozó egyes részletszabályoka t
határoz meg.

5. А Tftv. módosítása arra tekintettel szükséges, hogy а kistérségi szintű tervezést járási szintű
tervezéssel indokolt felváltani . Az előterjesztés ennek érdekében а Tftv. módosítására tesz
javaslatot а Tftv. kereteinek, rendszerének érdemi megváltoztatása nélkül. А kormányzati
stratégiai döntések, valamint а Tokaji Borvidék, mint kiemelt térség egységes kezelés e
érdekében továbbá szükséges а Tokaji Borvidék térségében а Tokaji Borvidék Fejlesztési
Tanács törvényi nevesítése .

6. А Kormány döntése alapján а belügyminiszter irányítása alá tartozó fegyveres szervek ,
valamint az Országgyűlési Őrség hivatásos állományának tiszthelyettesi és zászlós i
rendfokozati állománycsoportba tartozó tagjait megillet ő juttatások mértéke 2014 . január 1 -
jétől 10 ezer Forinttal megemelkedik . А javaslat azonban lehetőséget ad arra, hogy а
fegyveres szervet irányító miniszter úgy rendelkezzen, hogy а kiegészítő juttatás 80 %-a а
fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996 . évi XLIII .
törvény alapján alanyi jogon jár, 20 %-át pedig teljesítményértékelés alapján differenciáltan ,
illetményeltérítés formájában kapja meg az érintett állomány . А juttatás biztosítására 2014 .
január 1461 visszamen ő legesen kerül sor .

А juttatások megemelésének fedezete а belügyminiszter irányítása alá tartozó fegyvere s
szervek állománya vonatkozásában а Belügyminisztérium fejezetében kerül biztosításra .

6 . А Тао tv . módosítása а törvény belső koherenciájának fenntartása érdekében szükséges .

7. Az EVA tv . módosítása az új Ptk . hatályba lépésével kapcsolatos módosítások megfelel ő
tartalommal történő végrehajtása érdekében szükséges . Ezzel összefüggésben kerül sor a z
arról való rendelkezésre is, hogy az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv
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hatálybalépésével összefizggő módosításáról szóló 2013 . évi CCLII . törvény egyes – az EV A
tv.-t módosító rendelkezései – nem lépnek hatályba .

8. A Bit .-ben és Vbit .-ben а Polgári Törvénykönyvr ő l szóló 2013 . évi V. törvénnyel
összhangban kerül sora bankgarancia-fogalom hitelintézet által vállalt garancia -fogalomra
történő módosítására .

A Bit . további módosításának indoka, hogy а független biztosításközvetít ő
felelősségbiztosításának minimum összegét az Európai Bizottság utólag korrigálta, igy
szükséges az összeg módosítása .

Mindezek mellett а 98/78/ЕК európai parlamenti és tanácsi irányelv címe kerül pontosításra .

9. Az adózás rendjéről szóló 2003 . évi XCII. törvény, az államháztartás egyensúlyát javító
különadóról és járadékról szóló 2006 . évi LIX. törvény, valamint а befektetés i
vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól szóló 2007 . évi CXXXVIII. törvény módosítására а befektetés i
alapkezelőkrő l és а kollektív befektetési formákról szóló 2011 . évi CXCIII . törvény hatályon
kívül helyezése miatt van szükség .

10. A sportról szóló törvény módosítása а következőkre tekintettel indokolt .
A Budapesti Vasas Sport Club - Zugló КН Egyesület Magyarország egyik legnagyobb é s
legeredményesebb utánpótlás-nevelő műhelyként működik, amely а fennállásának elmúlt több
mint száz évében szervesen hozzájárult az ifjúság sportos életre neveléséhez és az elit
sportolók utánpótlás biztosításához .

Az egyes kiemelt sportegyesületek 2013 . évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról ,
továbbá а 2014–2020 . évre vonatkozó sportfejlesztési feladataikkal összefüggő kormányzati
intézkedésekrő l szóló 1835/2013 . (XI. 15 .) Korm. határozat alapján а Kormány döntött а nagy
hagyományokkal rendelkező , sikeres fővárosi sportegyesületek – így többek között а Korm.
határozatban nevesített Budapesti Vasutas Sport Club (BVSC) vonatkozásában is -
sportfej1esztési stratégiái megvalósításának el ősegítéséről .

A BVSC elkészítette sportfejlesztési stratégiáját, amely egyik legfontosabb eleme má r
megvalósítás alatt áll, а Szőnyi úti sportuszoda teljes körű fejlesztése és b ővítése formájában.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Sportért és Ifjúságért Felel ős Államtitkársága számára
is rendelkezésre bocsátott sportfejlesztési stratégia figyelembe veszi továbbá az elkövetkező
2017-es, és 2021-es „vizes” sporteseményekből fakadó olyan igények kielégítését is, amelyek
mind az ifjúsági, mind а felnőtt világbajnokság megrendezése során felmerülhetnek majd ,
hiszen több ezer sportoló zökkenőmentes edzési és versenyeztetési szempontjainak kell majd
megfelelnie Budapestnek .

А stratégia meghatározása során а sportszakmai megfontolásokon túl fontos szempont vol t
azoknak а tradicionális és а magyar sport számára is kiemelkedő jelentőséggel bíró
szakosztályok hosszú távú biztonságos működésének megteremtése is, mint az asztalitenisz ,
birkózás, labdarugó-utánpótlás vagy а tenisz .

А Szőnyi úti sporttelep egy része а Zuglói Onkoпnányzat tulajdonába van és azzal hosszú
távú vagyonkezel ői szerződést kötött az Egyesület, mindazonáltal а BVSC fent említett
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sportfejlesztési stratégiájának megvalósíthatósága érdekében kiemelt jelentőséggel bír, hogy
jelen javaslatban szereplő további négy terület is а BVSC vagyonkézelésébe kerüljön .

11 . А vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLХХХIII . törvény és а Nemzeti Földalapról
szóló 2010. évi=VII. törvény módosításának (a továbbiakban: Javaslat) célja az, hogy а
vasúti vagyonnal kapcsolatos törvényi rendelkezéseket komplexen és akként módosítsa, hog y
а vasútüzemhez szükséges vagyon tulajdonosi és vagyonkezel ői helyzete tartósan
rendeződjön. Jelen módosítás célja továbbá az, hogy megteremtse а törvényi kereteket а
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt . (NIF Zrt .) által 2007 . évtől kezdődően megkezdett és
részben befejeze tt , de mindmáig át nem adott vasúti beruházások МАУ Magyar Államvasutak
Zrt . (МАУ Zrt .) részére történő átadásához .

А NIF Zrt . és а MÁV Zrt . közötti átadás elmaradásának legfőbb indokai а következők:
- az átadás feltételrendszere és eljárásrendje az ágazati jogszabályokban ne m

egyértelműen meghatározott,
- а beruházások több esetben rendezetlen jogi státuszú ingatlanokon valósultak meg ,

а vonalas létesítmények vagyon-nyilvántartási módszertana tisztázatlan; mindezek
megkívánták а vasútüzemhez kapcsolódó jogszabályok felülvizsgálatát és egysége s
módosítását .

А Javaslat közvetlenül vagy közvetetten az elkészült vasúti beruházások tulajdonosi é s
vagyonkezelői helyzetének rendezését, egyúttal а NIF Zrt. és а МАУ Zrt. közötti
vagyonátadást szolgálja . Е tekintetben а Javaslat pontosítja а vasúti törvény fogalom -
meghatározásait, meghatározza az európai uniós és hazai forrásból megvalósult beruházáso k
vagyonátadásának eljárásrendjét, továbbá rendezi а vasúti pályahálózat működtetéséhez
szükséges földrészletek és а Nemzeti Földalap viszonyát .

А Javaslat pontosítja továbbá а miniszter által kijelölt vagyonkezelő és а (leendő)
pályaműködtető közötti jogviszonyt .

12. Az ingyenes készpénzfelvétel feltételeit а pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szól ó
2009. évi LXX==V . törvény (a továbbiakban : Pft .) – 2013 . november 22461 hatályos – 36/A .
§-a tartalmazza. А Pft. alapján а fogyasztó nyilatkozatban megjelöli azt а fizetési számlát,
amelynél а pénzforgalmi szolgáltató által biztosított, díjtól és költségt ől mentes
készpénzkifizetést, illetve Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből
készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvételt (a továbbiakban :
ingyenes készpénzfelvétel) igénybe kívánja venni .
А fogyasztót а Pft . 36/A. §-ának (1) bekezdése szerint megillető ingyenes készpénzfelvételi
lehetőség igényléséhez szükséges nyilatkozat (a továbbiakban : nyilatkozat) megtételéne k
tényét а Központi Nyilvántartásban kell rögzíteni. Az módosítás célja а Központ i
Nyilvántartás részletes törvényi szabályozásának meghatározása а Pft. módosítása által .
А módosítása nyilatkozatok nyilvántartására vonatkozó szabályok meghatározása által az
ingyenes készpénzfelvétel jogának megfelelő gyakorlását és ellenőrzését szolgálja. Emellett,
2014. december 1461, а központi nyilvántartásba történő teljes körű adatfeltöltést követően,
az új nyilatkozat megtétele automatikusan а korábbi nyilatkozat visszavonását jelentené,
ezáltal egyszerűsítve а jelenlegi rendszert, melyben el őször vissza kell vonnia а fogyasztónak
а korábbi nyilatkozatát, mielőtt új nyilatkozatot tesz .

12 . А NAV tv . 98/0 . §tervezett új (12а) bekezdésben meghatározott munkáltatói intézkedése k
esetén az érintett illetménye minden esetben újból megállapításra kerül egy jelentősen
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kedvezőbb, magasabb szinten . Ebben az esetben а 98/0. § szerinti alapcél, vagyis а garantált
bér szintjének biztosítása а továbbiakban védelmet nem igényel, így а speciális szabályok
helyett az általános szabályok alkalmazása indokolt . Ellenkező esetben az ilyen jellegű
munkáltatói intézkedések az eredeti céltól eltérő eredményre, további bérfeszültséghe z
vezetnének .

Az új (12b) bekezdés ugyanakkor megfelel ő garanciát jelent az érintettek számára, biztosítv a
azt, hogy az érintett egy, az illetményére negatív hatással bíró, jogszer ű munkáltató i
intézkedés esetén se essen e1 az azt megel őző illetményétő l .

13. А devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésér ől és а lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011 . évi LXXV . törvény alapján az árfolyamgá t
olyan devizakölcsönök esetén vehet ő igénybe, amelynek fedezete Magyarország területé n
lévő lakóingatlanon alapított zálogjog . Számos hiteladós esetén а devizakölcsön fedezete é s
az adós lakóhelye üdülő , külterületen vagy zártkertben lévő ingatlan és emiatt nem tudják
igénybe venni az árfolyamrögzítést. А javasolt módosítás а lakóingatlan fogalmának
kiegészítésével lehetőséget ad arra, hogy azok is élhessenek az árfolyamrögzíté s
lehetőségével, akiknél а kölcsön fedezete nem lakásként van nyilvántartva, de olyan ingatlan,
amely а hiteladós bejelentett lakóhelye legalább 2011 . január 1-jétő l .

14. А környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011 . évi LXXXV. törvény módosításáról szól ó
törvényjavaslat módosításának (a továbbiakban: Módosítás) elsődleges célja az Egyszerű
Állam Program teljesítése, amelynek célkitűzései közt szerepel а termékdí^ аtalány hatálya alá
tartozó termékek körének bővítésével az adminisztrációcsökkentés .

А Módosítás bevezeti а csekély mennyiségű termékdUköteles terméket kibocsátó
jogintézményét, amely а csekély mennyiségű csomagolást forgalomba hozó vagy saját célra
felhasználó kötelezett jogintézményét váltja fel . А csekély mennyiségű termékdíjköteles
terméket kibocsátó esetében а Módosítás kibővíti а termékek körét, melyekhez átalánydíja t
rendel, továbbá esetükben а negyedévente történő bevallás helyett, évi egy alkalommal
keletkezik bevallási- és befizetési-kötelezettség .

А cél, hogy valamennyi termékkörben megvalósuljon а csekély mennyiségű kibocsátás esetén
az adminisztrációcsökkentés. AMódosítás által bevezetend ő módosítás előnye, hogy а
kibocsátott kis mennyiségű termék (a határérték az őszkibocsátás 1%-а alatti mennyiség)
nem borítja fel а hulladékgazdálkodást és az adóbevételek számsorait, viszont ennek
megfelelően а termékdíjas szabályozás lényegesen kevesebb adminisztrációt ír el ő mind az
ügyfél, mind hatóság részére (bevallás és annak költségei) .

А Nemzeti Adó- és Vámhivatal által átadott adatokból elvégzett számítások alapján а
Módosítás által bevezetendő új jogintézménnyel több ezer kisadózó kerülhet ki а rendszerbő l .
А várható évi költségvetési bevétel kiesés kb . maх 20-40 millió П . Az átalányra jogosultak
köre bővül, az alanyi kőr kb. 3000 gazdálkodó szervezet lesz .

А Módosítás másodlagos célja, hogy Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011 . évi
CXCIV. törvény 29. § (1) bekezdése alapján а fizetési kötelezettségre vonatkozó alapvető
szabályok а 343/2011 . (XII. 29.) kormányrendeletből (a továbbiakban : vhr.) kiemelve,
törvényi szinten kerüljenek elhelyezésre. Ennek megfelelőn а termékdíjjal összefüggő minden
olyan rendelkezést, amely а fizetés alapját állapítja meg, törvényi szinten javasoljuk
szabályozni .
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А Módosítás az előzőeken túlmenően а hatályos szabályozás alkalmazása során felmerült
pontosításokat, és egyéb, а vállalkozások számára egyszer űsítő elő írásokat tartalmaz .

15. А Piacfelügyeleti törvény módosítása а felvonókkal és mozgólépcs őkkel kapcsolatos
engedélyezésre és а műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatot végz ők nyilvántartására
vonatkozó szabályokat állapít meg .

16.А törvényjavaslat célja, hogy а honvédek jogállásáról szóló 2012 . évi ССУ . törvény 144 .
alcímét technikai szempontból deregulálja . А technikai dereguláció célja, hogy а
törvényjavaslat а honvédek jogállásáról szóló 2012 . évi ССУ . törvényből а már végrehajto tt ,
azonban még hatályos módosító rendelkezéseket hatályon kívül helyezze .

17.А Féty. alapján а szerződésnek, illetve а földhasználati nyilvántartásnak — többek között —
tartalmaznia kell а személyi azonosítót (azaz а személyi számát) а polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá tartozó természete s
személy esetében . А Féty. azonban nem rendelkezik olyan kisegítő szabályról, amely arra az
esetre adna eligazítást, ha а természetes személy nem rendelkezik а személyi azonosítóval ,
mert nem tartozik а polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szól ó
törvény hatálya. Így azonban а személyi azonosítóval nem rendelkez ő személyek esetében а
föld tulajdonjoga vagy а földhasználati jogosultság megszerzésének а hatósági
jóváhagyásával, а szerzési feltételek és korlátozások hatósági ellen őrzésével összefüggésben
ellátandó feladatok elvégzése korlátozott lesz . Hangsúlyozandó, hogy ezen belső egyedi
azonosítót csak а földhivatal használja az említett nyilvántartások vezetése során, méghozz á
annak érdekében, hogy а nyilvántartásokban а személyi azonosítóval nem rendelkez ő
személyt egyértelműen azonosítani tudja, így az а nyilvántartásokban való egyedi azonosítását
szolgálja abból а célból, hogy а szerzési korlátokat vizsgálhassa, és az utólagos ellen őrzési
feladatait elláthassa .

А Féty . 13. §-a alapján а szerződés kötelező tartalmi eleme а kamarai tagsági azonosító szám
is . Ugyanakkor a szerződő felek nem feltétlenül kamarai tagok, ezért а javaslat а tagsági
jogviszony fennállásához köti а tagsági azonosító számnak а szerződésben való rögzítését . Az
előbb említett alkalmazási szabályok а földhasználati szerződések kötelező tartalmi elemeinél
is megjelenik .

А javaslat а földművesekre, а mezőgazdasági termelőszervezetekre, valamint а
mezőgazdasági üzemközpontokra vonatkozó nyilvántartási adatokat újraszabályozza .

А fentieken túl а Földforgalmi tv.-ben foglalt fogalom-meghatározásoknak való telje s
megfeleltetés miatt а javaslat pontosítja még az nyilvántartási adatkört, továbbá a z
adóazonosító jelet, illetve az adószámot elhagyja а nyilvántartás adattartalmából .

А javaslat rendelkezik arról is, hogy а földhivatal а nyilvántartás számítógépes adatbázisából
papír alapú vagy elektronikus másolattal díj- és illetékmentesen szolgáltat adatot .

А mezőgazdasági üzemközpont egyrészt а gazdálkodás végzésének vagy megszervezésének
helye, másrészt az elővásárlási és el őhaszonbérleti jog gyakorlása szempontjából
meghatározó, így а mezőgazdasági üzemközpontnak minősülő ingatlan tekintetében — а
visszaélések elkerülése érdekében — а tervezet а Földforgalmi tv . szabályaira alapozva mondja
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ki azt, hogy а mezőgazdasági üzemközpontként bejegyzett ingatlan –főszabály szerint – 3
évig nem változtatható meg.

А Földforgalmi tv. 37 . §-a értelmében 2014. január 1 jével semmis az olyan haszonélvezeti
jog alapítására kötött szerződés, amelyet nem közeli hozzátartozók kötnek. Ezzel
összefüggésben а Féty. 108 . §-a rögzíti, hogy а 2014. április 30-án fennálló, határozatlan
időre vagy 2014 . április 30-a után lejáró, határozott id őtartamra nem közeli hozzátartozók
között szerződéssel alapított haszonélvezeti jog 2014 . május 1 jén а törvény erejénél fogva
megszűnik. És az ilyen haszonélvezeti jog jogosultja általa föld használati jogosultságának
átengedéséről szóló szerződés 2014 . szeptember 1 jén а törvény erejénél fogva megszűnik.
Így а haszonélvező által kötött haszonbérleti, és egyéb földhasználati szerz ődések lejáratának
2014. szeptember 1-jei időpontja kellő felkészülési id őt biztosít az érintett haszonbérlőnek,
(földhasználónak), hogy а szerződését а föld tulajdonosával újraköthesse, ugyanakkor ne m
veszélyezteti а területalapú támogatások igénybe vételének lehetőségét . А visszaélések
elkerülése érdekében azonban indokolt azt is rögzíteni, hogy azon haszonélvezők, akiknek а
haszonélvezeti joga május 1 jével а törvény erejénél fogva megszűnik, а Féty.-t módosító
törvény hatályba lépésével ne is létesíthessenek érvényesen földhasználati szerződéseket.
Ellenkező esetben а haszonélvező így hosszú távra úgy létesíthet földhasználatot más javára ,
hogy а haszonélvezeti joga, s ezáltal а fóld használata átengedésének joga egyébként rövi d
időn belül megszűnik, amivel а tulajdonos ezen részjogosítványát jelent ős mértékbe n
korlátozza .

Személyi azonosító kezelésével függ össze а Szаz. tv. 32. §-ának kiegészítése. А földhivatal а
Szaz. tv. 32. § e) és fi pontja alapján már eddig is jogosult volta személyi azonosító
kezelésére а földhasználati nyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartás tekintetében, de itt а
földművesek, а mezőgazdasági termelőszervezetek, valamint а mezőgazdasági
üzemközpontok nyilvántartása vezetése nem szerepel, tekintettel arra, hogy а földhivatalok,
minta nyilvántartás vezetésére kijelölt hatóság számára ezen nyilvántartás vezetése új
feladatként jelenik meg. Ahhoz, hogy ezen nyilvántartás vezetése során а földhivatal а
személyi azonosítót belső azonosítóként kezelhesse, а fentiek alapján а Szaz. tv.-nek а
kiegészítése szükséges és indokolt .

А javaslat azt is rögzíti, hogy az ingatlan-nyilvántartás és földhasználati nyilvántartás szerve ,
valamint а mezőgazdasági igazgatási szerv egymás között а személyi azonosító továbbítására
jogosult а Szazty. 32. §-ában meghatározott feladataik ellátásában . Ennek kimondása nélkül
ugyanis а nyilvántartásokra épül ő közfeladatok ellátása nem lenne biztosítható.

Budapest, 2014. február 4 .

,----'7---
.,

Rogán Antal
elnök
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